
 

 

SPRAWOZDANIE NR 1 

WÓJTA GMINY PAWONKÓW 

z dnia 16 maja 2013 r. 

z wykonania budżetu Gminy Pawonków za 2012r. 

Budżet gminy  na 2012r został uchwalony  dnia 28 grudnia 2011r uchwałą Rady Gminy Pawonków  

Nr XIII/76/2011 w następujących wysokościach: Dochody budżetowe 20.851.256,00 zł,Wydatki budżetowe 

21.900.040,00 zł, Przychody 2.427.028,00 zł, Rozchody   1.378.244,00 zł. W toku wykonywania budżetu plany 

uległy zmianie i na 31 grudnia  2012r wyniosły:  Dochody 22.974.616,61zł, Wydatki 24.304.903,57 zł, 

Przychody 2.822.698,96zł, Rozchody 1.478.244,00 zł Na zwiększenie planu dochodów wpływ miały 

następujące pozycje: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5.500,00 Wpływy z różnych opłat – 

sprzedaż drewna   861,00 Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej      116.225,00 Dotacja celowa ze 

Starostwa Powiatowego na zadania z zakresu OC   1.000,00 Wpływy z różnych dochodów- dofinansowanie 

zakupu sprzętu dla OSP Ł.M. 1.400,00 Dotacja celowa  na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla 

uczniów   29.702,00 Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc  państwa w zakresie 

dożywiania”   44.556,00 Dotacja celowa z przeznaczeniem  na zwrot podatku akcyzowego  251.165,74 Dotacja 

celowa na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5.023,00 Środki na 

dofinansowanie kształcenia młodocianych 230.425,00 Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy 

społecznej  9.987,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów 

województw pozyskane z innych źródeł   1.588.666,00 Dotacja na działalność świetlicy  16.010,00 Grzywny 

i inne kary pieniężne –kara za nieterminową realizację zadania   8.230,00 Dotacja na finansowanie projektu 

„Przez kreatywność w lepszą przyszłość” 73.486,84 Darowizna na zakup sprzętu dla OSP Pawonków  1.000,00 

Środki za wynajem sali w SP Pawonków i hali sportowej  3.200,00 Dofinansowanie do zakupu podręczników 

8.260,00 Zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego 49.517,03 Dofinansowanie prac komisji 

kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli  376,00 Dotacja na dofinansowanie składek na 

ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej   803,00 Dotacja na 

wypłatę zasiłków stałych    8.797,00 Dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych  9.296,00 

Dotacja na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne    9.600,00 Dodatkowe wpływy z tytułu 

opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  3.250,00 Nagroda dla sołectwa Lisowice   3.000,00 Środki 

z rezerwy subwencji ogólnej 14.168,00 Razem zwiększenia planu dochodów 2.493.504,61 zł Zmniejszenia: 

Zmniejszenie dotacji na budowę dróg – ul. Końcowa Pawonków 145.919,00 Zmniejszenie dotacji na wypłatę 

zasiłków stałych 2.215,00 Zmniejszenie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób 

fizycznych  69.615,00 Zmniejszenie dotacji z tytułu świadczeń rodzinnych 151.344,00 Zmniejszenie dotacji 

zadania z zakresu pomocy społecznej – ośrodki pomocy 326,00 Zmniejszenie dotacji na dofinansowanie 

składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 725,00 

Razem zmniejszenia 370.144,00 zł Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco  

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 czerwca 2013 r.
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Wyszczególnienie  Plan wg uchwał po zmianach  Wykonanie  % wykonania budżetu 

I.DOCHODY OGÓŁEM  

-dochody bieżące  

-dochody majątkowe  
II. WYDATKI OGÓŁEM  

-wydatki bieżące  

-wydatki majątkowe  
III.NAWYŻKA ( I – II) 

 

IV.FINANSOWANIE  
1.Przychody ogółem  

W tym:  

- pożyczki, kredyty  
- zagospodarowanie wolnych środków z 2010r  

-spłata pożyczek udzielonych  

 
2.Rozchody ogółem  

W tym:  

- spłaty pożyczek  
-pożyczki udzielone  

 

 

22.974.616,61  

18.226.167,25  

4.748.449,36  
24.304.903,57  

16.698.687,57  

7.606.216,00  
/-/ 1.330.286,96  

 

1.344.454,96  
2.822.698,96  

 

2.367.028,00  
255.670,960  

200.000,00  

 
1.478.244,00  

 

1.278.244,00  
200.000,00  

20.409.972,54  

18.621.437,18  

1.788.535,36  
22.655.560,23  

15.470.345,98  

7.185.214.25  
/-/ 2.245.587,69  

 

1.745.617,65  
3.134.365,88  

 

2.795.938,64  
255.670,96  

82.756,28  

 
1.388.748,23  

 

1.278.244,00  
110.504,23  

88,84  

102,17  

37,67  
93,21  

92,64  

94,47 

W trakcie uchwalania budżetu na 2012r zagospodarowano część wolnych środków z 2011r w wysokości  

10.000,00 zł, które zostały powiększone o następujące pozycje wydatków:  

- realizacja projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w gminie Pawonków   22.993,80  

- dokończenie budowy świetlicy Łagiewniki Wielkie   11.000,00  

- dotacja na prace konserwatorskie – Kościół św. Katarzyny Pawonków    20.000,00  

- zwiększenie w związku ze zmianą planowanych kwot udziału w podatku 15.058,00  

- opłata za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej   21.000,00  

- dotacja na organizację dożynek powiatowych   3.000,00  

- budowa dróg gminnych    101.000,00  

- budowa wodociągów Lisowice, Łagiewniki Małe  16.852,00  

- realizacja projektu „Przez kreatywność w lepszą przyszłość”   6.390,16  

- sporządzenie koncepcji „Śląskiego Muzeum Triasowego”        27.100,00  

- przyłącz oświetlenia ulicznego Koszwice                               1.277,00 Razem zwiększenia 245.670,96 W 

budżecie  na 2012r uchwalono rezerwę  na wydatki bieżące w wysokości 160.000,00 zł w tym 34.095,00 zł 

rezerwa  na zarządzanie kryzysowe – kwotę tę  uchwałą zmieniającą budżet zwiększono do wysokości  

34.263,00 zł. Rezerwę ogółem zwiększono do kwoty 212.878,03 zł. Rezerwę częściowo rozdysponowano na 

następujące zadania:  

- przegląd klimatyzatorów w świetlicy Pawonków    3.000,00  

- zakup opału dla świetlicy Łagiewniki Wielkie         2.500,00  

- wykonanie ogrodzenia przy UG                            4.000,00  

- rozbiórka dachu OSP Pawonków                         1.230,00  

- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Lisowice  16.398,00  

- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Łagiewniki Wielkie  7.000,00  

- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Łagiewniki Małe  9.800,00  

- konserwacja boiska „Orlik”  3.024,00  

- awaryjna wymiana transformatora    40.000,00  

- pobyt dzieci w rodzinie zastępczej     1.035,00  

- wykonanie tablicy informacyjnej i doposażenie OSP Pawonków 1.000,00  
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- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gwoździany   14.395,78  

- organizacja I Turnieju Mistrzyń w piłce ręcznej o puchar Wójta Gminy  1.500,00  

- wyjazd dziewcząt na Finał Pucharu Związku Piłki Ręcznej w Polsce    4.300,00  

- organizacja obozu sportowego dla młodzieży gminy Pawonków            5.500,00  

- remont CO w remizie OSP Solarnia                                                    3.119,00  

- organizacja turnieju „Sławomir Szmal zaprasza”                                  2.000,00  

- dofinansowanie 40-lecia istnienia PZHGP Sekcja Lisowice                   2.000,00  

- zamontowanie bramy i wymiana pieca CO w remizie OSP Solarnia       3.100,00  

- wykonanie zaplecza socjalnego, wymianę bramy, odnowienie elewacji OSP Draliny  6.180,00  

- zakup strojów sportowych dla drużyny dziewcząt   2.000,00  

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości    4.121,62  

- zapłata odsetek od kredytów i pożyczek  18.261,00 Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe rozdysponowano 

1.200,00 zł na zakup plandek Razem rozdysponowano 156.664,40  

  

 

WÓJT GMINY 

PAWONKÓW 

 

 

mgr inż. Henryk Swoboda 
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Załącznik Nr 1  do Sprawozdania Nr 1  

Wójta Gminy Pawonków  

z dnia 16 maja 2013 r.  

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH 

ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN  
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Załącznik Nr 2  do Sprawozdania Nr 1  

Wójta Gminy Pawonków  

z dnia 16 maja 2013 r.  

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ 

BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 

GMINIE  
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Załącznik Nr 3  do Sprawozdania Nr 1  

Wójta Gminy Pawonków  

z dnia 16 maja 2013 r.  

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDZETU GMINY ZA 2012R  
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Załącznik Nr 4  do Sprawozdania Nr 1  

Wójta Gminy Pawonków  

z dnia 16 maja 2013 r.  

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH 

ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMIN  
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Załącznik Nr 5  do Sprawozdania Nr 1  

Wójta Gminy Pawonków  

z dnia 16 maja 2013 r.  

REALIZACJA BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW  
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Załącznik Nr 6  do Sprawozdania Nr 1  

Wójta Gminy Pawonków  

z dnia 16 maja 2013 r.  

REALIZACJA  BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW  
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Załącznik Nr 7  do Sprawozdania Nr 1  

Wójta Gminy Pawonków  

z dnia 16 maja 2013 r.  

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2012R  

 

 

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 20.409.972,54 zł co stanowi 88,84% planu w tym dochody 

bieżące 102,17% a dochody majątkowe 37,67%. W strukturze dochodów subwencje stanowiły 45,47%, 

dotacje na zadania bieżące 11,00%, dotacje na inwestycje 8,72%, dochody podatkowe 18,95% a pozostałe 

dochody gminy 15,86%.  

Uzyskano ponadplanowe środki z tytułu:  

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 111.58%,  

- wpływy z karty podatkowej 170,76%  

- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste 196,97%  

- podatków od osób fizycznych (nieruchomość, rolny, leśny, transportowy) 104,95%  

- podatków od osób prawnych (nieruchomość, rolny, leśny, transportowy)  106,93%  

- wpływów za korzystanie ze środowiska 152,58%  

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała środki w wysokości 

1.564.269,92 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, aktualizację spisu 

wyborców oraz zwrot podatku akcyzowego.  
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Na zadania własne realizowane przez gminę dotacja wyniosła 343.029,77 zł i została przeznaczona na 

zadania z zakresu pomocy społecznej oraz pomoc materialną dla uczniów. Gmina otrzymała również 

dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 1.780.585,36 zł z przeznaczeniem na budowę dróg 

i oczyszczalni ścieków oraz jako zwrot wydatków funduszu sołeckiego.  

Wpływ na wysokość dochodów miało niskie wykonanie dochodów w dziale rolnictwo i łowiectwo, 

gdzie zakończono realizację zadania inwestycyjnego - budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków 

w Gwoździanach został złożony wniosek o płatność jednak środki dotacji nie wpłynęły do budżetu 

gminy. Nie wpłynęły również środki dotacji na modernizację świetlicy w Łagiewnikach Wielkich. 

Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane i zakończone, w marcu złożono wniosek o płatność dotyczący 

świetlicy w Łagiewnikach Wielkich a w czerwcu wniosek o płatność dotyczący kanalizacji 

w Gwoździanach, jednak procedury kontrolne i rozliczeniowe w Urzędzie Marszałkowskim trwają po 

dzień dzisiejszy i Gmina zmuszona była korzystać z kredytu na  pokrycie przejściowego deficytu, co 

miało również wpływ na wydatki związane z obsługą długu.  

Skutkiem obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych to kwota 804.999,89 zł w tym: 

- podatek od nieruchomości osoby prawne   62.239,12 zł  

- podatek rolny osoby prawne 30.830,77 zł  

- podatek od środków transportowych osoby prawne 13.361,00 zł  

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne  387.353,04 zł  

- podatek rolny osoby fizyczne 285.396,96 zł  

- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 25.813,00 zł.  

Ulgi udzielone przez Radę gminy w zakresie podatku od nieruchomości to kwota 131.786,77 zł, 

a decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia podatku rolnego, leśnego i od  

nieruchomości to kwota 5.456,00 zł w tym podatek rolny osoby fizyczne 3.867,00 zł, podatek od 

nieruchomości osoby fizyczne 1.517,00 zł i podatek leśny osoby fizyczne 7,00 zł i odsetki 65,00 zł  

Analiza dochodów pozwala stwierdzić, że w poszczególnych rodzajach dochodów występują 

zaległości mające bezpośredni wpływ na  wynik budżetu: 

- opłata za wodę 16.121,39 zł  

- czynsz dzierżawny 426,39 zł  

- czynsz mieszkalny 22.384,87 zł  

- wpływy z usług CO 11.286,83 zł  

- podatek płacony w formie karty podatkowej  5.714,00 zł  

- podatek od nieruchomości  osoby prawne 32.802,31 zł  

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 176.266,12 zł  

- podatek rolny osoby fizyczne 16.168,57 zł  

- podatek leśny osoby fizyczne   1.043,70 zł  

- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 3.442,00 zł  

- podatek od czynności cywilnoprawnych  263,20 zł  

- opłata za ścieki 10.778,15 zł.  

Na ogólny plan wydatków  24.304.903,57  wykonano 22.655.560,23 co stanowi 93,21% planu. 

Wydatki bieżące wykonano w 92,64% zaś inwestycyjne w 94,47% – jest to związane z trwającymi 

zadaniami 

- zakończono budowę  kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Gwoździanach, rozliczono zadanie, złożono 

wniosek o płatność jednak procedury rozliczeniowe w Urzędzie Marszałkowskim powodują, ze Gmina 

nie otrzymała planowanej dotacji w roku sprawozdawczym i w związku z tym zmuszona była do korzystania 

z kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.  
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- zakończono budowę świetlicy społeczno – kulturalnej w Łagiewnikach Wielkich, złożono rozliczenie 

i wniosek o płatność, trwają procedury rozliczeniowe w Urzędzie Marszałkowskim.  

- zrealizowano zadanie dotyczące budowy dróg gminnych, w ramach FOGR  przebudowano  ul Cegielnia 

w Pawonkowie, ze środków własnych ul. Nową w Łagiewnikach Wielkich, ul. Końcową w Pawonkowie  

oraz ulicę do Przedszkola w Pawonkowie.  

- zakończono budowę wodociągu w Lisowicach, Łagiewnikach Małych i Solarni  

- zrealizowano zakładany etap budowy garażu OSP Kośmidry oraz zakupiono sprzęt dla jednostek  

- przeprowadzono remont dachu na budynku USC oraz budowę podjazdu  

- dokonano awaryjnej  wymiany transformatora  

- zakupiono 3 wiaty przystanków  

- zakupiono grunt pod remizę OSP Gwoździany  

- wykonano projekt budowy boiska wielofunkcyjnego w Łagiewnikach Małych.  

- zrealizowano etap budowy oświetlenia ulicznego w Koszwicach oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego 

Pawonków,  Łagiewniki Wielkie i Skrzydłowice.  

Stan zobowiązań na 31-12-2011r wynosi 10.294.323,65 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, 

stan należności wymagalnych 486.113,28 zł.  

Sprawozdanie z realizacji wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednostek 

oświatowych w zakresie środków otrzymanych z budżetu gminy jak i dochodów własnych przedstawiona 

jest w odrębnych załącznikach sporządzonych przez kierowników tych jednostek. 
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Załącznik Nr 8  do Sprawozdania Nr 1  

Wójta Gminy Pawonków  

z dnia 16 maja 2013 r.  

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  ORAZ  

O PROJEKTACH, PROGRAMACH I ZADANIACH WIELOLETNICH  

Rada Gminy Pawonków podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dnia 

28 grudnia 2011r. Wartości przyjęte w WPF zgodne były z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej 

i wyniosły:  

Dochody budżetowe      20.851.256,00 zł  

Wydatki budżetowe        21.900.040,00 zł  

Przychody                         2.427.028,00 zł  

Rozchody                         1.378.244,00 zł  

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 31 grudnia  2012r wyniosły:  

Dochody                     22.974.616,61 zł  

Wydatki                       24.304.903,57 zł  

Przychody                    2.822.698,96 zł  

Rozchody                     1.478.244,00 zł  

Dochody bieżące wzrosły o kwotę 663.194,25 zł, a dochody majątkowe o 1.460.166,36 zł wzrosły 

wydatki bieżące o kwotę729.901,57 zł i o 1.674.962,00 zł wydatki majątkowe. Wzrost dochodów ma 

związek ze zwiększeniem dotacji na zadania realizowane przez gminę: zwrot podatku akcyzowego, 

finansowanie kosztów przygotowania młodocianych pracowników,  zadania z zakresu pomocy społecznej, 

USC oraz ponadplanowe wpływy z tytułu korzystania ze środowiska  natomiast wzrost wydatków 

majątkowych związany jest z realizacją zadań inwestycyjnych.  

W ramach programów, projektów i zadań majątkowych na lata 2012 – 2015 zwiększono wydatki na 

zadanie „Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Gwoździanach o 1.262.216,00 zł, zadanie jest 

zakończone  złożono wniosek o płatność, trwają procedury sprawdzające i kontrolne.  

Przeprowadzono modernizację dróg gminnych z dofinansowaniem FOGR, zrealizowano zakładany etap 

budowy oświetlenia ulicznego.  

Przeprowadzono „Modernizację budynku na świetlicę społeczno – kulturalną” w Łagiewnikach Wielkich 

– zadanie zakończono, trwają procedury rozliczeniowe.  

Wykonano projekt budowy boiska wielofunkcyjnego w Łagiewnikach Małych, nie poniesiono kosztów 

koncepcji przydomowych oczyszczalni ścieków. 
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Załącznik Nr 9  do Sprawozdania Nr 1  

Wójta Gminy Pawonków  

z dnia 16 maja 2013 r.  

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH 

Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5  UST. 1, PKT 2, 3.  

1. Uchwała Nr XIV/78/2012 Rady Gminy Pawonków z dnia 12-01-2012 - zwiększenie planu dochodów 

i wydatków – kanalizacja Gwoździany.  

2. Uchwała nr XV/80/2012 Rady Gminy Pawonków z dnia 06-03-2012r – zwiększenie przychodów 

i wydatków – świetlica Łagiewniki Wielkie  

3. Zarządzenie Nr 28/2012 z 31-05-2012 Wójta Gminy Pawonków  - zmiana klasyfikacji budżetowej – 

wyposażenie świetlicy Pawonków  

4. Uchwała Nr XIX / 130 /2012 Rady Gminy Pawonków z dnia 29 sierpnia 2012r – zmniejszenie planu 

wydatków  - kanalizacja Gwoździany  

5. Uchwała Nr XXI / 142 /2012 Rady Gminy Pawonków z dnia 30 października 2012r- zwiększenie planu 

dochodów i wydatków na realizację projektu „Przez kreatywność w lepszą przyszłość”  

6. Uchwała Nr XXII / 148 /2012 Rady Gminy Pawonków z dnia 27 listopada 2012r – zwiększenie 

wydatków – oświetlenie uliczne 
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Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1  

Wójta Gminy Pawonków  

z dnia 16 maja 2013 r.  

STOPIEN ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  

1. Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej Gwoździany , całkowity koszt inwestycji 7.643,310,39 zł, 

zadanie zakończone, złożono wniosek o płatność  

2. Modernizacja budynku na świetlicę społeczno – kulturalną w Łagiewnikach Wielkich wraz 

z zagospodarowaniem przyległego terenu, zadanie zakończono , złożono wniosek o płatność  

3. Przebudowa dróg gminnych ul. Końcowa Pawonków – zadanie zakończone, koszt 410.362,16  

- ul. Cegielnia  Pawonków – zadanie zakończono, koszt 608.971,84 

4. Budowa oświetlenia ulicznego 2012 zakończono założony etap, koszt 65.384,14  

5. Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego – zadanie zrealizowano, koszt 15.000,00  

6. Oczyszczalnie przyzagrodowe  - nie zrealizowano 
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Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1  

Wójta Gminy Pawonków  

z dnia 16 maja 2013 r.  

SPRAWOZDANIE  

Z DOCHODÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

W PAWONKOWIE  

 

za okres od  1.01.2012r. do  31.12.2012r.  

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawonkowie podaje poniżej zrealizowane dochody w 2012roku  

Łączna kwota dochodów – 32 259,95 

Dochody 

JST- GMINA PAWONKÓW- 22 044,53 

Dział  Rozdział    Paragraf  

852  85212  Ś wiadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego 9 210,75 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

0920 –  Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych  1 153,64    

0970 – Wpływy z różnych dochodów-nienależnie pobrane świadczenia  

 rodzinne z lat ubiegłych       3 498,00    

0970 - Dochody z tytułu ściągniętych należności zaliczek alimentacyjnych  525,47  

0980 – Dochody z tytułu ściągniętych należności funduszu alimentacyjnego 3 940,64  

0690 - Wpływy z różnych opłat - w tym koszty upomnienia skierowanego przez  

wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej             93,00  

   

852  85214     Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na   11 542,28 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

0690 -    wpływy z wpłat za pobyt podopiecznych z terenu naszej gminy  

w Domu Pomocy Społecznej       11 542,28  

852 852 16 Zasiłki stałe         175,50 

0970 -  Wpływy z różnych dochodów-nienależnie pobrane zasiłki  

 stałe z lat ubiegłych         175,50  

852 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  1 116,00 

opiekuńcze 

0830-   wpływy z usług za świadczone usługi opiekuńcze   1 116,00  

przez zatrudnione opiekunki GOPS u chorych w domu  

Dochody 

BUDŻETU PAŃSTWA 

852  85212  Ś wiadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego 8 875,31 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
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z ubezpieczenia społ ecznego 

0920 – Odsetki od spłacanych należności funduszu alimentacyjnego   405,06 0970 - 

Dochody z tytułu ściągniętych należności zaliczek alimentacyjnych  525,50  

0980 – Dochody z tytułu ściągniętych należności funduszu alimentacyjnego 7 944,75  

Dochody JST -GMINY DŁUŻNIKA 

852 12  980 – Dochody z tytułu ściągniętych należności Funduszu alimentacyjnego 1 340,11 
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Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1  

Wójta Gminy Pawonków  

z dnia 16 maja 2013 r.  

S P R W O Z D A N I E  

z działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Pawonkowie za rok 2012  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawonkowie działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej 

z dnia 12 marca 2004r. /Dz.U.z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm./ oraz Ustawę o świadczeniach 

rodzinnych z dnia 28 XI 2003r. /Dz.U. 2006r. nr 139, poz. 992 z późn.zm./ oraz ustawę z dnia 7 września 

2007r. o Pomocy osobom uprawnionym do alimentów /Dz.U. z 2009, Nr 1, poz. 7 z późn.zm./.,Ustawy 

z dnia 7 września 1991r o systemie Oświaty  

Zgodnie z tymi ustawami Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone gminie przez Wojewodę 

oraz zadania własne/ w tym o charakterze obowiązkowym/ oraz realizuje wypłaty świadczeń rodzinnych 

oraz funduszu alimentacyjnego, realizuje zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy oraz z ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych.  

Ogółem w roku 2012r. z pomocy społecznej, pracy socjalnej oraz pomocy usługowej skorzystało 269 

osób  z 141 rodzin naszej Gminy – dotyczy to realizacji U stawy o Pomocy Społecznej. 

Realizując zadania wynikające z Ustawy o pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował 

w roku 2012 kwotę: 488 967 zł . 

Z tego:  

I  Realizacja zadań własnych gminy finansowanych przez budżet państwa:164 520,00zł 

w ramach tej kwoty zrealizowano:  

1. Zasiłki stałe  - 16 osób na kwotę: 52 566 zł 

2. Zasiłki okresowe - 16 osób  na kwotę: 26 107 zł 

3. Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia 

pielęgnacyjne: 18 osób na kwotę : 7 104,00 zł 

4. Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum w formie gorącego posiłku i kanapek  -   

120 dzieci na kwotę: 78 743 zł .  

II Realizacja zadań własnych  finansowanych z budżetu gminy: 324 447  zł 

w ramach tej kwoty zrealizowano:  

1) dożywianie uczniów w szkole- 120 uczniów na kwotę 15 453 zł , 

2) zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 119 osób na kwotę zł. 104 521 zł  

Zasiłki celowe były przyznawane rodzinom na zakup żywności i leków. Pomoc w naturze 

realizowana była w formie zakupu opału oraz wykupu żywności w sklepie. 

3) zasiłki okresowe na kwotę 344  zł 

4) opłata kosztów pobytu w domu pomocy społecznej: dla 12 osób na kwotę :  

162 618 zł , 

5) opłacenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób pozbawionych  

pomocy rodziny, a niezdolnych do samoobsługi dla 3 osób na kwotę 41 511 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych 

oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadania wynikające z tych ustaw  są 

zadaniami zleconymi finansowane z budżetu państwa. Z pomocy udzielonej w formie świadczeń 

rodzinnych skorzystało 303 rodzin w naszej gminie.  

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 32 – Poz. 4404



Z pomocy udzielonej w ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

skorzystało: 37 dzieci.  

Ogólna suma przyznanych i wypłaconych świadczeń z realizacji zadań wynikających 

z wymienionych wyżej ustaw stanowi kwota: 615 575,00zł . 

I  Świadczenia rodzinne zrealizowane zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. 

o świadczeniach rodzinnych 1 118 770 zł z tego: 

A. Zasiłki rodzinne:    5576 świadczeń na kwotę: 490 077zł , 

B. Dodatki do zasiłków rodzinnych: 2895 świadczeń na kwotę: 297 600 zł z tego:  

- dodatek z tyt. Urodzenia dziecka:  26 świadczeń na kwotę: 2 6 000,00 zł , 

- dodatek z tyt. Korzystania z urlopu wychowawczego:  170 świadczeń na kwotę : 66 880,00 zł 

- dodatek z tyt. Samotnego wychowywania dziecka: 89 świadczeń na kwotę:  

15 130,00 zł , 

- dodatek z tyt. Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 212 świadczeń na kwotę: 16 

160,00 zł , 

- dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 1211 świadczeń na kwotę: 96 880,00 zł , 

- dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania  843 świadczenia na kwotę 

: 42 150,00 zł , 

- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego: 344 świadczenia na kwotę: 

- 34 400. 

C. Zasiłki pielęgnacyjne:  1112 świadczeń na kwotę : 170 136 00 zł , 

D. Świadczenia pielęgnacyjne:  156 świadczeń na kwotę: 79 716,00 zł ,  

E. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka /becikowe/ 71 o sób na kwotę : 71  000,00 zł , 

F. Opłacenie składki emerytalno-rentowej od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne:           8 
osób na kwotę: 10 241,00 zł.  

II Świadczenia alimentacyjne realizowane zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów: 100 620,00zł. 

Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych: 13 226 zł. 

Dochód własny gminy z tytułu wyegzekwowania należności dłużnika alimentacyjnego: 

7 539,00zł. 

Realizacja zadania wynikającego z Ustawy o Systemie Oświaty w formie  pomocy materialnej 

dla uczniów o charakterze socjalnym . 

W  okresie od  września 2012 r do 31 grudnia 2012r  realizowano pomoc materialną dla 

uczniów w formie  stypendium szkolnego  .Pomocą tą objęto 53 osoby na kwotę : 

33 209 ,z tego: środki własne gminy: 6 642 zł 

dotacja celowa z budżetu państwa  : 26 567 zł. 

Pomoc ta była  realizowana w formie rzeczowej na pokrycie wydatków związanych za 

zakupem podręczników , przyborów szkolnych dla uczniów . 
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Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 1  

Wójta Gminy Pawonków  

z dnia 16 maja 2013 r.  

Sprawozdanie  

z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków Gminnego Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół w Pawonkowie  za 2012r.  

DOCHODY  

Plan dochodów i jego wykonanie w 2012 roku przedstawiał się następująco:  

 

 

Zainkasowane dochody stanowiły:  

odszkodowanie za szkodę- wymianę szyby przedniej w gimbusie  3499,99 zł 

wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego  51,00 zł 

WYDATKI  

Plan wydatków i jego wykonanie w 2012 roku przedstawiał się następująco:  

 

 

Przeciętne zatrudnienie na podstawie stosunku pracy kształtowało się na następującym poziomie:  

zespół ekonomiczno-administracyjny  4,42 etaty 

konserwator placówek oświatowych  1 etat 

kierowca gimbusa  1 etat 

Dowożenie uczniów do szkół stanowiło koszt ogółem  264.129,70 zł 

w tym:  

wynajem autobusu w PKS Lubliniec  139.012,62 zł 
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zwrot kosztów przejazdu zorganizowanego przez rodziców uczniów niepełnosprawnych 

własnym środkiem transportu  15.530,77 zł 

paliwo do gimbusa  41.753,19 zł 

pozostałe wydatki związane z użytkowaniem gimbusa tj. okresowe badania techniczne, 

ubezpieczenie, podatek od środków transportu, mycie, części zamienne i naprawy, opieka nad 

uczniami w czasie jazdy gimbusa  27.750,24 zł 

Wydatki związane z obsługą  placówek oświatowych:  

publikacje i prenumeraty  965,64 zł 

programy finansowo-księgowe i ich aktualizacje, licencje i dostęp do portalu oświatowego  2.712,26 zł 

naprawa komputera, serwera  530,00 zł 

obsługa bhp placówek oświatowych  8.000,00 zł 

szkolenia pracowników  1.650,60 zł 

skaner  295,00 zł 

W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli:  

  

opłacono szkolenie dla nauczycieli „Rodzic Sine Qua Non. Współpraca i edukacja pedagogiczna 

rodziców w przedszkolu”  1.449,88 zł 

wypłacono dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli  7.484,50 zł 

Wypłacono stypendia socjalne dla dzieci z rodzin o niskich dochodach z dysfunkcjami 

społecznymi  15.813,74 zł 

Wypłacono pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  196.100,57 zł 

Realizowano projekt systemowy pn. Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie 

Pawonków” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach , którego uczniowie zostali objęci wsparciem w postaci zajęć 

dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych 

ryzykiem dysleksji, zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, gimnastyki 

korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, specjalistycznych zajęć terapeutycznych dla dzieci 

niepełnosprawnych z surdopedagogiem. Zajęcia realizowano we wszystkich szkołach 

podstawowych w okresie listopad 2011- czerwiec 2012. Projektem zostało objętych 

131 uczniów, którzy uczestniczyli w jednym, dwóch bądź trzech rodzajach zajęć. W ramach 

projektu szkoły zostały doposażone w pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć. 

Projekt był współfinansowany przez EFS (85%) i budżet krajowy MF (15%). W okresie styczeń- 

czerwiec 2012 wydatkowano kwotę:  122.725,40 zł 

w tym  

usługi edukacyjne (zajęcia dla uczniów) 99.555,40 zł 

zakupy pomocy dydaktycznych  23.170,00 zł 

Pozostałe wydatki były związane z bieżącymi potrzebami jednostki            tj. artykuły 

kancelaryjne, usługi pocztowo- telekomunikacyjne, delegacje, okresowe badania 

lekarskie pracowników, środki czystości itp.  
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Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 1  

Wójta Gminy Pawonków  

z dnia 16 maja 2013 r.  

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok  

w Gimnazjum w Pawonkowie  

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia: Zaplanowane pieniądze przeznaczono na zakup środków 

czystości, materiałów wykorzystywanych do drobnych napraw, materiały kancelaryjne, materiały piśmiennicze 

dla nauczycieli, papier do ksero, akcesoria komputerowych, oraz węgla do opalania starego budynku 

Gimnazjum w Łagiewnikach Wielkich.  

§ 4240. Zakup pomocy dydaktycznych: Zakupiono drobne pomoce dydaktyczne i uzupełniono księgozbiór 

biblioteki.  

§ 4260. Zakup energii: Zakupiono energię elektryczną do starego i nowego gimnazjum w Pawonkowie oraz 

wodę do obu obiektów.  

§ 4270. Zakup usług remontowych: Dokonywano drobnych bieżących remontów, wymieniono drzwi 

wejściowe do kuchni, dokonywano koniecznych napraw pomp ciepła.  

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych: Pieniądze w całości przeznaczono na opłacenie badań okresowych 

pracowników Gimnazjum.  

§ 4300. Zakup usług pozostałych: Pokrywano koszty zawiązane z kosztami przesyłek pocztowych, 

wywozem śmieci i przeglądami kominiarskimi.  

§ 4350. Zakup usług dostępu do sieci Internet: Opłacano bieżące rachunki za dostęp do Internetu.  

§ 4370. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: Pokrywano bieżące 

koszty związane z korzystaniem z telefonu.  

§ 4410. Podróże krajowe służbowe: Fundusze wydatkowano w całości na delegacje służbowe nauczycieli 

i dyrektora szkoły.  

§ 4430. Różne opłaty i składki: Opłacono OC Dyrektora Szkoły oraz ubezpieczono sprzęt elektroniczny 

znajdujący się w Gimnazjum. 
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Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Nr 1  

Wójta Gminy Pawonków  

z dnia 16 maja 2013 r.  

Sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2012 w ZSP Lisowice  

1. W ramach paragrafu 4210 zaplanowano zakup węgla, środków czystości, materiałów kancelaryjnych 

i piśmienniczych dla nauczycieli, materiałów do remontu, materiałów papierniczych do drukarek i ksero, rolety 

na hol, akcesoria komputerowe, programy i licencje, wyposażenie do pomieszczeń szkolnych i wyposażenie 

apteczek szkolnych.  

Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane. Wyremontowano pokój nauczycielski, kancelarię 

i bibliotekę szkolną. Zakupiono nowe meble do kancelarii, i częściowo do pokoju nauczycielskiego. 

Przystosowano salę komputerową do podłączenia wymaganej liczby komputerów  

( jedno stanowisko dla jednego ucznia)poprzez zamontowanie biurek-blatów. Podłączono nowe stanowiska 

komputerowe do sieci.  Zakupiono nowy zestaw komputerowy do kancelarii szkoły. Zakupiono i zamontowano 

rolety w hollu szkoły.  

2. W ramach paragrafu 4240 zakupiono książki do biblioteki szkolnej oraz doposażono szkołę w nowy 

sprzęt audiowizualny, zakupiono monitory w miejsce uszkodzonych, mikrofony, vizualizer oraz pomoce do 

zajęć lekcyjnych i dodatkowych.  

3. W ramach usług remontowych 4270 zrealizowano wszystkie zaplanowane działania tj. wymieniono 

ostatni odcinek instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kancelarii szkoły, w pokoju nauczycielskim, 

bibliotece szkolnej, szatni szkolnej oraz korytarzu oraz wymieniono okna w tych popieszczeniach oraz na 

korytarzu przy salach nr 3,4,5,6,.  

4.Z zaplanowanych działań nie udało się zrealizować w paragrafie 4300 pozycji „odprowadzanie wody 

deszczowej” Przyczyną był brak chętnych, którzy podjęliby się realizacji tego zadania, tym bardziej, że 

pojawiła się bardzo duża rozbieżność w zakresie proponowanych prac jak i szacunkowym kosztorysie. 

W każdym jednak przypadku zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca.  

 

Pozostałe zaplanowane w budżecie działania zostały zrealizowane.  

Wszystkie zaplanowane działania w budżecie przedszkola zostały zrealizowane.  
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Załącznik Nr 16 do Sprawozdania Nr 1  

Wójta Gminy Pawonków  

z dnia 16 maja 2013 r.  

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2012  

Z PSP PAWONKÓW  

Pieniądze przydzielone na 2012 rok zostały przeznaczone w PSP Pawonków przede wszystkim na remont 

dwóch klas (wymiana podłóg, wykładzin, malowanie ścian), zakup opału ( węgla ECO) oraz kostkę 

brukową. Pozostała kwota pozwoliła na prawidłowe funkcjonowanie szkoły: wykonywano bieżące naprawy, 

bibliotekę szkolną wyposażono w nowe książki, zakupiono  pomoce dydaktyczne, dokształcano nauczycieli 

itp.                Poniżej przedstawiam na jakie większe zakupy został przeznaczony budżet za 2012 rok:  

Dział 80101  

1. § 4210 :  

- węgiel ECO                                                         - około          18000,00zł  

- kostka brukowa                                                  -                      2400,00zł  

- pompa i akcesoria do pompy                              -                        153,80zł  

- deflektor (element do CO)                                  -                        100,86zł  

- materiały na bieżące naprawy                             -                        366,33zł  

- dzienniki lekcyjne                                               -                        277,52zł  

- akcesoria do kosiarki                                          -                          94,00 zł  

- środki czystości                                                 -  około             2340,00zł  

- klej do wykładzin                                               -                         540,60zł  

- materiały do remontu klas                                  -   około           5000,00zł  

- dyplomy                                                               -                         238,52zł  

- rolety do pokoju nauczycielskiego                      -                         214,00zł  

- stroje sportowe                                                    -                          350,00zł  

- panel ogrodzeniowy                                           -                            99,59zł  

- tusz do drukarek                                                 -                          163,80zł  

- materiały kancelaryjne (papier, spinacze…)      -  około               270,00zł  

- tonery do ksero                                                   -  około               570,00zł  

- aparat cyfrowy  + wyposażenie                          -                          525,00zł  

( ładowarka, pokrowiec, karta pamięci) 

- gaśnica                                                                -                          147,00zł  

Razem: około  31851,00zł 

2. § 4240 :  

- radiomagnetofony                                              -                           657,00zł  

- książki do biblioteki + czasopisma dla dzieci   -  około                500,00zł  

- instrumenty perkusyjne                                     -                           171,96zł  

- gry dydaktyczne                                                - około                 200,00zł  

- sprzęt sportowy ( piłki, skakanki)                     - około                 450,00zł  
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- sprzęt sportowy (materac , piłki)                      -                           900,00zł  

- drążek gimnastyczny                                          -                           270.00zł  

- piłka lekarska                                                     -                          136,00zł  

- talerz nadmuchiwany                                         -                        1000,00zł  

- półkule antypoślizgowe                                      -                          259,50zł  

- dywanik glottodydaktyczny                              -                           299,50zł  

- logopedia Pakiet podstawowy                          -                         1800,00zł  

- magnetyczne suchościeralne  osie liczbowe     -                           191,51zł  

Razem: około    6835.47zł  

3. § 4270 :  

- naprawa żaluzji                                                  -                           250,00zł  

- wykonanie wylewki                                           -                         1599,00zł  

- malowanie klas                                                 -     około           1600,00zł  

- konserwacja ksero                                             -     około             400,00zł  

Razem: około     3849,00zł  

4. § 4300 :  

- usługi kominiarskie                                          -                              515,42zł  

- przegląd instalacji elektrycznych…                 -                              369,00zł  

- przegląd  techniczny budynki                          -    około                 400,00zł  

- zakup domeny, hosting strony internetowej     -   około                   110,00zł  

Razem: około    1384,42zł 

5. § 3020 :  

- pomoc z funduszu zdrowotnego                     -                               600,00zł  

Dział 80146 

1. §4210  

- pendrajwy                                                     -   około                   300,00z  

- brystole, materiały biurowe ,papier ksero     -  około                     320,00zł  

- prenumerata czasopism do samokształcenia -  około                     770,00zł  

Razem: około   1390,00zł 

2. §4700  

- szkolenie „ Pierwsza pomoc…”                        -                             170,00zł 

„ BHP”                                               -                               75,00zł 

„ Dokumentacja szkolne…”              -                              220,00zł  

Razem: około    465,00 zł 
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Załącznik Nr 17 do Sprawozdania Nr 1  

Wójta Gminy Pawonków  

z dnia 16 maja 2013 r.  

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2012  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁAGIEWNIKACH MAŁYCH  

W roku 2012 w Szkole Podstawowej w Łagiewnikach Małych ze środków w § 4210 zakupiono: opał, 

środki czystości, materiały kancelaryjne, materiały piśmiennicze dla nauczycieli, materiały do remontów  t.j. 

- (farby i pędzle do odnowienia ogrodzenia wokół szkoły, malowania sali sportowej i inne materiały do 

odnawiania, wyrównywania ubytków w ścianach typu gips i.t.p. oraz inne do bieżących napraw), materiały 

do naprawy pieca centralnego ogrzewania, materiał  na osłony lamp w sali sportowej, akcesoria 

komputerowe, tusze i tonery, papier na dekoracje szkoły oraz do drukarek i kserokopiarki, akcesoria 

komputerowe, - w tym programy i licencje, piasek – jako podłoże na plac zabaw, trawę i nawóz na 

odnowienie boiska szkolnego, paliwo do kosiarki, szafkę na dokumenty, gaśnice p.poż., tablice korkowe, 

3 okna do klasy i wiele innych rzeczy.                                                                                                                            

Natomiast z § 4240 zakupiono 2 ławki gimnastyczne, 2 liczydła, wiele kolorowych plansz dydaktycznych, 

dzwonki chromatyczne, gitarę, gry dydaktyczne, różnego rodzaju piłki, akcesoria do tenisa stołowego, laski 

gimnastyczne, kolorowe szarfy, wiele książek do biblioteki.  

Środki budżetowe z §  4260 przeznaczono na zakup energii elektrycznej i wody, następnie  z §  4270 

finanse przeznaczono na konserwację sprzętu oraz drobne remonty,  

z §   4280 środki wykorzystano na badania okresowe dla pracowników,  

z §   4300 zapłacono za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, prace związane 

z odnowieniem boiska szkolnego, z §  4350 zakupiono abonament Neostrada,      z §  4370 opłacono usługi 

telekomunikacyjne, natomiast z §  4410 opłacono delegacje nauczycieli. 
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Załącznik Nr 18 do Sprawozdania Nr 1  

Wójta Gminy Pawonków  

z dnia 16 maja 2013 r.  

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2012r.  

w Szkole Podstawowej w Kośmidrach  

W 2012 roku z budżetu wykonaliśmy:  

 z usług remontowych  

- częściową wymianę rynien  

- wymiana drzwi  

 ponadto zakupiono 

- stoliki i krzesełka do klasy,  

- środki czystości, materiały kancelaryjne, materiały do remontów, inwentarz  gospodarczy, pomoce 

naukowe i książki.  

Środki pieniężne wydano również na: 

- przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, abonament RTV  

- energię elektryczną, wodę i gaz,  

- opłacono usługi telekomunikacyjne,  

- podróże krajowe,  

- badania okresowe pracowników,  

- odzież ochronna dla pracowników. 
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Załącznik Nr 19 do Sprawozdania Nr 1  

Wójta Gminy Pawonków  

z dnia 16 maja 2013 r.  

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2012  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GWOŹDZIANACH  

W poniższej tabeli przedstawiam zestawienie wydatków wykonanych w odniesieniu do wydatków 

zaplanowanych.  

W roku 2012r zarządzeniami dyrektora szkoły były trzykrotnie dokonywane przeniesienia w planie 

wydatków między paragrafami celem zabezpieczenia środków na:  

- wynagrodzenie bezosobowe (dla pana Grabińskiego) 

- zakup licencji Microsoft Office  

- zakup usług telekomunikacyjnych i opłatę za dojazd na konserwację kserokopiarki  

(zarządzenia zostały wcześniej przedłożone w GZEAS-ie) 

Dział/Rozdział § Wydatki zaplanowane Wydatki wykonane Uwagi  
 

801/80101  3240  Stypendia dla uczniów 344 z ł  Stypendia za wyniki w nauce 

344 zł 

 

 4210  Zakup materiałów 

i wyposażenia  

Zakup opału 10800,09zł  

Zakup środków czystości  

Zakup materiałów 

kancelaryjnych  

Zakup materiałów 

piśmienniczych dla nauczycieli  

Zakup materiałów do remontów  

Zakup materiałów papierniczych  

Zakup programów 

komputerowych i licencji  

Opał wpisany do 

księgi inwentarzowej 

 4240  Zakup pomocy naukowych , 

dydaktycznych i książek  

Zakup książek do biblioteki 

838.86 zł  
 

 

 

 

Zakup pomocy dydaktycznych, 

głównie logopedycznych, 

wychowania fizycznego , 

edukacji wczesnoszkolnej 

i przyrody  

Książki wpisano do 

księgi inwentarzowej  

Niektóre pomoce 

wpisano do księgi 

inwentarzowej 

 4260  Zakup energii elektrycznej 

i wody  

Opłata za energię 3401.40 zł  

Oplata za wodę 

 

 4270  Zakup usług remontowych  Konserwacja sprzętu 432.05 zł  

 4280  Zakup usług zdrowotnych  Okresowe badania lekarskie  

105 zł 

 

 4300  Zakup pozostałych usług  Wywóz śmieci 252 zł  

Usługi kominiarskie  

Opłaty za przesyłki pocztowe  

Dojazd pracownika do 

konserwacji sprzętu 
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 4350  Zakup usług dostępu do 

Internetu  

Abonament Neostrada 350.88 zł  

 4370  Zakup usług 

telekomunikacyjnych  

Opłata za telefon 1355.28 zł  

 4410  Podróże służbowe krajowe  Wyjazdy nauczycieli na 

szkolenia, konkursy z uczniami 

412.02 zł 

 

 3020  Odzież ochronna  Odzież ochronna dla 

pracowników obsługi 180 zł 

Wpisane do księgi 

inwentarzowej 

801/80146  4210  Zakup materiałów 

i wyposażenia  

Pendrive dla nauczycieli  

199.26 zł 

 

 4410  Podróże służbowe krajowe  Wyjazdy nauczycieli na 

szkolenia 366.08 zł 

 

 4700  Szkolenia pracowników  Szkolenie BHP dla pracodawców 

75 zł  
Szkolenia Rady pedagogicznej 

500 zł 
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Załącznik Nr 20 do Sprawozdania Nr 1  

Wójta Gminy Pawonków  

z dnia 16 maja 2013 r.  

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  

Przedszkola Gwoździanach w roku 2012  

Wydatki wyniosły łącznie 273 219.44 zł, z zaplanowanej kwoty 293 025.00 zł.  

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:  

Klasyfikacja budżetowa  Wydatki     

Dział  Rozdział  Paragraf  Treść  Kwota  

w planie  

po 

zmianach  

Zrealizowane 

w zł  
W tym  

801  80104  3020  Wydatki osobowe 

niezaliczone do 

wynagrodzeń  

9 102.00  8 436.18  - Dodatek wiejski 

- dodatek mieszkaniowy 

- świadczenia 

pracowników 

- odzież ochronna  

801  80104  4010  Wynagrodzenia 

osobowe 

pracowników  

134 440. 

00  
129 751.81  - Nauczyciele 

- pracownicy obsługi  

801  80104  4040  Dodatkowe 

wynagrodzenie 

roczne  

10 230.00  9 614.63  - Nauczyciele 

- pracownicy obsługi  

801  80104  4110  Skladki na 

ubezpieczenie 

społeczne  

27 250.00  26 198.85     

801  80104  4120  Składki na fundusz 

pracy  
3 883.00  3 245.00     

801  80104  4170  Wynagrodzenia 

bezosobowe  
7 000.00  4 122.00  - Umowa zlecenie- palacz  

801  80104  4210  Zakup materiałów 

i wyposażenia  
11 050.00  

 

- 5 500.00 

- 500.00 

- 2 000.00 

 

 

 

 

10 532.66  
 

- 4 380.03 

- 369.00 

- 600.00 

 

 

 

- 830.00 

 

 

- 1 746.00 

 

- 2 607.63  

 

 

- Węgiel 

- drewno 

- okna,parapety i inne 

materiały do wymiany 

okien w zmywalni oraz 

pomieszczenia 

sprzątaczki 

- inwentarz gosp 

firany do wszystkich 

okien w placówce 

 

- zestaw komputerowy 

kancelaria 

- pozostałe wydatki 

materiały kancelaryjne 

materiały piśmiennicze 

środki czystości  

801  80104  4240  Zakup pomocy 

naukowych, dydakt. 

I książek  

1 360.00  1 359.11     

801  80104  4260  Zakup energii  3 000.00  2 286.98  - energia elektryczna 

- woda  

801  80104  4270  Zakup usług 

remontowych  
1 000.00  520.00 

260.00  
- prace tynkarskie 

i murarskie 

- wymiana okien pcv  
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801  80104  4280  Zakup usług 

zdrowotnych  
140.00  140.00  - okresowe badania 

lekarskie pracowników  

801  80104  4300  Zakup pozostałych 

usług  
1 900.00  1 007.87  - wywóz śmieci 

- abonament RTV 

- pozostałe wydatki  

801  80104  4350  Zakup usług dostępu 

do sieci internet  
700.00  653.28     

801  80104  4370  Opłaty z tytułu 

zakupu usług 

telekomunikacyjnych 

telefonii stacjonarnej  

1 050.00  1 006.33     

 

801  80104  4410  Podróże służbowe 

krajowe  
120.00  119.27     

 

801  80104  4440  Odpisy na zakładowy 

fundusz świadczen 

socjalnych  

7 777.00  7 752.00  - nauczyciele  

 

- pracownicy obsługi 

- emerytowani 

nauczyciele  

 

         DOKSZACANIE 

I DOSKONALENIE 

NAUCZYCIELI  

         
 

801  80146  4210  Zakup materiałów 

i wyposazenia  
336.00  324.00  - abonament czasopism 

fachowych 

- papier ksero  
 

801  80146  4700  Szkolenia 

pracowników  
220.00  220.00  - szkolenia zewnętrzne 

wg potrzeb 

- warsztaty dla n-li  
 

         STOŁÓWKI 

SZKOLNE  
         

 

801  80148  3020  Wydatki osobowe 

niezaliczone do 

wynagrodzeń  

400.00  189.99  - świadczenia 

pracowników 

- odziez ochronna  
 

801  80148  4010  Wynagrodzenia 

osobowe 

pracowników  

34 528.00  31 717.48  - pracownicy obsługi  
 

801  80148  4040  Dodatkowe 

wynagrodzenie 

roczne  

2 690.00  2 602.20  - pracownicy obsługi  
 

801  80148  4110  Składki na 

ubezpieczenia 

społeczne  

6 265.00  6 020.20  - pracownicy obsługi  
 

801  80148  4120  Składki na fundusz 

pracy  
921.00  544.91  - pracownicy obsługi  

 

801  80148  4210  Zakup materiałów 

i wyposażenia  
1 280.00  1 256.15  - inwentarz gopodarczy 

- środki czystości   

801  80148  4220  Zakup środków 

żywności  
23 754.00  20 612.43     

 

801  80148  4260  Zakup energii  520.00  520.00  - gaz   

801  80148  4280  Zakup usług 

zdrowotnych  
100.00  60.00  - okresowe badania 

lekarskie pracowników 

obsługi  
 

801  80148  4440  Odpisy na zakładowy 

fundusz świadczen 

socjalnych  

1 725.00  1 641.00  - pracownicy obsługi  
 

                      

         RAZEM WYDATKI  293 025.00  273 219.44      
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DOCHODY W ROKU 2012 

Dochody wyniosły 38 908.60 z zaplanowanej kwoty 45 270.00 

801  80104  750  Dochody z najmu i dzierzawy...  2 006.00  2 128.00  - czynsz najmu mieszkania 

801  80104  830  Wpływy z usług  18 720.00  15 405.00  - opłata stała 

801  80104  970   39.00  

   RAZEM 20 726.00 17572  

801  80148  830  Wpływy z usług  23 754.00  

 
790.00  

21 336.00  - odpł za przygot posiłków – wsad do 

kotła  
- odpł. Za przygot. posiłków- koszt 

przygot dla innych osób niż uczniowie 

   RAZEM 24 544.00 21 336.00  

       

   DOCHODY RAZEM 45 270.00 38 908.00  
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Załącznik Nr 21 do Sprawozdania Nr 1  

Wójta Gminy Pawonków  

z dnia 16 maja 2013 r.  

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2012  

W PRZEDSZKOLU IM. PLUSZOWEGO MISIA W PAWONKOWIE  

DZIAŁ DCCCI. 

rozdział 80104 PRZEDSZKOLA 

4210  zakup materiałów i wyposażenia 

PLAN 33 100 zł WYKONANIE 

węgiel 20 000 zł  

środki czystości 800 zł  

inwentarz gospodarczy 1 500 zł  

materiały kancelaryjne i piśmiennicze 800 zł  

zakup akcesoriów komputerowych 500 zł  

kosiarka 2 000 zł  

meble  do  sali grupy starszej 3  000 zł  

garaż 2 000 zł  

wykładzina obiektowa 2  500 zł  

opał do kotłowni przedszkolnej  - 14 745 zł,  

meble do wyposażenia  sali gr. starszej- 1 489,49 zł  

drukarka HP laser do gabinetu dyrektora  – 450,00 zł  

wiertarko – wkrętarka  - 152,54 zł  

nożyce do żywopłotu – 285,16 zł  

kosiarka Makita – 1 596,68 zł  

garaż  - 2 120 zł  

wykładzina  do sali grupy młodszej – 2 194,00 zł  

lampy do kancelarii i korytarza – 454,19 zł  

koszyki i miski do wyposażenia sali gr. młodszej – 437,00 zł  

rolety okienne do sali gr. młodszej – 340,80 zł  

drzwi do Sali gr. młodszej – 294,90 zł  

materiały kancelaryjne i papiernicze – ok. 1  176,00 zł 

Pozostała  kwota  została przeznaczone na środki czystości , materiały do remontu przedszkola oraz zakup materiałów do 

prawidłowego funkcjonowania przedszkola.  

Ponadto niewykorzystane środki np. z pieniędzy przeznaczonych na zakup opału zostały przeniesione na zakup usług , gdyż 

wystąpiła konieczność utwardzenia podłoża przy Domu Nauczyciela . 

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 

PLAN 3 000 zł WYKONANIE 

 książki dla dzieci, publikacje i materiały dla nauczycieli ,– łączna suma 

1 141,16 zł  
pomoce dydaktyczne – 1 719,95 zł 

Zaplanowana kwota została wykorzystana w 100 %. Większa część została przeznaczona na pomoce i książki. Pozostała kwota 

została przeznaczona na zakup  zabawek dla  dzieci . 

4260  zakup energii w tym: 

PLAN 10 500 zł  

energia elektryczna 7 500 zł  

woda 3  000 zł  

energia elektryczna 7 129,74 zł  

woda 3 430,25 zł 

Zaplanowana kwota została wykorzystana w 100 %. 

4270 zakup usług remontowych 

PLAN 9 500 zł WYKONANIE 

remonty bieżące 1 000 zł  

naprawa i konserwacja urządzeń 500 zł  

wylewki ( gr. młodsza i szatnia) 8  000 zł  

remont kancelarii , korytarza i łazienki personelu – 1 230 00 zł  

naprawa i konserwacja urządzeń  - 1 765,05 zł  

wylewki w sali gr. młodszej  - 2 330,00 zł  

montaż wykładziny – 811,50 zł 

Wykonano remont w kancelarii , korytarza i łazienki personelu  oraz sali gr. młodszej, nie wykonano zaplanowanego remontu 

w szatni  ze względu na brak środków z funduszu Rady Rodziców, która w połowie pokrywa koszty przeprowadzanych 

remontów w przedszkolu. Nie wykorzystane środki zostały przeniesione na zakup usług , gdyż wystąpiła konieczność 

utwardzenia podłoża przy Domu Nauczyciela . 

4300  zakup pozostałych usług 

PLAN 9 500 zł WYKONANIE 

wywóz śmieci  750,00 zł  hosting i domena internetowa – 295,20 zł  
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abonament RTV  150,00 zł  

pozostałe 2  500 zł  

wylewka  pod garaż – 1 943,4 0 zł  

utwardzenie wejścia do Domu Nauczyciela – 7 586 zł 

Pozostałe wydatki przeznaczono na  wywóz śmieci, abonament RTV, badania stanu technicznego placówki oraz opłaty. 

Utwardzenie wejścia i poboczy przed Domem Nauczyciela było inwestycją nieplanowaną lecz konieczną, za względu na prace 

związane z wymianą drogi dojazdowej. Środki na dodatkową inwestycję pozyskane zostały z niewykorzystanych środków 

w innych paragrafach ( zwłaszcza kosztem remontu kuchni oraz środków przeznaczonych na zakup opału, którego obniżone 

zużycie wyniknęło z dogodnych temperatur zewnętrznych) 

Pozostałe środki pieniężne z działu 80104 przeznaczono na zakup usług zdrowotnych , odzież ochronną, zakup usług 

telekomunikacyjnych oraz delegacje. 

rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI  

4210  zakup materiałów i wyposażenia 

PLAN 549,00 zł WYKONANIE 

zakup materiałów i wyposażenia w tym  

prenumeraty     549,00 zł  

Prenumeraty: Bliżej przedszkola 240,45 zł  
 

Pozostałe środki pieniężne  wykorzystano na zakup materiałów edukacyjnych na cele doskonalenia się nauczycieli. 

4700 szkolenia pracowników 

PLAN 549,00 zł WYKONANIE 

Szkolenie pracowników nie będących członkami 

korpusu służby cywilnej   549,00 zł  

Szkolenia na kwotę 549,00 zł  

Nauczycielska diagnoza pedagogiczna  - 1 osoba  

Rodzic w przedszkolu – warunki współpracy…… - 1 osoba  

Stare i nowe zabawy dywanowe  - 3 osoby  

Budowanie wizerunku przedszkola w środowisku ….-1 osoba  

Rodzic sine qua - 1 osoba  

Kurs  dla kierowników wycieczek szkolnych – 4 osoby 

Środki zaplanowane na szkolenia wykorzystano w 100 %. 

Środki pieniężne z działu 80146 wykorzystano w 100 %. 

rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE  

4210  zakup materiałów i wyposażenia 

PLAN 7 850,00 zł WYKONANIE 

Węgiel 3  000 zł  

Środki czystości 850 zł  

Inwentarz gospodarczy 2 000 zł  

Inne 2  000 zł  

Stół roboczy do kuchni 2  000 zł  

węgiel do pieca kuchennego – 1972,80 zł  

blacha do pieca kuchennego – 615,00 zł  

szafki ubraniowe – 1026,00 zł  

zamrażarka szafkowa - 1640,00 zł  
 

Pozostała kwota została przeznaczona na zakup środków czystości  oraz artykułów gospodarczych. Nie zakupiono stołów 

roboczych, gdyż wyniknęła potrzeba zakupu szafek ubraniowych oraz zamrażarki . Ponadto niewykorzystane środki np. 

z pieniędzy przeznaczonych na zakup opału zostały przeniesione na zakup usług , gdyż wystąpiła konieczność utwardzenia 

podłoża przy Domu Nauczyciela . 

4270  zakup usług remontowych 

PLAN 1 500 zł WYKONANIE 

Remonty bieżące 1 000 zł  

Naprawa i konserwacja urządzeń 500 zł 

 

W roku 2012 nie wykonano żadnych remontów w kuchni przedszkolnej ,środki zostały przeniesione na zakup usług , gdyż 

wystąpiła konieczność utwardzenia podłoża przy Domu Nauczyciela . Malowanie pomieszczeń kuchennych zaplanowano na 

rok 2013. 

Pozostałe środki pieniężne z działu 80148 przeznaczono na zakup usług zdrowotnych , odzież ochronną oraz gaz 

DZIAŁ DCCCLIV. 

Rozdział 85404. 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA  

4210  zakup materiałów i wyposażenia: 
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PLAN 400,00 zł WYKONANIE 

materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego 

i urządzeń kserograficznych  

tusz do drukarki i folia laminacyjna 167,39 zł  
 

Pozostałe środki  pieniężne przeniesiono na zakup pomocy dydaktycznych 

4240  zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek: 

PLAN 1 0 00,00 zł WYKONANIE 

zakup pomocy naukowych dydaktycznych 

i książek  

Pomoce dydaktyczne  - 1 828,00 zł 

4300  zakup pozostałych usług 

PLAN 6 00,00 zł WYKONANIE 

Wynajem sali do rehabilitacji  

Nie wykorzystano środków na wynajem sali, gdyż sala została w roku 2012 udostępniona dla potrzeb zespołu bezpłatnie, 

środki przeniesiono na zakup pomocy dydaktycznych wraz z niewykorzystanymi środkami z § 4210. 
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Załącznik Nr 22 do Sprawozdania Nr 1  

Wójta Gminy Pawonków  

z dnia 16 maja 2013 r.  

SPRAWOZDANIE OPISOWE  

Z RZYCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ŁAGIEWNIKACH 

MAŁYCH  

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012r.  

I. Przychody za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012r.: 

Dział 801 / rozdział 80104 – przedszkole 

§ 0750. – wpływy z najmu mieszkania – 1533,56zł na plan 1446,00zł  

§ 0830. – wpływy z usług: opłaty godz.za pobyt dzieci w p-lu 10868,40zł na plan 14976,00zł;  

opłaty lokatorów za wodę i CO – 2928,89zł na plan 2943,00zł 

§ 0970. – wpływy z różnych dochodów – 28,00zł na plan 0,00zł.  

Roczne wpływy wyniosły 15358,85zł.  

Dział 801 / rozdział 80148 – stołówki szkolne 

§ 0830. – wpływy z usług /odpł.za przygot. posiłków-wsad do kotła/ - plan – 21445,00zł.;  

rachunki za żywność /w tym stan magazynu na 31.12.2012r. – 53,79zł/ - 18551,09zł;  

pozostałości z 2011r – 1168,82zł + odpł.za żyw. w 2012r. – 18168,60zł = 19337,42zł;  

różnica między 19337,42zł a 18551,09zł wynosi 786,33zł – tj. kwota „wsadu do kotła” 

niewykorzystana w 2012r.  

Roczne wpływy wyniosły 18168,60zł.  

Łączne wpływy w dziale 801 wyniosły 33527,45zł. 

II. Wydatkiza okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012r.: 

Dział 801 / rozdział 80104 – przedszkole 

Wydatki płacowe: 

§ 3020. – wyd.osob.nienal.dowyn. tj. dod.wiejski,mieszk.,fund.zdrow.dla n-li,świadcz.,odz.ochr.  

wydatki - 8600,81zł na plan /po zmianach/ 8872,00zł. 

§ 4010. – wyn.osob.prac./n-le, prac.obsł./ - 98838,21zł na plan 105701,00zł.  

§ 4040. – dod.wyn.roczne/n-le, prac.obsł./ - 8274,11zł. na plan 9230,00zł.  

§ 4110. – skł.na ubezp.społ. – 19615,79zł na plan 21334,00zł.  

§ 4120. – skł.na fundusz Pracy – 2290,07zł na plan 3281,00zł.  

§ 4170. – wynagrodz.bezosobowe /palacz,logopeda,surdopedagog,hydraulik/– 11434,71zł  

na plan 12856zł. 

§ 4440. – odpisy na ZFŚS – 8796,00zł na plan 8859,00zł  

Razem wydatki płacowe – 157849,70zł. 

Wydatki rzeczowe: 

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 15198,02zł na plan 15199,00zł  

w tym: środki czystości, inwentarz gospod.- m.in.- krzesełka – 1325,00zł, mat.kancel.i piśm.dla n-li,  
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czasopisma, materiały do remontu łazienki – płytki – 1449,50zł; kostka brukowa – 704,61zł;  

opał – 7894,76zł;  

oraz materiały tj. nagrody, dyplomy, statuetki w ramach projektu „Muzyka  

przedszkolnego podróżnika” z dotacji Fundacji J.K.Steczkowskiego na kwotę 743,74zł. 

§ 4240. – zakup pomocy naukowych i książek – 8869,38zł na plan 8871,00zł  

w tym: instrumenty muzyczne/m.in. keybord -530zł/, książki z płytami w ramach projektu „Muzyka  

przed. podróżn.” z dotacji F. J.K.Steczkowskiego na kwotę ogólną - 3536,11zł oraz zestaw  

nagłaśniający - 1000,00zł z wkładu własnego;  

pomoce logopedyczne/m.in. program komp. ”Mówiące obrazki” -883,00zł/. gry dydaktyczne,  

zabawki, przybory/maszynka BIG SHOT - 311,30zł./, książki na ogólną kwotę 671,20zł. i inn. 

§ 4260. – zakup energii elektr. i wody – 3969,31zł na plan 4000,00zł  

§ 4270. – zakup usług remontowych – 0,00zł na plan po zmianach 0,00zł  

Przeniesienia wcześniej planowanej kwoty 5500,00zł z § 4270 na § 4300 dokonano w  

związku z oszczędnościami za nieodpłatne malowanie pomieszczeń przedszkola oraz  

koniecznością pokrycia kosztów usługi - położenia kostki brukowej /zakupionej rok  

wcześniej/ we wjeździe p-la z § 4300, której kwoty nie uzyskaliśmy wnioskując w  

Projekcie Planu Finansowego; gruntownego remontu łazienki nie wykonano – planowane  

prace przeniesiono na 2013r. 

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 270,00zł na planowane 270,00zł.  

§ 4300. – zakup pozostałych usług – 13508,91zł na planowane 13510,00zł  

w tym: wywóz śmieci, szamba, opł.kominiarskie, pomiary elektr. i instal.odgromowej, przeglądy  

techniczne budynku, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;  

położenie kostki brukowej – 5525,00zł;  

oraz 5720,15zł w ramach projektu „Muzyka przed.podróżn.z dot. F. J.K.Steczkowskiego na  

opłacenie instruktorów zajęć rytmiki, warsztatów muz.w Zespole Piesni i Tańca „Śląsk”,  

biletów w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora, Wiosce Indiańskiej, opłacenie przejazdów  

autokarowych i zespołu muzycznego; 

§ 4350. – zakup usług dostępu do sieci Internetowej – 653,28zł na plan 654,00zł  

§ 4370. – usługi telekomunikacyjne – 1020,39zł na plan 1100,00zł  

§ 4410. – podróże  służbowe krajowe – 257,01 zł na plan 300.00zł  

§ 4430. – różne opłaty i składki – 541,00zł na plan 541,00zł  

Razem wydatki rzeczowe: 44287,30zł. 

Łączne wydatki wykonane w rozdziale 80104 – przedszkole – wyniosły 202137,00zł 

na plan /po zmianach/ 214578,00zł tj. wykorzystano 94,20%.  

Dział 801 / rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 240,14zł na plan 241,00zł  

§ 4700. – szkolenia prac. – 315,00zł na plan 315,00zł.  

Łączne wydatki wykonane w rozdziale 80146– wyniosły 555,14zł na plan 556,00zł tj. wyk.99.84%.  

Dział 801 / rozdział 80148 – stołówki szkolne 
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Wydatki płacowe: 

§ 3020. – wyd.osob.nienal.do wyn./świadcz.dla prac,odz.ochr./ - 138,20zł na plan 300,00zł.  

§ 4010. – wyn.osob.prac./prac.obsł./ - 26642,25zł na plan 28490,00zł.  

§ 4040. – dod.wyn.roczne/ prac.obsł./ - 2140,73zł. na plan 2155,00zł.  

§ 4110. – skł.na ubezp.społ. – 4849,64zł na plan4944,00zł.  

§ 4120. – skł.na fundusz Pracy – 0,00zł na plan 718,00zł.  

§ 4440. – odpisy na ZFŚS – 1367,00zł na plan 1438,00zł  

Razem wydatki płacowe – 35137,82zł. 

Wydatki rzeczowe: 

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 1267,31zł na plan 1270,00zł  

w tym: środki czystości, naczynia, przybory kuchenne, inwentarz gospodarczy. m.in. okapy  

320,00zł; 

§ 4220. – zakup środków żywności – 18551,09zł na plan 21445,00zł  

§ 4260. – zakup energii – gaz – 699,99zł na plan 700,00zł  

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 50,00zł na plan 50,00zł.  

Razem wydatki rzeczowe: 20568,39zł. 

Łączne wydatki wykonane w rozdziale 80148– wyniosły 55706,21zł na plan 61510,00zł tj.90,56%. 
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Załącznik Nr 23 do Sprawozdania Nr 1  

Wójta Gminy Pawonków  

z dnia 16 maja 2013 r.  

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków buzżetowych w Przedszkolu w Łagiewnikach Wielkich 

w roku 2012.  

W przedszkolu w Łagiewnikach Wielkich na wydatki w roku 2012  

w Dziale 801 - Rozdziale 80104 zaplanowano kwotę 240 606,00 zł.  

- Rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 556,00 zł.  

- Rozdziale 80148 stołówki szkolne zaplanowano kwotę 53 190 zł  

Realizacja planu wyglądała nastepująco:  

W rozdziale 80104 § 3020 z zaplanowanych 13 154,00 zł wydano kwotę 9 494,35 zł na dodatki 

wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia dla pracowników, odzież ochronną, ekwiwalent za pranie.  

W rozdziale 80104 § 4210- zakup materiałów i wyposażenie z zaplanowanych 8 980,00 zł wydano 

8967,68 zł przeznaczono  kwoty- węgiel- 4 996,00 zł, zrzyna opałowa- 184,50 zł. Zakupiono 5 t groszku 

oraz 1, 600 t orzechu.  

W ramach tego paragrafu zakupiono równiez srodki czystości, materiały kancelaryjne, piśmiennicze 

oraz inwentarz gospodarczy. Zakupiono przepływowy ogrzewacz wody w kwocie 700,00 zł do kuchni 

przedszkolnej, gdyz poprzedni uległ uszkodzeniu- spaleniu.  

W rozdziale 80104 § 4240 z zaplanowanych 1, 989,00 zł wydano 1 764,67 zł.  

Zakupiono :  

zjezdżalnię do piaskowicy - 200 zł  

maszynkę do wyciniania –        311,30 zł,  

namiot z tunelami –                   199,90 zł,  

kuchnię Leny do kącika zabaw -199,90 zł,  

torbę małego muzyka      -          199,90 zł.  

W przedszkolu w Łagiewnikach Wielkich w roku 2012 zaplanowano remont podłogi w szatni  

na który przeznaczono kwotę 1 000,00 zł. Remont wykonano własnymi siłami i środkami,  

przy pomocy rodziców. Wymieniono część podłogi, wylano betonem, zakupiono nowa wykładzinę 

w ramach § 4270 w kwocie 110,00 zł.  

W rozdziale 80148- "Stołówki szkolne" § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia,  

zakupiono środki czystości do kuchni oraz chłodziarkę Amica w kwocie 890,00 zł.  

Ogółem w Przedszkolu w Łagiewnikach Wielkich z ogólnej kwoty 290 952,00 zł  

(po zmianach) wydatki wykonane stanowiły kwotę 244 895,27 zł. 
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Załącznik Nr 24 do Sprawozdania Nr 1  

Wójta Gminy Pawonków  

z dnia 16 maja 2013 r.  

SPRAWOZDANIE 2012 - Lokalne Centrum Społeczno- Kulturalne w Lisowicach  

Styczeń 

Koncert świąteczny – w tym roku odbył się piąty już KONCERT ŚWIĄTECZNY. Tym razem gościliśmy 

gliwicki TEATR A, który zaprezentował spektakl pt.: „Pastorałka”. Następnie przybyli goście mogli 

obejrzeć i wybrać Anioła (spośród zgłoszonych na konkurs), który najbardziej przypadł im do gustu, po 

czym zostały wręczone nagrody. W czasie poczęstunku chętne rodziny, osoby wzięły udział w quizie 

o Złotą Bombkę. Zadanie konkursowe polegało na zaśpiewaniu kolędy.  

Luty 

Ferie zimowe – zajęcia dla dzieci i młodzieży.  

Dyktando o Złote Pióro – Dzień Języka Ojczystego (21.02.) daje okazję do propagowania zasad 

poprawnej polszczyzny oraz rozbudzania motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych. 

W LCSK obchodziliśmy ten dzień organizując "Dyktando gminne o złote pióro". Do udziału w "potyczkach 

ortograficznych" zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy gminy, a odbyły się one w dwóch grupach 

wiekowych: gimnazjum i dorośli.  

Rozgrywki Bilardowe i Piłkarzykowe -  Rozgrywki Bilardowe zostały zorganizowane w LCSK już po raz 

czwarty. Dla urozmaicenia rywalizacji, od tego sezonu (2011/2012), towarzyszyły im Rozgrywki 

Piłkarzykowe. W lutym uczestnicy obu turniejów spotkali się, aby odebrać dyplomy, upominki, statuetki 

i puchary. Co roku dla wszystkich graczy przygotowywana jest drobna niespodzianka, którą w tym roku był 

breloczek z bilą. Zwycięzca każdej kategorii otrzymał dodatkowo puchar. Nagrodą dla zwycięskiej drużyny 

piłkarzykowej były statuetki. Dla zawodników obecnych na rozdaniu nagród przygotowany został także 

poczęstunek.  

Marzec 

Dzień Kobiet – z okazji Dnia Kobiet zorganizowany został "Marszobieg dla Kobiet", w którym mogły 

wziąć udział wszystkie chętne panie. Uczestniczki spotkania maszerowały z kijkami Nordic Walking 

ulicami Lisowic. Po marszu panie otrzymały upominek w postaci tulipana i dyplomu (wykonanego ręcznie 

na zajęciach twórczych w LCSK) oraz zostały zaproszone na poczęstunek. Współorganizatorem spotkania 

był pan Krzysztof Brol.  

Wystawa rękodzieła - z okazji spotkania zorganizowanego w Dniu Kobiet dla mieszkanek Lisowic 

przygotowana została wystawa rękodzieła. Autorkami zaprezentowanych prac są panie: Gertruda Kansy, 

Eleonora Błyszcz, Magdalena Pradela, Irena Koza, Halina Suda (Krupski Młyn) i Iwona Dudzik (Glinica). 

Na wystawie znalazły się: serwetki szydełkowe, serwetki frywolitkowe, kwiaty z bibuły, kwiaty robione 

szydełkiem. Z racji zbliżającej się wiosny i nadchodzących Świąt Wielkanocnych nie zabrakło także 

motywów i ozdób wiosenno – świątecznych: kolorowe serwetki, kurki, zajączki, kaczuszki, baranki, 

pisanki, kwiatki i motyle wykonane na szydełku. Wystawę można było oglądać kilka dni w LCSK.  

Turniej warcabowy – z okazji Pierwszego Dnia Wiosny 21 marca odbył się TURNIEJ WARCABOWY 

dla wszystkich chętnych chcących zmierzyć się w tej konkurencji.W zawodach udział wzięły dzieci (SP), 

młodzież (Gim.) i dorośli. 14 uczestników zagrało systemem „każdy z każdym“. Dla wszystkich 

przygotowane zostały dyplomy i słodkie niespodzianki, a dla zwycięzców dodatkowo pluszowe kolorowe 

wiosenne kwiatki.  

Narodowy Dzień Życia – W tym roku obchody Narodowego Dnia Życia połączyliśmy z Dniem Świętości 

Życia oraz z Rekolekcjami wielkopostnymi dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lisowicach, które 

w ramach współpracy z księdzem proboszczem organizowane były w kościele i w LCSK.  
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Obchody religijne tego święta odbywały się w dniach 23-26 marca (Droga Krzyżowa, Pielgrzymka 

Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę, Adoracja ze św. Joanną Berettą Mollą, Koncert pt.: Jutrznia dla 

Nienarodzonych, Dzień Świętości Życia).  

26 marca był dniem łączącym Dzień Świętości Życia i pierwszy dzień rekolekcji. Po uroczystej mszy św., 

podczas której osoby chętne przystąpiły do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, uczniowie Szkoły 

Podstawowej udali się do LCSK gdzie obejrzeli film o początku życia człowieka oraz mieli okazję 

dowiedzieć się kilku podstawowych faktów dotyczących życia prenatalnego oraz wartości życia człowieka 

od samego poczęcia. Po filmie dzieci, pod kierunkiem opiekunów, wykonały serca dla swoich rodziców. Na 

wyciętych przez siebie sercach napisały: 1) „Mamo! Dziękuję, że mnie urodziłaś. Tato! Dziękuję, że 

kochasz mamę”. 2) „Mamo, Tato – kocham was”.  

Drugi dzień rekolekcji upłynął na rozważaniu cierpienia. Obejrzeliśmy film o bł. Chiarze Luce Badano, 

dziewczynie będącej przykładem osoby, która ukochała krzyż, członkini Ruchu Focolari. Po obejrzeniu 

wzruszającego filmu dzieci z podziałem na klasy rozwiązywały wielkopostną krzyżówkę.  

Trzeci i zarazem ostatni dzień rekolekcji poświęciliśmy tematowi Misji Świętych. Na początek 

dowiedzieliśmy się ile jest „obszarów misyjnych”, jakie mają kolory i co one oznaczają. Dzieci mogły 

zobaczyć także kolorowy różaniec misyjny i „obrazy orientalne”. W drugiej części spotkania dzieci 

wykonały Misyjną Palemkę Wielkanocną w 5 kolorach misyjnych: białym, niebieskim, zielonym, żółtym 

i czerwonym. Dzieci zabrały do domu swoje prace, a osoby, które dodatkowo zechciały odpowiedzieć na 

kilka pytań dotyczących filmu o bł. Chiarze otrzymały w nagrodę płyty z piosenkami dla dzieci.  

Spotkaniom rekolekcyjnym towarzyszyła wystawa „Ojciec Święty w sprawie najmniejszych”, piękne 

dekoracje i przewodnia myśl dotycząca wartości życia człowieka od jego poczęcia do naturalnej śmierci.  

Kwiecień 

Światowy Dzień Książki – z okazji ŚDK i obchodzonego obecnie Roku Janusza Korczaka LCSK 

przygotowało internetowy konkurs wiedzy, składający się z 3 części. Pierwsza dotyczyła ŚDK, druga 

postaci Janusza Korczaka a trzecia jego dwóch książek.  

Maj 

Szlakami Naszej Gminy – na początku maja ogłoszony został konkurs dla mieszkańców całej gminy 

Pawonków pt.: „Szlakami naszej gminy”. Ma on zachęcić całe rodziny do wspólnych wycieczek 

rowerowych i poznawania zakątków we wszystkich miejscowościach gminy. Konkurs trwa od początku 

maja do końca września, aby wziąć w nim udział należy wybrać się na wycieczkę rowerową, samotnie lub 

rodzinnie, zrobić zdjęcie w wyznaczonych punktach, następnie dostarczyć je, wraz z opisem min. jednej 

wycieczki, do organizatora. Sponsorem nagrody głównej w I edycji konkursu była Karczma Koszwice.  

Dinozaury w obiektywie – na początku maja rozpoczął się powiatowy konkurs fotograficzny pt.: 

„Dinozaury w obiektywie”, zorganizowany wspólnie z Muzeum paleontologicznym. Konkurs polegał na 

wykonaniu ciekawego, zaskakującego, zabawnego zdjęcia w miejscach związanych z dinozaurami. Zdjęcie 

takie można było wykonać podczas wizyty w muzeum, w parku rozrywki, na wystawie, a nawet 

w miejscach luźno związanych z tematem dinozaurów. Partnerami konkursu były dwa lublinieckie studia 

fotograficzne.  

I Ogólnopolski Bieg "Tropami Śląskich Dinozaurów" - 1 maja odbył się I Ogólnopolski Bieg Tropami 

Śląskich Dinozaurów, zorganizowany wspólnie z Muzeum Paleontologicznym. Celem biegu było 

popularyzowanie i upowszechnianie biegów na Ziemi Śląskiej, propagowanie zdrowego trybu życia wśród 

lokalnej społeczności, sportowa promocja regionu oraz promocja Muzeum Paleontologicznego 

w Lisowicach. W biegu wzięło udział 61 zawodników. Dla każdego przygotowany został pakiet startowy, 

a dla zwycięzców puchary oraz nagrody. Pomimo bardzo upalnego dnia, uczestnikom biegu towarzyszyły 

rodziny, które dzielnie dopingowały swoich faworytów.  

Spotkajmy się w Muzeum - w dniach 21 i 22 maja Lokalne Centrum Społeczno – Kulturalne 

w Lisowicach zorganizowało wykłady paleontologiczne dla młodzieży pt.: "Spotkajmy się w muzeum". 

Zaproszony gość, pan dr Gwidon Jakubowski z Muzeum Ziemi PAN opowiadał o pierwszych polskich 

wyprawach paleontologicznych do Mongolii                      ("W poszukiwaniu dinozaurów na pustyni Gobi") 

oraz o zwierzętach żyjących na terenie dzisiejszej Polski w okresie plejstocenu ("Kiedy w Polsce żyły 

słonie"). Opowieści naukowe zilustrowane zostały slajdami oraz ciekawostkami z licznych podróży dr. 
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Jakubowskiego, który jest odkrywcą pierwszego dinozaura znalezionego przez polskich badaczy na pustyni 

Gobi. W wykładach udział wzięli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu naszego 

powiatu.  

Czerwiec 

Dzień Dziecka w Muzeum – na 1 czerwca przygotowaliśmy specjalną ofertę dla dzieci. Oprócz 

zwiedzania zaproponowaliśmy również różne inne zajęcia.  

Noc w muzeum – przy okazji Kwietnego Biegu zorganizowana została Noc w muzeum, podczas której 

można było zwiedzać naszą wystawę paleontologiczną między 18:00 a 24:00.  

VI Świętokrzyski Piknik Jurajski – podczas Pikniku w Bałtowie promowaliśmy Muzeum 

Paleontologiczne prezentując "skarby ziemi" znalezione na terenie naszej gminy.  

Spektakl teatralny – okazją do zorganizowania występu teatralnego dla całych rodzin były: Dzień 

Rozwoju Kulturalnego (31 V), Dzień Matki (26 V), Dzień Dziecka (1 VI) i Dzień Ojca (23 VI). Aktorzy 

Teatru A z Gliwic, zaprezentowali swoje najnowsze dzieło pt.: „Sennik Józefa”. Spektakl jest kontynuacją 

cyklu przedstawień  przygotowywanych w ramach Biblijnego Teatru Dziecięcego. Przedstawienie w formie 

bajki przybliża historię Józefa Egipskiego. „Sennik Józefa”, który wypełniony był muzyką spodobał się 

dzieciom a dorosłych mógł sprowokować do postawienia sobie wielu ważnych pytań. Osobom przybyłym 

do LCSK występ się spodobał, a aktorzy jak zawsze zachwycili swą grą aktorską.  

Letnie Kino Plenerowe -  pierwsza projekcja filmu w plenerze.  

Sportowa Olimpiada Rodzinna - Wakacje rozpoczęliśmy Sportową Olimpiadą Rodzinną, która została 

zorganizowana 30 czerwca przez LCSK we współpracy z LZS UNIA Lisowice. Jak na olimpiadę przystało 

rozpoczęliśmy ją od zapalenia znicza olimpijskiego, a następnie przystąpiliśmy do udziału w pięciu 

konkurencjach (pchnięcie kulą, rzut piłką lekarską, rzut rzutkami, skok w dal, bieg przez płotki). Dzieci, 

młodzież i dorośli uczestniczący w zabawie mogli także wspólnie namalować swoje marzenia wakacyjne. 

Największym przeciwnikiem zawodników okazało się słońce, więc po trudach sportowych przyszedł czas 

na ochłodę lodami oraz powiewającą chustą animacyjną. Na zakończenie Olimpiady rozdane zostały medale 

i dyplomy. Puchar w kategorii rodzinnej otrzymała rodzina, która na Olimpiadę przybyła w komplecie.  

Lipiec 

Wakacyjny Klub Twórczy – trzytygodniowa wakacyjna propozycja dla dzieci. Każdego dnia powstawały 

nowe dzieła tworzone przez uczestników zajęć. Wykonaliśmy wiele ciekawych, pięknych prac, m.in. 

poetyckie kolaże letnie, gipsowe magnesy na lodówkę, obrazki zrobione różnymi technikami plastycznymi, 

kwiaty origami, lampiony, pasiaki, bociany, kotki, domki dla lalek. Spędzany wspólnie czas zajmowały nam 

także zabawy, podwieczorki, podchody. Na zakończenie odbył się plener malarski i wycieczka na lody.  

Letnie Kino Plenerowe – kolejne projekcje filmów w plenerze.  

Sierpień 

Letnie Kino Plenerowe – ostatnia projekcja kina wakacyjnego w plenerze.  

Wykopaliska – dolne sale budynku zajmowali studenci biorący udział w wykopaliskach 

paleontologicznych w cegielni Lipie Śląskie.  

Wrzesień 

Dinozaury w obiektywie – zakończenie i rozstrzygnięcie powiatowego konkursu fotograficznego.  

Szlakami Naszej Gminy – zakończenie i rozstrzygnięcie gminnego konkursu turystycznego.  

Makulatura na Misje - z inicjatywy Grupy Obrońców Życia z parafii św. Jana Nepomucena w Lisowicach 

oraz Lokalnego Centrum Społeczno – Kulturalnego w Lisowicach na przełomie września i października 

2012 roku odbywała się zbiórka makulatury, która została przeznaczona na pomoc w budowie studni 

w Sudanie Południowym. Tym samym przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji pn.: MAKULATURA 

NA MISJE, którą zainicjował łódzki oddział  Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Zbiórka 

ogłoszona została na terenie całej gminy. Zebraliśmy 1000 kg papieru. W roku 2013 planujemy kolejne 

zbiórki makulatury.  
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Listopad 

Rozgrywki Bilardowe i Piłkarzykowe – rozpoczęcie kolejnego sezonu zimowych rozgrywek bilardowych 

i piłkarzykowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  

Grudzień 

Językowy Konkurs Mikołajkowy – celem konkursu było doskonalenie znajomości języków obcych, 

motywowanie uczniów do ich nauki. Konkurs polegał na napisaniu tradycyjnego listu do św. Mikołaja 

w języku angielskim lub niemieckim, a skierowany był do uczniów naszej gminy (Szkoły Podstawowe 

i Gimnazjum).  

Konkurs Bożonarodzeniowy pt.: "Ozdoba choinkowa" – konkurs skierowny był do wszystkich 

mieszkańców gminy. Prace zaprezentowane zostały na styczniowym Koncercie Świątecznym 2013.  

Zajęcia regularne 

Aerobik (2 x/tydz) 

Gimnastyka (2x/tydz – jesienią i zimą) 

Klub Seniora (1x/tydz – jesienią i zimą) 

Filmowy Podwieczorek (1x/tydz – zima) 

Zajęcia twórcze  

Pomoc w nauce  

Kawiarenka internetowa  

Siłownia  

Gry (bilard, tenis stołowy, piłkarzyki, rzutki, gry planszowe) 

Udostępnianie wystawy paleontologicznej osobom idywidualnym i grupom zorganizowanym.  

Udostępnianie sal na różnego rodzaju spotkania (zebrania wiejskie, zebrania Rady Sołeckiej, spotkania 

przedstawicieli KRUS i Powiatowego Związku Spółki Wodnej z mieszkańcami gminy i inne). 
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Załącznik Nr 25 do Sprawozdania Nr 1  

Wójta Gminy Pawonków  

z dnia 16 maja 2013 r.  

Sprawozdanie 2012r. - MUZEUM PALEONTOLOGICZNE W LISOWICACH  

- przebudowa wystawy „Świat kamieni i skamieniałości Roberta Borzęckiego”  

- rozbudowa wystawy dicynodonta  

- rozbudowa wystawy Smoka  

- wykonanie instalacji pod rekonstrukcję szkieletu Smoka  

- organizacja I Ogólnopolskiego Biegu Tropami Śląskich Dinozaurów 

- cykl wykładów z dr Gwidonem Jakubowskim  

- wykonanie zabudowy zewnętrznej pod rekonstrukcję (model) Smoka  

- wystawa muzealna w Bałtowie  

- wystawa muzealna na zamku w Toszku  

- przygotowanie noclegów na wykopaliska, pomoc organizacyjna w czasie wykopalisk  

- udział w dożynkach wojewódzkich  

- udział w dożynkach gminnych  

- wykonanie parkingu dla rowerów i motorowerów  

- Nocna  Impreza Kołowa – udostępnienie sal na nocleg grupie rowerowej  

- bieżąca działalność- oprowadzanie gości, zajęcia dydaktyczne, warsztaty plastyczne 
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Załącznik Nr 26 do Sprawozdania Nr 1  

Wójta Gminy Pawonków  

z dnia 16 maja 2013 r.  

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2012r.  

w tym:  

- Porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy  Społecznej  

w Lublińcu  dotyczące prowadzenie punktu konsultacyjnego  

w zakresie przemocy w rodzinie.                                                            2.400,00  

- Wycieczki dla grup młodzieżowych, starszych,  

klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz  

grup działających przy parafiach.                                                          11.450,46 

- Programy oraz konkursy profilaktyczne,organizowane w szkołach  

podstawowych i gimnazjum  

uruchamianie świetlic, wyposażanie i utrzymanie już istniejących oraz  

zakup sprzętu sportowego, turnieje, imprezy środowiskowe  

zakup nagród, artykuły spożywcze, papiernicze  38.600,21      

   

- Wynagrodzenie – punkt konsultacyjny, pracowników świetlicy              32.288,80  

- Czynsz i energia siłownia Lisowice, Pawonków,                                      8.840,00  

wynajem hali sportowe.  

Razem:   93.579,47 

- Mieszkańcy Gminy Pawonków w 2012r.korzystali z porad i konsultacji w Punkcie Konsultacyjnym 

w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 30 na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 1 sierpnia 2007r. na 

podstawie którego Punkt Konsultacyjny w Lublińcu świadczył usługi dla osób uzależnionych od alkoholu, 

narkotyków i ich rodzin i ofiar przemocy domowej w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej 

i prawnej dla mieszkańców naszej gminy.  

Konsultanci udzielili 14 porad i konsultacji dorosłym mieszkańcom naszej Gminy w tym: 

a) osoby uzależnione od alkoholu   -  3  

b) sprawcy przemocy w rodzinie     -  3  

c) inni klienci m.in. porady prawne – 11  

W 2012 roku w Punkcie Konsultacyjnym przez instruktora ds. Uzależnień były realizowane zajęcia 

grupowe, w których czynnie uczestniczyło 16 osób z terenu naszej gminy.  

- Organizowane były  różnego rodzaju zawody i imprezy sportowe, które wskazują młodzieży alternatywne 

formy spędzania wolnego czasu, bez stosowania różnego rodzaju używek.  
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- W szkołach nauczyciele oraz wychowawcy klas prowadzili zajęcia o tematyce profilaktyki uzależnień, 

zgodnych ze szkolnym programem wychowawczym i szkolnym programem profilaktyki. Efektem tych 

działań było przekazanie uczniom wiedzy o negatywnych skutkach zachowań ryzykownych, asertywnego 

zachowania w codziennym życiu, kontaktach z rodzicami, rówieśnikami i otoczeniem. Zrealizowano 

warsztaty dla uczniów gimnazjum „Narkotykowe dylematy” . Warsztaty te miały na celu zweryfikowanie 

wiedzy dotyczącej narkotyków i narkomanii, jako zjawiska, jaką dysponuje młodzież. Chodzi o obalenie 

stereotypów takich jak to, że istnieje bezpieczne „branie”, że można kontrolować palenie marihuany itd. 

Kolejnym celem jest rzetelne przekazanie informacji dotyczących prawnych aspektów narkomanii 

(omówienie przepisów karnych ustawy o przeciwdziałania narkomanii z dnia 29.07.2005r.) W szkole 

Podstawowej w Pawonkowie były organizowane warsztaty o przemocy rówieśniczej ( uczniowie klas IV-

V).  

- W 2012 roku zorganizowano szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych.   Łącznie przeszkolono 

personel realizujący sprzedaż napojów alkoholowych w 15 punktach sprzedaży alkoholu na terenie naszej 

gminy. Celem tego szkolenia było: 

a) zwiększenie ilości sprzedawców alkoholu przestrzegających prawa.  

b) zmniejszenie liczby sprzedawców sprzedających alkohol i papierosy nieletnim. 
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Załącznik Nr 27 do Sprawozdania Nr 1  

Wójta Gminy Pawonków  

z dnia 16 maja 2013 r.  

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM  

GMINY PAWONKÓW ZA ROK 2012  

wg stanu na dzień 31.12.2012r.  

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz mienie innych 

komunalnych osób prawnych. W zasobach komunalnych gminy Pawonków znajdują się po uwzględnieniu 

zaistniałych zmian dotyczących nabycia i zbycia w Gminie Pawonków wg stanu na 31.12.2012r. 

nieruchomości o łącznej powierzchni 130,0568ha, z tego oddane w użytkowanie wieczyste 2,1742 ha.  

I. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚC GMINY  

Wyszczególnienie Nr działki Powierzchnia w ha 

DRALINY ogółem 6,2976 ha 

działki zabudowane 

b. czynszowy, OSP  103/56  0,4982 

drogi gminne 

 13  0,0600 

 188/173  0,1200 

 275/97  0,0143 

 284/132  0,3230 

 341/64  0,0451 

 342/64  0,0895 

 343/64  0,1434 

 50  0,1671 

 51  0,3342 

 52  1,2478 

 142/52  0,2257 

 154/49  0,2350 

 70  0,1085 

 71  0,0345 

 73  0,2364 

 74  0,4170 

 75  0,7494 

 118/51  0,0181 

 276/97  0,0313 

 278/97  0,0348 

 279/97  0,0428 

 332/75  0,0626 

 333/75  0,6612 

 353/75  0,0004 

 355/75  0,0814 

 357/97  0,0735 

 368/172  0,2424 
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GWOŹDZIANY ogółem 21,7303 ha 

działki  zabudowane 

działka za Frąszczak  332/42  0,0378 

b. użytkowy (sala) 834/87  0,1770 

b. użytkowy (sala) 833/87  0,0999 

b. czynszowy coll  77/15  0,2355 

b. czynszowy (coll) 126/14  0,0077 

Szkoła Podstawowa  131/71  0,4899 

b. czynszowy  124/70  0,0514 

Przedszkole  171/69  0,1571 

b. czynszowy Haryniok  14  0,1463 

remiza OSP  383/21  0,0782 

drogi gminne 

 126/69  0,0013 

 64  0,0940 

 368/43  0,0560 

 298/42  0,0949 

 40  0,3345 

 43  0,3182 

 44  0,6202 

 49  0,3875 

 51  0,7394 

 54  0,9830 

 54  0,5712 

 55  0,4327 

 57  1,2395 

 58  0,4847 

 64  0,0940 

 63  0,3638 

 75/59  0,4155 

 80  0,7783 

 81  1,0732 

 106  0,1864 

 107  0,1771 

 118  0,7593 

 119  1,3384 

 122  0,0733 

 123  0,0248 

 124  0,0369 

 125  0,0531 

 126  0,0213 

 129/108  0,0739 

 228/120  0,4755 

 250/121  0,3886 

 256/127  0,5589 
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 258/130  0,6630 

 270/129  0,1145 

 338/42  0,0207 

 384/21  0,0111 

działki 

 821/29  0,1700 

 327/42  0,0454 

 128/14  4,0792 

 293/5  0,0690 

 295/6  0,2990 

 806/6  0,6214 

tereny inne 

boisko sportowe  68  1,0008 

KOŚMIDRY ogółem  4,0167 ha 

działka zabudowana 

Przedszkole  358/30  0,3747 

Przedszkole  189/29  0,1800 

Szkoła Podstawowa  355/48  0,3539 

OSP  216/13  0,0432 

tereny inne 

boisko sportowe  1068/1  1,3166 

działki rolne   

 22  0,6530 

 386/21  0,8704 

drogi gminne 

 357/30  0,0076 

 435/4  0,0970 

 424/2  0,0924 

 672/83  0,0050 

 674/83  0,0044 

 1077/292  0,0053 

 1021/216  0,0132 

KOSZWICE ogółem 3,6267 ha 

działka zabudowana 

remiza OSP  53/12  0,4555 

świetlica + boisko  47/12  0,3811 

drogi gminne 

 61  0,2580 

 423/116  0,8940 

 525/68  0,0595 

 526/68  0,3366 

 527/119  0,2328 

 528/119  0,1474 

 529/119  0,1380 

 530/119  0,0335 
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 531/119  0,3426 

 499/154  0,0236 

 44/12  0,0242 

 451/154  0,1041 

 452/154  0,0737 

 62/12  0,0036 

 524/68  0,1185 

LISOWICE ogółem 24,6722 ha 

działka zabudowana 

b. betoniarnia  400/8  1,6266 

Lokalne Centrum Społeczno-Kulturalne  186  0,1780 

Szkoła Podstawowa  288/204  1,6180 

tereny inne 

boisko sportowe  187  0,2190 

boisko sportowe  282/188  0,6006 

teren po b.OSP  351/135  0,0200 

drogi gminne 

 526/98  0,0061 

 409/182  0,0060 

 668/98  0,0005 

 576/176  0,0057 

 578/176  0,0058 

 618/181  0,0023 

 626/153  0,0078 

 620/177  0,0175 

 624/152  0,0042 

 628/152  0,0048 

 630/152  0,0046 

 634/140  0,0051 

 636/139  0,0051 

 638/133  0,0041 

 640/132  0,0038 

 642/129  0,0034 

 660/113  0,0203 

 583/113  0,0017 

 666/113  0,0025 

 646/124  0,0051 

 648/119  0,0052 

 650/110  0,0060 

 652/116  0,0079 

 654/115  0,0052 

 656/115  0,0104 

 658/101  0,0104 

 662/113  0,0036 

 632/146  0,0050 
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 664/113  0,0033 

 524/98  0,0058 

 644/125  0,0035 

 670/128  0,0033 

 555/168  0,0053 

 560/168  0,0053 

 587/147  0,0207 

 455/166  0,0115 

 111  0,3170 

 622/167  0,0011 

 623/167  0,0759 

 10/7  0,1362 

 2  0,0360 

 11  0,0440 

 12  0,0980 

 23  0,0430 

 45  0,5460 

 180  0,1970 

 202  0,8330 

 314/194  0,1270 

 315/198  0,5560 

 464/185  0,0152 

 465/185  0,5718 

 474/80  0,0065 

 475/80  0,2905 

 498/44  0,0094 

 499/44  0,3226 

 522/1  0,0051 

 523/1  0,4599 

 65  0,7580 

 378/36  0,0046 

 379/36  2,2174 

 388/97  0,0006 

 389/97  0,2494 

 24  0,5790 

 25  2,2400 

 44  0,5750 

 68/28  1,1604 

 69/28  0,2426 

 445/51  1,0868 

 447/114  0,2612 

 211/59  0,4500 

 319/34  0,0098 

 320/34  0,3122 

 321/39  0,0053 
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 322/39  0,7167 

 41  1,0190 

 84  0,6080 

 108  0,3960 

 153  0,7580 

 164  0,4620 

 389/27  0,0066 

 390/27  0,8154 

 21  0,4140 

 46/7  0,0623 

 54/7  0,0336 

 514/19  0,0149 

 686/13  0,0127 

 487/93  0,0143 

 508/61  0,0042 

ŁAGIEWNIKI MAŁE ogółem 17,8842 ha 

działki zabudowane 

Przedszkole  1046/452  0,1000 

Szkoła Podstawowa  1572/453  0,1781 

Szkoła Podstawowa  1601/453  0,7950 

remiza OSP  1457/452  0,2540 

działki rolne 

 831/451  0,7080 

 1532/205  0,1974 

 853/343  0,2290 

 864/342  0,0330 

działki budowlane   

dz. budowlana przy ul. Wyzwolenia  1584/106  0,1708 

drogi gminne 

 1610/112  0,0526 

 64  0,0832 

 1204/210  0,1089 

 511  0,6911 

 512  0,7960 

 513  0,9060 

 515  0,5520 

 1627/529  0,0094 

 1629/529  0,4667 

 536  0,1410 

 807/535  0,0920 

 1176/520  0,0800 

 1209/206  0,0388 

 1211/524  0,0893 

 1212/205  0,0180 

 1281/528  0,1581 
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 1284/530  0,0021 

 537  0,9590 

 541  0,2810 

 1241/534  0,8637 

 1285/530  0,4729 

 508  0,2410 

 510  0,2660 

 707/509  1,2640 

 532  0,6590 

 507  0,6590 

 69/46  0,9576 

 68/46  0,0754 

 1625/329  0,3381 

 1630/191  0,0119 

 45/21  0,4515 

 57/38  0,6658 

 58/37  0,2142 

 65/37  1,3148 

 66/38  1,2388 

ŁAGIEWNIKI WIELKIE ogółem 7,3447 ha 

działki zabudowane 

gimnazjum  200/123  0,3730 

remiza OSP  280/163  0,1350 

przy gimnazjum  380/124  0,2075 

działka rolna 

 318/122  0,6740 

 381/125  0,0158 

tereny inne 

staw  99  0,2550 

staw  100  0,1790 

boisko sportowe  49/24  0,4930 

boisko sportowe  425/86  0,2721 

boisko sportowe  426/86  0,5519 

parking przy kościele  46/22  0,2885 

parking przy gimnazjum  198/121  0,1270 

planowany nowy cmentarz  13/2  1,0350 

planowany nowy cmentarz  18/4  1,0169 

drogi gminne   

 8  0,4200 

 27  0,7000 

 10  0,2300 

 9/14  0,2322 

 9/21  0,1250 

 500/168  0,0138 

PAWONKÓW ogółem 19,6593 ha 
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działki zabudowane 

Przedszkole  589/10  0,4194 

Przedszkole  535/10  0,6005 

Przedszkole, b. czynszowy  454/10  0,4726 

Szkoła Podstawowa  524/6  0,7051 

oczyszczalnia ścieków  744/111  0,2621 

oczyszczalnia ścieków  740/121  0,3253 

dz. zabudowana Małek  668/117  0,1770 

budynek czynszowy coll  490/50  0,1508 

były Ośrodek Zdrowia  534/10  0,2000 

Hala sportowa  645/142  1,6700 

Hala sportowa  559/142  0,7900 

działka budowlana 

dz. przy ul. Skrzydłowickiej  448/10  0,2221 

dz.budowlane przy ul. Kwiatowej  727/133  0,4184 

dz.budowlane przy ul. Kwiatowej  642/138  0,5500 

tereny inne 

boisko sportowe  558/142  1,8400 

drogi gminne 

 489/50  0,0480 

 742/121  0,0044 

 741/121  0,3696 

 779/45  1,7684 

 453/10  0,0274 

 451/10  0,0450 

 774/138  0,0956 

 775/138  0,0691 

 776/138  0,0050 

 592/10  0,0706 

 294/45  0,1180 

 671/156  0,0111 

 725/133  0,0037 

 14  0,9500 

 17/10  0,1154 

 17/13  0,3712 

 17/20  0,0124 

 19  0,1800 

 20  0,4900 

 755/150  0,0196 

 824/43  0,0010 

 809/164  0,0569 

 807/164  0,0275 

 828/158  0,0105 

 816/164  0,0246 

 751/161  0,0087 
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 622/152  0,0115 

 652/157  0,0105 

 676/153  0,0040 

 679/154  0,0031 

 686/159  0,0105 

 680/154  0,0119 

 801/153  0,0296 

 804/153  0,0070 

 874/161  0,0028 

 882/11  0,0155 

 798/154  0,0299 

 706/162  0,0070 

 893/162  0,0035 

działki rolne 

grunty obok oczyszczalni ścieków  127  1,0000 

grunty obok oczyszczalni ścieków  128  0,8055 

grunty obok oczyszczalni ścieków  126  1,0000 

grunty obok oczyszczalni ścieków  135  1,0000 

grunty obok oczyszczalni ścieków  136  1,0000 

grunty obok oczyszczalni ścieków  125  1,0000 

SKRZYDŁOWICE ogółem  7,4040 ha 

działki zabudowane 

 396/101  0,2784 

b. mieszkalny  326/60  0,2240 

b. mieszkalny  328/60  0,7320 

b. czynszowy  385/101  0,4400 

remiza OSP  183/27  0,0713 

b. czynszowy  169/27  0,5106 

przepompownia ścieków  405/32  0,0139 

działki rolne 

 327/60  0,0540 

(przepompownia wody) 284/35  0,3527 

 8  0,1500 

 11  0,0790 

 76/10  0,0480 

 94/9  0,1031 

 28  1,0660 

tereny inne 

boisko sportowe  386/101  0,7600 

drogi gminne 

 7/2  0,6021 

 10  0,0600 

 11/3  0,0046 

 15  0,0700 

 8/17  0,3500 
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 244/20  0,1221 

 179/79  0,0959 

 178/81  0,0131 

 88/6  0,0031 

 87/6  0,0331 

 86/7  0,0457 

 92/6  0,0062 

 93/7  0,0197 

 209/55  0,0216 

 238/101  0,0095 

 241/20  0,9560 

 287/104  0,0688 

 265/11  0,0139 

 266/11  0,0019 

 268/20  0,0046 

 270/22  0,0024 

 271/22  0,0167 

SOLARNIA ogółem 15,2469 ha 

działki zabudowane 

remiza OSP  283/107  0,2500 

b. czynszowy  109  0,0739 

b. czynszowy  108  0,1297 

tereny inne 

boisko sportowe  359/110  0,0093 

boisko sportowe  357/107  0,9058 

drogi gminne 

 153/34  0,0826 

 187/13  0,0249 

 188/13  0,0733 

 169/12  0,0324 

 176/12  0,0509 

 397/56  0,0251 

 293/62  0,0104 

 128  0,4120 

 129  0,1140 

 131  0,4800 

 132  0,8630 

 133  0,2860 

 12  0,7100 

 89  0,1920 

 87  0,3370 

 40  1,0690 

 41  0,8170 

 353/2  0,0001 

 354/2  0,0936 
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 355/2  0,0234 

 141  0,2050 

 142  0,5520 

 144  0,3400 

 145  0,7454 

 147  0,0320 

 148  0,1690 

 149  0,3040 

 159  0,1160 

 313/157  0,0009 

 319/140  0,0066 

 324/154  0,0043 

 328/152  0,0057 

 119  0,0940 

 120  0,0640 

 121  0,1390 

 122  0,0550 

 123  0,1090 

 124  0,6026 

 125  0,2800 

działki rolne 

użytkowana przez Koło Łowieckie Żbik  57  0,5610 

użytkowana przez Koło Łowieckie Żbik  58  1,5950 

użytkowana przez Koło Łowieckie Żbik  67  0,4590 

użytkowana przez Koło Łowieckie Żbik  59  1,7420 

W 2013r. do zasobu mienia komunalnego planuje się przejąć głównie grunty stanowiące własność Skarbu 

Państwa, na podstawie ustawy z dnia 10.05.1990r.- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie  

terytorialnym i ustawę o pracownikach  samorządowych , ustawy z 19.10.1991r. o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.  

Planuje się przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość zabudowaną położoną w Skrzydłowicach przy ul. 

Brzozowej.  

  

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH  

Grunty gminy Pawonków będące w użytkowaniu wieczystym 

Wyszczególnienie Nr działki Powierzchnia w ha 

GWOŹDZIANY 161/9  0,0916 

 

KOŚMIDRY 

819/270  0,0152 

820/270  0,0947 

 

 

 

 

PAWONKÓW 

557/142  1,5000 

794/24  0,0245 

793/24  0,0583 

796/24  0,0107 

795/24  0,1239 

334/16  0,2380 

SKRZYDŁOWICE 283/35  0,0173 
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Wg stanu na 31.12.2012r . powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynosiła 2,1742 

ha, w tym:  

- osobom fizycznym o łącznej  powierzchni  1,6161 ha ,  

- osobom prawnym o łącznej  powierzchni  0,5581 ha.  

Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste w stosunku do roku ubiegłego uległo 

zmniejszeniu o 0,0890 ha w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własność. 

III. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (własności) 

Wyszczególnienie powierzchnia ogółem 

w 2011r. 

powierzchnia ogółem 

w 2012r. 

RÓZNICA  

w ha 

Draliny  6,2976  6,2976  - 

Gwoździany  21,6410  21,7303  + 0,0893 

Kośmidry  4,0167  4,0167  - 

Lisowice  24,6722  24,6722  - 

Łagiewniki Małe  17,8842  17,8842  - 

Łagiewniki Wielkie  6,7928  7,3447  + 0,5519 

Koszwice  3,6267  3,6267  - 

Pawonków  19,6488  19,6593  + 0,0105 

Skrzydłowice  6,3380  7,4040  + 1,0660 

Solarnia  15,2469  15,2469  - 

RAZEM 126,1649 127,8826 1,7177 

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o mieniu komunalnym do zasobu Gminy przybyło 1,7177ha.                    

Gmina Pawonków nabyła na własność:  

- nieodpłatnie z mocy prawa – decyzją Wojewody Śląskiego na podstawie ustawy z dnia 19.10.1991r. 

o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – działkę rolną o powierzchni 1,0660 ha  

- z mocy prawa na podstawie podziału geodezyjnego nieruchomości - 2 działki o łącznej powierzchni 

0,0105ha, przeznaczonych pod poszerzenie drogi gminnej  

- aktami notarialnymi - 3 działki o łącznej powierzchni 0,6412 ha  

IV. DANE DOTYCZĄCE UZYSKANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA 

WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH  

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w 2012 roku  
 

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych    - 

wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste  8.511,21 

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  

w prawo własności   

2.450,00 

wpływy z tytułu najmu i dzierżawy:  69.393,00 

-    lokali użytkowych  11.569,96 

-    lokali mieszkalnych  57.823,04 

Planowane dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w 2013 roku  
 

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych    230.000,00 

wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste  8.917,00 

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  

w prawo własności   

- 
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wpływy z tytułu najmu i dzierżawy  52.735,00 

V.  ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MAJĄTKU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚC GMINY 

PAWONKÓW  (INFRASTRUKTURA KOMUNALNA) 

Wyszczególnienie Ilość 

drogi  111 km 

kanalizacja sanitarna  25,82 km 

sieć wodociągowa  88,24 km 

Budynki ogółem, w tym:  27 budynki 

budynki mieszkaniowe  8 budynków (30 mieszkań) 

budynki użytkowe  17 budynków 

budynki użytkowo-mieszkalne  2 budynki (4 mieszkania) 

  

Gmina Pawonków posiada 111 km dróg. Część w/w gruntów to nie urządzone drogi kategorii gminnej. 

Spośród dróg urządzonych można wymienić:  

- drogi asfaltowe  

droga Solarnia - Draliny  

Pawonków: ul. Kośmiderska, ul. Kościuszki, ul. Damrota, ul. Dolna, droga do Domu 

Przedpogrzebowego, łączniki ul. Skrzydłowicką - ul. Kościuszki, - ul. Zawadzkiego, ul. Kwiatowa, ul. 

Pietraszowicka, droga do gimnazjum, ul. Cegielnia, ul Końcowa, droga dojazdowa do przedszkola  

Kośmidry: ul. Szkolna, ul. Podleśna, łącznik ul. Lubliniecka - ul. Podleśna, ul. Zielona, ul. Kuźnicka  

Koszwice: ul. Strażacka  

Lisowice: ul. Nowa , ul. Cegielniana, ul. Słowackiego, ul. Słowackiego łącznik, ul. Napłatki  

Łagiewniki Wielkie ul. Lompy, ul. Strażacka, ul. Szkolna, ul. Pietruchowa , ul. Nowa  

Gwoździany : droga do cmentarza, ul. Nowa,  

Skrzydłowice: ul. Strażacka, ul. Łączna, ul. Wyzwolenia,  

Łagiewniki Małe: ul. Przyjaźni, ul. Wyzwolenia, ul. Dobrodzieńska, ul. Nowa, ul. Powstańców, ul. 

Polna część  

Solarnia: ul. Strażacka ul. Lubliniecka,  

Draliny: ul. Wiejska, 

- drogi powierzchniowo- utrwalone  

Lisowice ul. Ogrodowa; Łagiewniki Wielkie ul. Topolowa; Draliny ul. Kanuska; Łagiewniki Małe ul. 

Szkolna, ul. Odrodzenia; Koszwice ul. Polna; Pawonków ul. Ogrodowa; Kośmidry część ul. Podleśnej, 

Polnej.  

Ogółem długość sieci wodociągowej w gminie Pawonków wynosi 88,24 km. Długość sieci kanalizacji 

sanitarnej w gminie wynosi ogółem 25,82 km.  

Gmina Pawonków jest właścicielem budowli stanowiących elementy lub urządzenia infrastruktury. Są 

to przede wszystkim: 

- oczyszczania ścieków w Pawonkowie  

- przepompownia ścieków w Skrzydłowicach  

- przepompownia wody w Skrzydłowicach  

- most w Solarni  

- boisko sportowe w Kośmidrach  
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- boisko sportowe „Orlik” Pawonków  

- wiaty przystankowe  

- oświetlenie uliczne.  

  

 Budynki to składniki majątku rzeczowego. Gmina Pawonków posiada 28 budynki komunalne, 

w tym 8 mieszkalnych, 18 użytkowych i 2 użytkowo-mieszkalne. Administrację i zarządzanie tymi 

budynkami sprawuje Urząd Gminy.  

Budynki mieszkalne: 

- w Pawonkowie  -budynek czynszowy (mały Coll), budynek czynszowy (duży Coll), Agronomówka  

- w Gwoździanach  -b.czynszowy (Haryniok), b. czynszowy ul. Lubliniecka 6  

- w Dralinach   -budynek czynszowy ul. Pawonkowska 7  

- w Skrzydłowicach  -Agromonówka, budynek mieszkalny ul. Brzozowa  

Budynki mieszkalno-użytkowe: 

- w Pawonkowie  - GOPS, Urząd Gminy  

Budynki użytkowe: 

- w Pawonkowie  -    Urząd Stanu Cywilnego, Świetlica Społeczno-Kulturalna ,garaże przy Coll, garaże 

przy  

GOPS-ie, gimnazjum, hala sportowa 

- w Gwoździanach  -    remiza OSP, sala  

- w Lisowicach  -    Lokalne Centrum Społeczno-Kulturalne, budynek byłej betoniarni  

- w Kośmidrach   -    remiza OSP  

- w Dralinach    -    remiza OSP  

- w Łagiewnikach Małych  -    remiza OSP  

- w Skrzydłowicach   -    remiza OSP   

- w Łagiewnikach Wielkich  -    remiza OSP  

- w Koszwicach   -    remiza OSP  

- w Solarni    -    remiza OSP  

Jednostka budżetowa tj. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w swojej ewidencji 

wartościowej posiada pozostałe budynki (budynki szkół, przedszkoli, Domy Nauczycieli).  

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W EWIDENCJI URZĘDU GMINY  

Środki transportu 

SAMOCHODY I ŚRODKI TRANSPORTOWE  (OSP) 

Samochód  pożarniczy Star 244   OSP  Łagiewniki Małe – CZA – 392 U  

Samochód pożarniczy Żuk A 13   OSP Draliny – CZA 155 S  

Samochód pożarniczy Star 29   OSP Skrzydłowice STEYR SLU 60TG  

Samochód pożarniczy Żuk A 156 B  OSP Draliny SLU  H323  

Samochód pożarniczy Mercedes  OSP Solarnia  - SLU  8E44  

Samochód pożarniczy Jelcz 004   OSP Gwoździany – CEE 8621  

Samochód ratownictwa technicznego  Polonez DC EKO OSP Lisowice – CEM 2225  

Samochód pożarniczy IFA   OSP Pawonków  – SLU E103  
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Samochód pożarniczy Żuk A 156   OSP Koszwice SLU N112  

Samochód pożarniczy IFA   OSP Kośmidry  – SLU K530  

Samochód  pożarniczy Star 244 005  OSP Łagiewniki Wielkie SLU Y687  

Fiat Ducato  SLU 42NP  

Motopompa pływająca 12 szt.  

Pompa szlamowa 7 szt.  

Agregat prądotwórczy 8 szt.  

Motopompa PO5 10 szt.  

Agregat oddymiający 2 szt.   

Przecinarka   1 szt.  

Pilarka spalinowa 15 szt.  

Holmatro – ratownictwo-techniczne 1 szt.        

Inne środki trwałe 

URZĄD    GMINY 

komputery wraz z wyposażeniem  

kserokopiarka      

fax       

kasa pancerna  

komputery osobiste  

centrala telefoniczna  

projektor, ekran  

kosiarka 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 75 – Poz. 4404



Załącznik Nr 28 do Sprawozdania Nr 1  

Wójta Gminy Pawonków  

z dnia 16 maja 2013 r.  

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH  

SZKOŁA PODSTAWOWA PAWONKÓW Urządzenia techniczne 

Budynki i budowle Kotły CO 

Budynek szkolny Pawonków  Inne środki trwałe 

Ogrodzenie SP Pawonków  Kserokopiarka 

Inne środki trwałe  

Pracownia internetowa  SOLARNIA 

 Budynki i budowle 

SKRZYDŁOWICE Budynek szkolny Solarnia 

Budynki i budowle Budynek gosp.Solarnia 

Budynek szkolny Skrzydłowice  Ustępy drewn.Solarnia 

Budynek gosp.Skrzydłowice  Ogrodzenie SP Solarnia 

Budynek pomocn.Skrzydłowice  

Ustępy Skrzydłowice  GIMNAZJUM PAWONKÓW 

 Inne środki trwałe 

SZKOŁA PODSTAWOWA KOŚMIDRY Pracownia internetowa 

Budynki i budowle Maszyna myjąca (hala) 

Budynek szkolny Kośmidry  

Budynek mieszkalny Kośmidry  ŁAGIEWNIKI WIELKIE 

 Budynki i budowle 

KOSZWICE Szkoła Łag.Wielkie z DN 

Budynki i budowle St.budynek gosp.Łag.Wielkie 

Dom Nauczyciela Koszwice  Urządzenia techniczne 

 Kotły SP Łag.Wielkie 

SZKOŁA PODSTAWOWA ŁAGIEWNIKI 

MAŁE  

Budynki i budowle GZEAS PAWONKÓW 

Budynek szkolny Łag.Małe  Inne środki trwałe 

Budynek szkolny nr 2 Łag.Małe  Serwer 

Budynek gosp.Łag.Małe  Środki transportu 

Szopa na węgiel Łag.Małe  Osinobus 

Urządzenia techniczne Gimbus 

Kotły CO Łag.Małe  

 PRZEDSZKOLE PAWONKÓW 

SZKOŁA PODSTAWOWA GWOŹDZIANY Budynki i budowle 

Budynki i budowle Budynek przedszkola Pawonków 

Budynek szkolny Gwożdziany  Ogrodzenie przedszkola Pawonków 

Budynek gosp.Gwoździany  Bramy i furtki przedszkola Pawonków 
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Ustępy Gwoździany  

Ogrodzenie SP Gwoździany  PRZEDSZKOLE KOŚMIDRY 

Urządzenia techniczne Budynki i budowle 

Piec CO Gwoździany  Budynek przedszkola Kośmidry 

Inne środki trwałe Budynek gospodarczy, kotłownia 

Kserokopiarka  

 PRZEDSZKOLE ŁAGIEWNIKI MAŁE 

ZESPÓŁ SZKONO-PRZEDSZKOLNY 

LISOWICE 
Budynki i budowle 

Budynki i budowle Budynek przedszkola Łag.Małe 

Budynek szkolny Lisowice  

Budynek szkolny nr 2 Lisowice  PRZEDSZKOLE ŁAGIEWNIKI WIELKIE 

Budynek gosp.Lisowice  Budynki i budowle 

Szopa na drewno Lisowice  Budynek przedszkola Łag.Wielkie 

Ogrodzenie SP Lisowice  
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Załącznik Nr 29 do Sprawozdania Nr 1  

Wójta Gminy Pawonków  

z dnia 16 maja 2013 r.  

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PAWONKOWIE  

ZA 2012 ROK  

Stan rachunków bankowych na początek roku równy był „0”zł.  

Plan przychodów ogółem wynosił 219.247,12 z tego:  

- 210.000zł   dotacja organizatora  

- 7.200zł   dotacja ze środków Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych  

- 749,48 dotacja z Fundacji Orange w programie „Akademia Orange dla bibliotek”  

- 480,00 darowizna – albumy otrzymane od Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim 

Młynie  

- 125,00 darowizna – publikacje otrzymane od Fundacji Lokalnej Grupy Działania „Spichlerz Górnego 

Śląska”  

- 7,00 darowizna w postaci książek od czytelników  

- 685,64 darowizna – biurko wraz z kontenerem mobilnym otrzymane od Gminnego Ośrodka Pomocy    

Społecznej w Pawonkowie  

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2012r. równy był „0”zł.  

Pozostałe środki na rachunku bankowym organizatora z niewykorzystanej dotacji Urzędu Gminy 

wyniosły 3  005,26.  

PRZYCHODY  

Lp.  Wyszczególnienie  Plan na 2012 rok  

/w zł/  

Wykonanie 

w 2012 roku  

/w zł/  

4:3  

/%/ 

1  2  3  4  5 

I.  STAN ŚRODKÓW NA 

RACHUNKACH NA DZIEŃ  

1-01-2012 ROKU  
 

 

0,00  
 

- 

II.  PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:  
 

219 247,12  216 241,86  99 

1.  Przychody  
 

   

 - przychody własne  -  -  - 

 - pozostałe przychody  1 297,64  1 297,64  100 

2.  Dotacje  
 

   

 - dotacje na wydatki bieżące  217 949,48  214 944,22  100 

 - dotacje na zadania inwestycyjne  -  -  - 

Koszty w 2012 roku w wysokości 216.241,86 dotyczyły:  

- 26.767,32   amortyzacja  

- 12.737,08   zużycie materiałów  

- 5.885,54   zużycie energii  

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 78 – Poz. 4404



- 11.204,86   usługi obce  

- 125.702,66  wynagrodzenia osobowe  

- 4.600,00  wynagrodzenia bezosobowe  

- 22.903,08   składki Z.U.S. i F.P.  

- 3.555,27  odpis na Z.F.Ś.S.  

- 2.212,99  inne świadczenia na rzecz pracowników (badania, szkolenia, odzież ochronna) 

- 673,06  pozostałe koszty  

KOSZTY  

Lp.  Wyszczególnienie  Plan na 2012 rok  

/w zł/  

Wykonanie  

w 2012 roku  

/w zł/  

4:3  

/%/ 

1  2  3  4  5 

I.  KOSZTY OGÓŁEM, z tego:  
 

219 247,12  216 241,86  100 

1.  Wynagrodzenia osobowe i pochodne  150 538,49  148 605,74  100 

2.  Wynagrodzenia bezosobowe  4 600,00  4 600,00  100 

3.  Zakup materiałów i energii  45 692,58  44 655,40  100 

4.  Usługi obce  6 200,00  6 198,62  100 

5.  Koszty remontowe  5 740,78  5 740,78  100 

6.  Inwestycje  -  -  - 

7.  Pozostałe koszty  6 475,27  6 441,32  100 

Zarówno przychody jak i wydatki w 2012 roku zrealizowane zostały w około 100%.  

Na koniec okresu sprawozdawczego w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania  

i należności.  

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ  

Lp.  Wyszczególnienie  Stan na 31-12-2012  

/w zł/ 

1  2  3 

I.  NALEŻNOŚCI  
 

- 

II.  ZOBOWIĄZANIA, w tym  - 

 - zobowiązania wymagalne  - 

ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE  

Lp.  Wyszczególnienie  Stan na  

31-12-2012  

/w zł/  

Umorzenie  

/w zł/ 

1  2  3  4 

I.  Zespoły komputerowe  30 112,64  30 112,64 

II.  Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) 59 958,28  59 958,28 

III.  Zbiory biblioteczne  302 860,83  302 860,83 

IV.  Programy komputerowe  1 082,23  1 082,23 

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012 rok zamknęła się wynikiem finansowym równym 

„0”zł, ponieważ przychody równe były poniesionym kosztom. 
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