
SPRAWOZDANIE NR 1/2013
WÓJTA GMINY MIEDŹNO

z dnia 15 marca 2013 r.

z wykonania budżetu gminy za rok 2012

Budżet Gminy Miedźno uchwalony przez Radę Gminy na rok 2012 uchwałą nr 119/XVI/2011 Rady Gminy 
Miedźno z dnia 13 grudnia 2011 r. zamykał się kwotami: 

- dochody w wysokości 18.580.025,06 zł. 

- wydatki w wysokości 17.419.094,32 zł. W trakcie realizacji budżetu nastąpiły zmiany spowodowane 
podjętymi uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami. Na koniec roku 2012 budżet zamknął się kwotami: 

Plan Wykon % wyk.
DOCHODY 19.054.575,23 zł. 18.714.607,25 zł. 98,2%
WYDATKI 18.233.342,84 zł. 16.979.162,19 zł. 93,1%

Na podstawie decyzji otrzymanych od właściwych dysponentów oraz w wyniku uzyskania ponadplanowych 
dochodów własnych, nastąpiły zmiany w poszczególnych grupach dochodów, co obrazuje poniższa tabela: 

Wyszczególnienie Plan Budżetu 
w uchwale

Plan Budżetu 
po zmianach

Wykonanie 
za 2012 r.

% 
wyk.

Dochody ogółem 18.580.025,06 19.054.575,23 18.714.607,25 98,20
a) dochody bieżące 17.096.923,00 17.431.473,17 17.077.761,39 98,00
w tym:
- dochody własne 4.983.513,00 4.932.473,92 4.349.208,46 88,20
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej 

2.106.586,00 2.248.520,09 2.078.299,04 92,40

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących 

169.889,00 239.518,00 251.729,14 105,10

- dotacja na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00

- dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

18.000,00 18.000,00 4.463,18 24,80

- dotacje celowe w ramach programów finansowych 
z udziałem środków europejskich oraz środków 
o których mowa w art. 5  ust. 1  pkt. 3  oraz 
ust. 3  pkt. 5  i 6  ustawy, lub płatności w ramach 

27.180,00 52.502,16 31.195,00 59,40
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budżetu środków europejskich 
- subwencje ogólne z budżetu państwa 9.790.755,00 9.934.779,00 9.934.779,00 100,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin - - 16.555,00 -
- środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł 

- 4.680,00 4.680,00 100,00

DOCHODY MAJĄTKOWE 1.483.102,06 1.623.102,06 1.636.845,86 100,80
w tym:
- środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin, powiatów, samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 

1.318.600,00 1.318.600,00 1.302.664,00 98,80

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień między j.s.t 

164.502,06 164.502,06 173.541,51 105,50

- dotacje celowe w ramach programów finansowych 
z udziałem środków europejskich oraz środków 
o których mowa w art. 5  ust. 1  pkt. 3  oraz 
ust. 3  pkt. 5  i 6  ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich 

- 140.000,00 155.540,35 111,10

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin (związków gmin)

- - 5.100,00 -

Wydatki ogółem 17.419.094,32 18.233.342,84 16.979.162,19 93,10
w tym: 
- wydatki bieżące 15.302.273,21 15.902.790,61 14.830.255,31 93,20
- wydatki majątkowe 2.116.821,11 2.330.552,23 2.148.906,88 92,20
z tego: 
- wydatki na programy finansowane z udziałem 
środków o których mowa w art. 5  ust. 1  pkt. 3  oraz 
ust. 3  pkt.5 i 6 ustawy 

817.029,00 817.029,00 817.029,00 100,00

Jak widać z przedstawionego zestawienia dochody budżetu za 2012 r. wykonano w 98,20%, przy czym 
dochody bieżące wykonano w 98,00%, a dochody majątkowe wykonano w 100,80%. Wydatki zrealizowano 
w 93,10%, przy czym wydatki majątkowe w 92,20%, a wydatki bieżące w 93,20%. 

 

Wójt Gminy Miedźno

Andrzej Szczypiór
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Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2013 

Wójta Gminy Miedźno 

z dnia 15 marca 2013 r. 

Budżet po stronie dochodów za 2012r. zrealizowano w kwocie 18.714.607,25 zł. Plan dochodów po 
zmianie wynosi 19.054.575,23 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się 
następująco: 

Dochody bieżące:

TREŚĆ PLAN Wykonanie za 
2012 r.

% 
wyk.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

89.609,00 119.947,88 133,80

- wpływy z usług 196.570,00 187.149,32 95,20
- pozostałe odsetki 14.183,92 23.931,22 168,70
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na 
podstawie odrębnych ustaw 

1.000,00 6.626,22 662,60

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 7.000,00 7.011,69 100,17
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące 
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej 

1.000,00 1.000,00 100,00

- wpływy z różnych opłat 69.000,00 55.400,74 80,30
- wpływy z różnych dochodów 10.000,00 20.421,54 204,20
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 

2.248.520,09 2.078.299,04 92,40

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin 

239.518,00 251.729,14 105,10

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami 

18.000,00 4.463,18 24,80

- podatek dochodowy od osób fizycznych 2.477.370,00 2.408.611,00 97,20
- podatek dochodowy od osób prawnych 3.000,00 8.216,80 273,90
- podatek od nieruchomości 1.362.827,00 1.203.182,02 88,30
- podatek rolny 187.875,00 173.913,58 92,60
- podatek leśny 143.604,00 104.846,07 73,00
- podatek od środków transportowych 161.130,00 170.024,48 105,50
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych 
w formie karty podatkowej 

15.000,00 17.739,22 118,30

- podatek od spadku i darowizn 25.000,00 35.846,20 143,40
- wpływy z opłaty skarbowej 15.000,00 16.999,50 113,30
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 97.000,00 112.275,12 115,70
- podatek od czynności cywilnoprawnych 50.000,00 72.621,00 145,20
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.000,00 4.420,17 442,00
- wpływy z opłaty produktowej 800,00 372,26 46,50
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- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy 

198.007,16 192.240,35 97,10

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t 

164.502,06 173.541,51 105,50

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 
gmin)

- 5.100,00 -

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 
powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 

1.323.280,00 1.307.344,00 98,80

- subwencja oświatowa 5.818.955,00 5.818.955,00 100,00
- subwencja wyrównawcza 3.962.473,00 3.962.473,00 100,00
- subwencja równoważąca 153.351,00 153.351,00 100,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin - 16.555,00 -
RAZEM: 19.054.575,23 18.714.607,25 98,20

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy wykonano w 2012 r. w kwocie 119.947,88zł., co stanowi 133,80% 
założeń planowych. Składają się na nie wpływy z tytułu dzierżawy obwodów kół łowieckich, czynsze za 
wynajem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych, w domach nauczyciela oraz w innych obiektach 
komunalnych. Zaległości występują w czynszach czyli z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych oraz wynajmu 
lokali w obiektach komunalnych w kwocie 9.957,44 zł. 

Wpływy z usług za 2012 r. obejmują wpłaty za wodę, odpłatności za wyżywienie w przedszkolach oraz 
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw. Dochody te 
zostały wykonane w kwocie 187.149,32 zł., co stanowi 95,20% planowanych dochodów. Zaległości 
występują w opłatach za wodę oraz w opłacie adiacenckiej w kwocie 11.420,93 zł. 

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 7.011,69 zł., co stanowi 
100,17% planowanych dochodów. 

Wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 55.400,74 zł., tj. 80,30% planowanych dochodów. 

Wpływy z różnych dochodów wynoszą 20.421,54zł., tj. 204,20% planowanych dochodów. 

Wpływy z opłaty produktowej przy założeniu planowym 800,00 zł. wykonano w kwocie 372,26 zł., tj. 
46,50% planowanych dochodów. 

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2.477.370,00 zł., wykonano 2.408.611,00 zł., 
tj. 97,20% planowanych dochodów. 

Wpływy z tytułu podatku od osób prawnych zostały wykonane w kwocie 8.216,80 zł. przy planie 
3.000,00 zł., tj. 273,90%. 

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 1.203.182,02 zł. przy 
założeniu planowym 1.362.827,00 zł., czyli 88,30%. Stan zaległości z tego tytułu na koniec okresu 
sprawozdawczego wyniósł: 

- od osób prawnych - 265,70 zł, 

- od osób fizycznych - 76.941,62 zł. 

Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 173.913,58zł. przy założeniach 
planowych 187.875,00 zł., tj. 92,60%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł: 

- od osób fizycznych - 13.966,55 zł. 

Podatek leśny wykonano w kwocie 104.846,07 zł., tj. 73,00% założeń planowych. Stan zaległości na 
koniec okresu sprawozdawczego wyniósł: 

- od osób fizycznych - 1.137,29 zł. 
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Z tytułu podatku od środków transportu do budżetu gminy wpłynęła kwota 170.024,48 zł., tj. 105,50% 
założeń planowych. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3.538,87 zł. i były to 
zaległości od osób fizycznych. 

Podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósł 72.621,00 zł., tj. 145,20% założeń planowych. 

Z tytułu podatku od spadku i darowizn do budżetu gminy wpłynęła kwota 35.846,20 zł., tj. 143,40% 
założeń planowych. 

Podatek opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w budżecie w kwocie 15.000,00 zł., do 
budżetu wpłynęła kwota 17.739,22 zł., tj. 118,30% założeń planowych. 

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 16.999,50 zł., tj. 113,30% założeń planowych. Wielkość 
wpływów uzależniona jest od ilości wydawanych decyzji, zaświadczeń oraz aktów urzędu stanu cywilnego. 

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń za sprzedaż alkoholu wyniosły 112.275,12 zł., przy planie 
97.000,00 zł., tj. 115,70%. Dochody te wpływają do budżetu w trzech ratach w danym roku budżetowym. 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw plan 
1.000,00zł., wykon. 6.626,22 zł., tj. 662,60%. 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: plan 18.000,00 zł., wykon. 4.463,18 zł., tj. 24,80%. 

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek: plan 14.183,92 zł., wykon. 23.931,22 zł., tj. 168,70%. 

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zasiliły budżet w kwocie 4.420,17 zł., tj. 
442,00%. 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich art. 5 ust. 1 pkt. 
3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy wykonano w kwocie 192.240,35 zł. przy założeniach planowych 198.007,16 
zł., tj. 97,10%. 

Dotacje:

Dochody z tytułu realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami obrazuje poniższa tabela

Dział Plan Wykonanie 
2012 r.

% wyk.

010 112.309,09 112.309,09 100,00
750 45.501,00 45.501,00 100,00
751 7.731,00 7.731,00 100,00
852 2.062.135,00 1.893.381,95 91,80
852 4.244,00 3.276,00 77,20
852 16.600,00 16.100,00 96,90

OGÓŁEM: 2.248.520,09 2.078.299,04 92,40

Są to dochody przekazywane przez różnych dysponentów na realizację określonych zadań. Ogółem plan 
tych dotacji wynosi 2.248.520,09 zł., a ich wykonanie za 2012 r. stanowi kwota 2.078.299,04 zł. Dotacje na 
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano z budżetu Wojewody Śląskiego i Krajowego 
Biura Wyborczego, a były przeznaczone na: 

- dział 010 dotacja za zwrot podatku akcyzowego dla rolników, 

- dział 750 dotacja na zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego, 

- dział 751 aktualizacja spisu wyborców oraz wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województwa, 

- dział 852 dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej. 

Dochody z tytułu realizacji zadań otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin obrazuje poniższa tabela
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Dział Plan Wykonanie 
2012 r.

% wyk.

758 - 15.626,95 -
801 94,00 94,00 100,00
852 7.634,00 7.453,10 97,60
852 3.276,00 3.276,00 100,00
852 90.805,00 90.215,09 99,30
852 97.596,00 97.596,00 100,00
852 14.784,00 14.784 100,00
854 25.329,00 22.684,00 89,50

OGÓŁEM: 239.518,00 251.729,14 105,10

Dotacje na realizację zadań własnych otrzymano z budżetu Wojewody Śląskiego w kwocie 239.518,00 
zł., w 2012 r. do budżetu wpłynęło 251.729,14 zł. z przeznaczeniem na: 

- dział 758 dotacja celowa środki funduszu sołeckiego, 

- dział 801 dotacja celowa dla komisji egzaminacyjnej na pracownika mianowanego w oświacie, 

- dział 852 dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej oraz na wydatki bieżące Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów, 

- dział 854 dotacja na pomoc materialną dla uczniów. 

Dochody z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez 
gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej obrazuje poniższa tabela

Dział Plan Wykonanie 
2012 r.

% wyk.

710 1.000,00 1.000,00 100,00
OGÓŁEM: 1.000,00 1.000,00 100,00

Dotacja przeznaczona na utrzymanie mogił żołnierskich. 

Subwencje:

Z tytułu subwencji przekazanej przez Ministerstwo Finansów do budżetu gminy w 2012 r. wpłynęła 
kwota 9.934.779,00 zł. Na tę kwotę składa się: 

- część wyrównawcza subwencji ogólnej - plan 3.962.473,00 zł.
 - wykon. 3.962.473,00 zł.

Dochody majątkowe:

W 2012 r. do budżetu wpłynęły środki z wniosku o płatność złożonego w ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Miedźno w ulicach: Wyzwolenia, Dębowa, Polna, Wł. Jagiełły i E. Orzeszkowej” w kwocie 
1.250.697,00 zł. Również z tytułu realizacji inwestycji pn.: „Budowa placów zabaw w sołectwach 
Kołaczkowice Duże, Borowa, Władysławów” do budżetu gminy wpłynęła kwota 51.967,00 zł. 

W związku z realizacją zadania pn.: „System elektronicznej komunikacji dla powiatu kłobuckiego E-
usługi dla powiatu kłobuckiego” do budżetu w 2012 r. wpłynęła kwota 136.161,79 zł. 

Podpisane zostało również porozumienie z Powiatem na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa 
chodnika przy ul. Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą”. Inwestycja jest realizowana w okresie 2011-
2012 r. W 2012 r. na ten cel przeznaczona została dotacja w wysokości 173.541,51 zł. Inwestycja została 
zakończona w 2012 r. 

Wpłynęła również dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
w kwocie 5.100,00 zł. z tytułu rozliczonego funduszu sołeckiego wykorzystanego na realizację inwestycji.
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Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2013 

Wójta Gminy Miedźno 

z dnia 15 marca 2013 r. 

WYDATKI 

Plan wydatków za 2012 r. zamknął się kwotą 18.233.342,84 zł., wykonanie 16.979.162,19 zł., tj. 93,10% 
z tego: 

- wydatki majątkowe - plan 2.330.552,23 zł., wykon 2.148.906,88 zł., tj. 92,20% 

- wydatki bieżące - plan 15.902.790,61 zł., wykon 14.830.255,31 zł., tj. 93,20%. 

Analiza wykonania wydatków bieżących w układzie tabelarycznym

Dział Nazwa Plan Wykonanie 
2012 r.

% wyk.

010 Rolnictwo i łowiectwo 141.409,09 117.968,79 83,40
020 Leśnictwo 5.000,00 4.874,70 97,50
600 Transport i łączność 227.135,33 218.951,11 96,40
700 Gospodarka mieszkaniowa 80.000,00 73.451,92 91,80
710 Działalność usługowa 86.000,00 24.403,25 28,40
750 Administracja publiczna 2.241.561,00 2.134.867,00 95,20
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa 
7.731,00 7.731,00 100,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 121.200,00 115.810,90 95,50
757 Obsługa długu publicznego 380.000,00 309.578,48 81,50
758 Różne rozliczenia 59.550,00 - -
801 Oświata i wychowanie 7.877.729,92 7.747.759,48 98,30
851 Ochrona zdrowia 100.309,54 93.629,76 93,30
852 Pomoc społeczna 2.737.216,00 2.405.261,53 87,90
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 304.539,00 274.211,57 90,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 806.200,00 708.154,62 87,80
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 649.209,73 517.098,14 79,60
926 Kultura fizyczna i sport 78.000,00 76.503,06 98,00

OGÓŁEM: 15.902.790,61 14.830.255,31 93,20

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan – 141.409,09 zł., wyk. – 117.968,79 zł. wydatkowane środki 
dotyczyły: 

- zapłaty za skanowanie map koniecznych do realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków” wydatkowano 2.214,00 zł. 

- przekazania 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego do Śląskiej Izby Rolniczej w kwocie 3.524,02 
zł. przy planie 4.000,00 zł. 

- dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej w kwocie 110.106,95 zł. oraz zakupiono materiały papiernicze w kwocie 2.202,14 zł. 

Dział 020 – Leśnictwo plan – 5.000,00 zł., wyk. – 4.874,70 zł. Wydatki dotyczyły zakupu sadzonek 
krzewów oraz nawozu celem obsadzenia terenów komunalnych. 
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Dział 600 – Transport i łączność plan - 227.135,33 zł. wyk. – 218.951,11zł. Wydatki w tym dziale 
dotyczą poniesionych kosztów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 14.893,40 zł., remontów cząstkowych 
dróg, wykaszania poboczy 59.741,94 zł., wypłaty odszkodowania za przejęcie nieruchomości gruntowej na 
rzecz gminy 144.264,28 zł. i opłat sądowych 51,49 zł. 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan – 80.000,00 zł., wyk. – 73.451,92 zł. W tym dziale 
finansowane są wydatki związane z gospodarką mieniem komunalnym. Poniesione wydatki dotyczą opłat za 
usługi geodezyjne związane z podziałem działek, opłaty notarialne, koszty zmian w księgach wieczystych, 
ogłoszenia o przetargach, wyłączenie gruntów rolnych. Na ww. cele wydatkowano kwotę 73.451,92 zł. 

Dział 710 – Działalność usługowa plan – 86.000,00 zł., wyk. - 24.403,25 zł. Wydatki zostały poniesione 
na wszelkiego rodzaju zmiany dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwie Wapiennik 
oraz kosztów związanych z wyceną nieruchomości jak również wymianą tablicy pamiątkowej na cmentarzu 
w Ostrowach i zakupem zniczy oraz wiązanek na mogiły żołnierskie. 

Dział 750 – Administracja publiczna plan – 2.241.561,00 zł., wyk. – 2.134.867,00 zł. W dziale tym 
poniesiono wydatki na realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki w kwocie 45.501,00 zł. Środki 
te były przeznaczone na wynagrodzenia, składki ubezpieczeń społecznych pracowników oraz wydatki 
rzeczowe. Oprócz tego wydatkowano środki na Radę Gminy w kwocie 121.297,87 zł. przy założeniu 
planowym 130.000,00 zł. W ramach tej kwoty wypłacono ryczałty dla radnych, diety dla sołtysów za udział 
w sesjach Rady Gminy oraz na zakup materiałów dla biura obsługi rady. Na utrzymanie administracji 
wydatkowano 1.968.068,13 zł. przy założeniu planowym 2.066.060,00 zł. Środki przeznaczono na wypłatę 
wynagrodzeń dla 30 osób zatrudnionych w urzędzie, ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów oraz 
koszty utrzymania urzędu. Zakupiono materiały na cele reprezentacji i reklamy Gminy w wysokości 
22.127,82 zł., opłacono składkę członkowską z tytułu uczestnictwa w Stowarzyszeniu „Razem na wyżyny” 
w kwocie 7.617,00 zł. oraz zapłacono składkę członkowską Częstochowskiej Organizacji Turystycznej 
w kwocie 1.500,00 zł. 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa plan – 7.731,00 zł., wykon. – 7.731,00 zł. 
W dziale tym poniesiono wydatki na realizację zadania zleconego – aktualizacja rejestru wyborców na 
kwotę 1.314,00 zł. oraz na uzupełniające wybory do Rady Gminy poniesiono wydatki w wysokości 
6.417,00 zł. 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan – 121.200,00 zł., wyk. – 
115.810,90 zł. Wydatki w tym dziale obejmują utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy. 
W 2012 r. wydatkowano w formie dotacji dla OSP kwotę 61.693,26 zł. Kwotę tę przeznaczyły jednostki 
OSP na zakup paliwa, zakup sprzętu przeciwpożarowego, remonty sprzętu, remont dachu strażnicy OSP. 
Wynagrodzenia kierowców oraz komendanta gminnego OSP wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 
29.950,24 zł. Badania okresowe, ubezpieczenia, organizacja zawodów pożarniczych, zakup czasopisma 
„Strażak” pochłonęły kwotę 24.167,40 zł. 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego plan – 380.000,00 zł., wykon. – 309.578,48 zł. zapłacono 
odsetki od zaciągniętych kredytów oraz pożyczki. 

Dział 758 – Różne rozliczenia plan – 59.550,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan – 7.877.729,92 zł., wykon. – 7.747.759,48 zł. W 2012 r. 
wydatkowano w tym dziale kwotę 7.747.759,48zł. przez następujące jednostki: 

Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie 
2012 r.

% wyk.

80101 Szkoły podstawowe 3.730.569,00 3.712.758,61 99,50
80104 Przedszkola 1.054.674,92 1.038.350,01 98,40
80110 Gimnazja 2.014.650,00 2.010.281,17 99,80
80113 Dowóz uczniów do szkół 209.558,00 198.595,61 94,80
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 347.170,00 323.743,19 93,20
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 37.999,00 10.036,77 26,40
80148 Stołówki szkolne 482.831,00 453.716,12 94,00
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80195 Pozostała działalność 278,00 278,00 100,00
RAZEM: 7.877.729,92 7.747.759,48 50,64

Największą część wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i jest to 
kwota 6.214.076,52 zł. Pozostałą część obejmują wydatki związane z utrzymaniem budynków szkolnych, 
zakupem sprzętu i opału. 

Dział 851 – Ochrona zdrowia plan – 100.309,54 zł. wyk. – 93.629,76 zł. Wydatki w tym dziale wiążą 
się z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii. Na koszty przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania 
narkomanii w 2012 r. wydatkowano kwotę 93.629,76 zł. Ważniejsze wydatki GKRPA oraz 
Przeciwdziałaniu Narkomanii obejmują: 

- prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, 

- prelekcje oraz zakupy broszur i czasopism w temacie zwalczania narkomanii, 

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, 

- działania na rzecz dożywiania dzieci w szkole, 

- dofinansowanie działalności uczniowskich klubów sportowych, gdzie dzieci i młodzież zdobywa różne 
umiejętności np. „patent sternika”- organizacja imprez typu powitanie wiosny przez świetlice 
środowiskowe, 

- bezpośrednia pomoc dla osób uzależnionych poprzez skierowanie na leczenie odwykowe. W 2012 r. 
6 osób wysłano na stosowne badania. Przeprowadzono 18 wywiadów środowiskowych. 

Dział 852 – Pomoc społeczna plan – 2.737.216,00 zł., wyk. – 2.405.261,53 zł. 
W ramach tego działu realizowane są wydatki bieżące wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz 
ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Zadania te są finansowane z dotacji na zdania zlecone, dotacji 
celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, środków pochodzących z GKRPA oraz środków 
budżetu gminy. Wykonanie wydatków w 2012 r. w tym dziale wyniosło 2.405.261,53 zł. W ramach tych 
środków finansowane były: 

Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie 
2012 r.

% 
wyk.

85202 Domy pomocy społecznej 70.000,00 - -
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego 

2.077.335,00 1.894.197,55 91,20

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 
w centrum integracji społecznej 

13.878,00 10.729,10 77,30

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

155.776,00 149.831,95 96,20

85215 Dodatek mieszkaniowy 1.350,00 1.276,86 94,60
85216 Zasiłki stałe 115.805,00 90.215,09 77,90
85219 Ośrodki pomocy społecznej 268.088,00 228.126,98 85,10
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.600,00 - -
85295 Pozostała działalność 31.384,00 30.884,00 98,40

RAZEM: 2.737.216,00 2.405.261,53 87,90

Pomoc społeczna udzielana jest w różnych formach: 

- wypłacono 14.740 świadczeń z zakresu świadczeń rodzinnych na kwotę 1.690.745,30 zł., 
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- opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 19 osób pobierających świadczenia 
pielęgnacyjne na kwotę 26.008,35 zł., 

- wypłacono 362 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 121.614,84 zł., 

- opłacono składki zdrowotne za 27 osób, 

- zasiłki stałe wypłacono 24 osobom, a zasiłki okresowe wypłacono dla 19 rodzin, 

- 14 osobom wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych, 

- na pomoc w zakresie dożywiania ze środków własnych przeznaczono kwotę 14.439,60 zł., a ze środków 
dotacji 14.784,00 zł. W ramach tej kwoty dożywianych było 104 uczniów i wydano 11.294 posiłki. 

Świadczona była również pomoc w formie zasiłków jednorazowych dla 104 rodzin na kwotę 37.148,00 
zł. GOPS prowadzi również współpracę z Częstochowskim Bankiem Żywności, w ramach której realizuje 
Europejski Program Pomocy Potrzebującym. 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan – 304.539,00 zł., wyk. – 274.211,57 zł. W 2012 r. 
środki w wysokości 121.384,87 zł. przeznaczono na płace i pochodne od wynagrodzeń. W świetlicach 
przebywają dzieci dojeżdżające do szkół. Przeznaczono również środki na wypłatę stypendiów dla uczniów 
oraz zasiłków losowych w kwocie 96.891,50 zł. W ramach działu zrealizowano również zadanie z programu 
Kapitał Ludzki mające na celu podniesienie poziomu wiedzy dzieci szkół podstawowych oraz gimnazjum 
z przedmiotów języki obce, matematyka, biologia. 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan – 806.200,00 zł., – wykon. 
708.154,62 zł. W dziale tym największą pozycję stanowi zakup energii. Koszt oświetlenia ulicznego 
w 2012 r. wyniósł 309.734,17 zł. Przeznaczono również środki na realizację programu usuwania azbestu 
z terenu gminy. Do tego zadania w budżecie zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł., wydatkowano 
35.360,06 zł. Pozostałe koszty obejmują odśnieżanie dróg gminnych (akcja zima), wywóz nieczystości, 
utrzymanie sprzętu: spych, zakup paliwa oraz koszt obsługi tych urządzeń oraz drobne prace remontowe na 
mieniu komunalnym. 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan – 649.209,73 zł. wyk. – 517.098,14 zł. 
Wydatki w tym dziale obejmują dotację podmiotową na prowadzenie statutowej działalności dla Instytucji 
Kultury w kwocie plan - 534.312,91 zł., wyk. - 405.620,14 zł., dla Bibliotek plan - 77.464,00 zł., wyk. - 
77.464,00 zł. oraz Muzeum plan - 37.432,82 zł., wyk. - 34.014,00 zł. 

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport plan – 78.000,00 zł., 
wyk. – 76.503,06 zł. W ramach tych środków przekazano dotację dla klubów sportowych (zgodnie 
z przeprowadzoną procedurą konkursową) w kwocie 74.000,00 zł. oraz zapłacono za energię elektryczną, 
opłaty związane z wywozem nieczystości na boisku sportowym w Miedźnie na kwotę 2.081,49 zł. oraz za 
transport piasku na boisko sportowe w Borowej 421,57 zł. 

Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz kredytów zaplanowano w budżecie kwotę 380.000,00 
zł., w 2012 r. wydatkowano kwotę 309.578,48 zł. 

W Gminie funkcjonuje wydzielony rachunek dochodów jednostki działający na podstawie ustawy 
o systemie oświaty. Rachunek ten dotyczy wpłat na obiady. 

Na 31.12.2012 r. stan środków na rachunku wynosił 0,00 zł. 

Jeżeli chodzi o informację o przebiegu wykonania budżetu za 2012 r. w GOK-u obrazuje poniższe 
zestawienie dochodów i wydatków budżetowych: 

Dział 921 
Rozdz. 92109

Plan 2012 r. Plan po zmianach za 
2012 r.

Wykonanie za 2012r. % wykonania

Dochody budżetowe GOK - 20.000,00 20.000,00 100,00
Dotacja UG 649.096,43 531.612,91 402.920,14 75,80
SUMA 649.096,43 551.612,91 422.920,14 76,70
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Dział 921 
Rozdz. 92116

Plan 2012 r. Plan po zmianach za 
2012r.

Wykonanie za 
2012 r.

% wykonania

Dochody budżetowe 
Biblioteki - 2.690,19 2.690,19 100,00

Dotacja UG 77.464,00 80.164,00 80.164,00 100,00
Dotacja Biblioteki Śląskiej - 5.300,00 5.300,00 100,00
SUMA 77.464,00 88.154,19 88.154,19 100,00

W 2012 r. Gminny Ośrodek Kultury wydatkował środki w wysokości 422.920,14 zł. Na wynagrodzenia, 
pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS dla 10 osób zatrudnionych w GOK-u tzn. 5 osób na pełnym 
etacie, 1 osoba na pół etatu 1osoba na jednej czwartej etatu, 1 osoba na trzy ósme etatu oraz pracownik 
sezonowy na cały etat poniesiono wydatki w kwocie 224.496,04 zł. przy założeniu planu 229.868,00 zł. Na 
zakup opału, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, zakup artykułów biurowych, środków czystości 
wydatkowano kwotę 67.719,81 zł., przy planie 69.832,00 zł. Na szkolenia, delegacje i ryczałty poniesiono 
koszty w wysokości 4.961,28 zł. przy planie 4.968,00 zł. Na organizację imprez kulturalnych typu noc 
świętojańska, dzień kobiet, organizacja festynu, konkursów plastycznych, językowych oraz działalność kół 
zainteresowań wydatkowano kwotę 92.741,36 zł. przy planie 93.355,08 zł. 

W bibliotece liczba zatrudnionych osób 3 w tym 1 osoba na cały etat, 1 osoba na pół etatu,1 osoba na 
0,25 etatu. Na płace wydatkowano kwotę 64.494,56 zł. 

Na zakup książek wydatkowano kwotę 13.461,28 zł., plan 13.462,00 zł. Na delegacje, drobne remonty, 
zakup materiałów do biblioteki wydatkowano kwotę 7.051,80 zł. Zaplanowano również odpis na ZFŚS 
w wysokości 1.914,38 zł. 

Na dzień 31.12. 2012 r. zarówno GOK jak i biblioteki nie posiadały zobowiązań wymagalnych. 

Na dzień 31.12.2012 r. Gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 
8.122.688,86 zł.: 

- 5.531.251,70 zł. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej, 

- 373.133,93 zł. kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie na remont chodnika 
ul. Wołyńska Wapiennik, 

- 497.000,00zł. kredyt zaciągnięty w BOŚ w Częstochowie na remont drogi gminnej Wapiennik – 
Miedźno, 

- 468.800,00 zł. kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski S.A. w Częstochowie na budowę hali sportowej 
przy Zespole Szkół w Ostrowach nad Okszą, 

- 375.000,00 zł. kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski S.A. w Częstochowie na poprawę infrastruktury 
turystycznej przy zbiorniku wodnym w Ostrowach nad Okszą, 

- 477.503,23 zł. kredyt zaciągnięty na budowę kanalizacji sanitarnej w ING Bank Śląski, 

- 400.000,00 zł. kredyt na kanalizację w Miedźnie w ulicach Wyzwolenia, Dębowa, Polna, Jagiełły, 
Orzeszkowa zaciągnięty w ING Bank Śląski. 

Gmina udzieliła poręczenia i gwarancji Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miedźnie na realizację zadania 
pn.: „Termomodernizacja budynku GOK w Miedźnie realizowanego w ramach działania 413-wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom 
przyznania promocji w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi” na kwotę 205.800,00 zł. 

Podsumowując budżet za 2012 r. stwierdzam, że wykonanie dochodów nastąpiło w 98,20%. Wykonanie 
wydatków stanowi 93,10% planowych wydatków z tego wydatki bieżące 93,20%, a wydatki majątkowe 
92,20%. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, to większość inwestycji została zrealizowana w 2012 r. Gmina 
prowadzi racjonalną gospodarkę finansową. W przypadku realizacji zadań zleconych gmina wykonuje 
wydatki zgodnie z otrzymanymi środkami. W przypadku zadań inwestycyjnych korzystamy również 
z funduszy unijnych. 
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Obawy budziło złe wykonanie planu za pierwsze półrocze 2012 r. w przypadku udziałów w podatku 
dochodowym od osób fizycznych gdzie wykonanie było na poziomie 42,29%, jednak w skali roku został 
zrealizowany w 97,20%.
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Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2013 

Wójta Gminy Miedźno 

z dnia 15 marca 2013 r. 

Analiza wykonania wydatków majątkowych w układzie tabelarycznym 

Dział Nazwa Plan Wykonanie 
2012 r.

% wyk.

010 Rolnictwo i łowiectwo 1.718.842,62 1.665.508,83 96,90
600 Transport i łączność 409.383,02 388.389,00 94,90
630 Turystyka 40.000,00 19.003,50 47,50
750 Administracja publiczna 92.153,59 5.840,00 6,30
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 55.000,00 55.000 100,00
801 Oświata i wychowanie 6.273,00 6.273,00 100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.900,00 8.892,55 99,92

OGÓŁEM: 2.330.552,23 2.148.906,88 92,20

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan – 1.718.842.62 zł., wyk. - 1.665.508,83 zł. Środki wydatkowano 
nabudowę kanalizacji sanitarnej pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miedźno w ulicach: 
Wyzwolenia, Dębowa, Polna, Wł. Jagiełły i E. Orzeszkowej”. Inwestycja realizowana w ramach działania 
objętego PROW na lata 2007-2013. Inwestycja jest realizowana w latach 2011-2012. W 2012r w ramach 
kanalizowania gminy wydatkowano 1.665.508,83 zł. 

Dział 600 – Transport i łączność plan – 409.383,02 zł., wyk.- 388.389,00 zł. Poniesiono koszty 
związane z opłatami notarialnymi związanymi z zakupem działek na poszerzenie dróg w Miedźnie ul. Wł. 
Jagiełły, Łokietka. Została również zrealizowana inwestycja budowa chodnika przy drodze powiatowej 
w Ostrowach nad Oksza . Inwestycja była przeznaczona do realizacji na lata 2011- 2012. Koszt poniesiony 
w 2012 r. to kwota 173.541,51 zł. Opracowano również dokumentację projektową drogi ul. Majowa. 

Dział 630 – Turystyka plan – 40.000,00 zł., wyk. – 19.003,50 zł. Środki zostały wydatkowane w 2012 r. 
na budowę placu zabaw dla dzieci nad zbiornikiem wodnym w Ostrowach nad Okszą. 

Dział 750 – Administracja publiczna plan – 92.153,59 zł., wyk – 5.840,00 zł. środki zostały 
wydatkowane na zakup komputera dla sekretarza Gminy w kwocie 5.840,00 zł. 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan - 55.000,00 zł. Środki zostały 
wydatkowane w 2012 r. na zakup samochodu bojowego dla OSP Władysławów. 

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan – 6.273,00 zł., wyk. – 6.273,00 zł. Została zakupiona 
kserokopiarka do Zespołu Szkół w Ostrowach nad Okszą. 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan – 8.900,00 zł., wyk. – 8.892,55 zł. 
Został zakupiony piec do CO dla OSP Ostrowy nad Okszą.
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Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2013 

Wójta Gminy Miedźno 

z dnia 15 marca 2013 r. 

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz 
ust. 3 pkt. 5 i 6

Dział Rozdział § Plan Wykonanie za 2012 r. % wykonania

010 01010 6057 817.029,00 817.029,00 100,00
R AZEM: 817.029,00 817.029,00 100,00

W tej grupie wydatków inwestycyjnych zrealizowane zostało zadanie z udziałem środków pochodzących 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. 

Zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miedźno w ulicach: Wyzwolenia, Dębowa, 
Polna, Wł. Jagiełły i E. Orzeszkowej” zostało wykonane zgodnie z podpisanymi umowami. Rozliczenie 
zadania zostało przesłane do Urzędu Marszałkowskiego, zwrot środków nastąpi w I półroczu 2013 r. 
Z otrzymanych środków zostanie spłacona zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Jeżeli chodzi o inwestycje wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku nr 2 wykaz 
przedsięwzięć, to ich realizacja przebiegała w następujący sposób: 

- budowa drogi Miedźno ul. Łąkowa, była przeznaczona do realizacji w roku 2012, jednak ze względu na 
procedury własnościowe (przejęcie gruntów pod drogę) inwestycja została przesunięta do realizacji na 
dalsze lata, 

- budowa drogi Ostrowy nad Okszą ul. Kasztanowa i Szkolna została przesunięta do realizacji na lata 
późniejsze, 

- budowa kanalizacji Miedźno ul. Dębowa, Wyzwolenia, Częstochowska, Konopnickiej, Jagiełły, 
Orzeszkowej, inwestycja była rozpoczęta w roku 2011, została zakończona zgodnie z podpisanymi 
umowami w roku 2012, 

- budowa kanalizacji Ostrowy nad Okszą inwestycja została przesunięta do realizacji na lata późniejsze, 

- budowa drogi Miedźno ul. Księżycowa również przesunięta do realizacji na lata późniejsze, 

- budowa drogi Wapiennik ul. Majowa, w roku 2012 opracowany został projekt techniczny drogi, 
pozostałe koszty zostały przesunięte na lata 2013-2014. 

Z zaplanowanych inwestycji w pełni została zrealizowana inwestycja pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej 
w sołectwie Miedźno ul. Dębowa, Wyzwolenia, Częstochowska, Konopnickiej, Jagiełły, Orzeszkowej. 
Pozostałe zaplanowane inwestycje, bądź to ze względu na brak środków lub utrudnione procedury związane 
z przejęciem gruntów zostały przesunięte w czasie.
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Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2013 

Wójta Gminy Miedźno 

z dnia 15 marca 2013 r. 

INFORMACJA 
o stanie mienia komunalnego gminy Miedźno 

za okres sprawozdawczy na 31.XII.2012r. 

Ogólna powierzchnia gruntów mienia komunalnego stanowi 170,2 ha. 
W tym udział dróg gminnych stanowi powierzchnię 64,4 ha. 

I. Prawo własności :

Powyższe mienie zostało utworzone w wyniku następujących uregulowań prawnych: 

1. z mocy prawa uregulowano 166,0 ha. 

2. Umowami cywilnymi 4,0 ha są to nieruchomości nabyte na zabezpieczenie celów publicznych takich 
jak: boiska sportowe, przepompownie, tereny pod drenarką odwadniającą, drogi gminne, oraz studnię 
głębinową i pod miejsca pamięci narodowej i parking dla urzędu. 

W skład przedmiotowego mienia wchodzą tereny zabudowane przez: placówki oświatowe, domy 
nauczyciela, agronomówki, kiosk ruchu, budynek po zlewni mleka, budynek Urzędu Gminy, oraz teren pod 
miejscami pamięci narodowej. budynek socjalny dla sportowców. 

Natomiast tereny niezabudowane to: teren zbiornika retencyjnego na pow. około 40 ha, tereny leśne, 
użytki rolne i nieużytki. 

W skład mienia komunalnego wchodzą również: 

- Wodociąg w Mokrej - sieć wodociągowa długości 8,8 km ilość przyłączy 193 szt. długości 13,1 km 
dwie studnie, dwa zbiorniki wyrównawcze, kontener z hydrofornią na wartość 330 629,00 zł. 

- pojazdy mechaniczne: walec, spych, wozy strażackie, gimbus samochód CITROEN łączna wartość 
564 610,00 zł. 

- sprzęt komputerowy – 39 zestawów komputerowych na wartość 149 656,29 zł. 

- 1 szt. Przełącznik o wartości 5 803,87zł. 

- 1 szt. Router o wartości 7 398,08zł. 

- 3 szt. Laptop na wartość 15 486,21zł. 

- 2 szt. Serwer Fujitsu na wartość 34 075,80zł. 

- 1 szt. Switch na wartość 5 389,71zł. 

- 1szt. UPS EATON na wartość 3 200,56zł. 

- drukarki 12 szt. na wartość 22 896,16zł. 

- kserokopiarka cyfrowa wartość 13 420,00 zł. 

- Frankownica 7 857,53zł. 

- sprzęt techniczny - kosiarka samojezdna . o wartości 7 898,00zł. 

- kanalizacja sanitarna na wartość 19 556 844,23zł. przykanaliki, przepompownie. 

- budynek kiosku ruchu 15 000,00 zł. 

- UPS EATON 4 875,72zł. 

- budynek zlewni mleka 38 000,00 zł. 
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- budynek sportowy w Miedźnie wartość 168 000,00zł. 

- budynek Urzędu Gminy 1 361 158,29zł. 

- budynek Agronomówki w Miedźnie 82 102,32 zł. 

- budynek Agronomówki w Ostrowach 23 079,75 zł. 

- budynek Szkoła w Borowej 56 258,60zł. 

- budynek Szkoła w Kołaczkowicach 94 241,80zł. 

- budynek Szkoła we Władysławowie 125 715,80zł. 

- budynek Szkoła w Izbiskach 77 841,10zł. 

- budynek Dom Nauczyciela Miedźno 146 954,40zł. 

- budynek Dom Nauczyciela Ostrowy 233 225,48zł. 

- drogi gminne 10 113 126,39 zł. 

- zatoczka autobusowa 33 720,80zł. 

- mienie komunalne 6 009 831,65 zł. 

- boisko sportowe w Kołaczkowicach 41 464,00zł. 

- boisko sportowe w Borowej 43 160,00zł. 

- instalacja oświetleniowe 93 635,00zł. 

- Łódka żeglarska 6 500,00zł. 

- Plac zabaw 15 790,00zł. 

- Kort tenisowy 42 700,00zł. 

- Piec do CO 35 919,20zł. 

- Radiomodemy 8 szt. 41 636,16zł. 

- Kontenery 2 szt. 58 767,40zł. 

- Chodniki 295 590,18zł. 

- Parking 57 111,49zł. 

- Regały do archiwum 17 464,30zł. 

- Hala Sportowa 3 416 912,05zł. 

- Muzeum Mokra 790 778,94zł. 

- Budynek magazynowy 24 219,00zł. 

- Budynek magazynowy 11 481,00zł. 

- Elektroniczna centrala telefoniczna 11 834,00zł. 

- Pozostałe środki trwałe z wyłączeniem sprzętu komputerowego i drukarek 215 022,20zł. 

- Wartości niematerialne 42 671,35zł. 

- Zespół Rekreacyjno– Kulturalny w Ostrowach 1 112 066,55zł. 

- Parking Urzędu Gminy 91 156,18zł. 

- Klimatyzatory 25 420,00zł. 

- Projektor Sanyo 4 793,38zł. 

- Projektor Vivitek 5 860,88zł. 

- Radiotelefon stacjonarny 3 501,00zł. 

- Kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 o wartości 1051677,85zł. w tym : 
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- Budynek sanitarno - szatniowy o wartości 267 900,16zł. 

- Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową o wartości 256 479,64zł. 

- Boisko z trawy syntetycznej o wartości 401 270,92zł. 

- Oświetlenie kompleksu Boisk Sportowych ORLIK 2012 o wartości 126 027,13zł. 

- INFOBOX 3 495,66zł. 

- Urządzenie wielofunkcyjne Xerox o wartości 16 273,54zł. 

- Plac zabaw w Borowej o wartości 26 618,80zł. 

- Plac zabaw w Kołaczkowicach o wartości 26 618,80zł. 

- Plac zabaw w Władysławowie o wartości 26 618,80zł. 

- Plac zabaw w Ostrowach nad Okszą 19 101,00zł. 

1. Wyposażenie placówek oświatowych przedstawia się następująco; 

- Szkoła w Mokrej; 

- Zestawy komputerowe o wartości 5 908,00 zł 

- Pomoce dydaktyczne, meble o wartości 73 183,79zł. 

- Piec C.O. o wartości 41 192,08zł. 

- Plac zabaw o wartości 19 792,24zł. 

- Gimnazjum w Miedżnie; 

- Zestawy komputerowe o wartości 57659,02zł. 

- Zestaw komputerowy o wartości 5 510,42zł. 

- Monitoring wizyjny o wartości 8 800,00 zł 

- kserokopiarka – TOSHIBA 1370 3 945,00 zł 

- Kserokopiarka –DEVELOP 3 904,00zł. 

- Pomoce dydaktyczne, meble 296 754,50zł. 

- Szkoła Podstawowa w Miedźnie; 

- Zestawy komputerowe o wartości 6 398,00 zł 

- Zestaw komputerowy 5 510,42zł. 

- kserokopiarka -CANON NP. 6512 3 769,80zł 

- kserokopiarka - DEVELOP 4 477,40 zł. 

- Pomoce dydaktyczne, meble 188 982,12zl. 

- Piec C.O. 48 800,00zł. 

- Piec C.O 19 300,00zł. 

- Pompa 8 479,00zł. 

- Przedszkole w Miedźnie : 

- Zestaw komputerowy 3 498,29 zł. 

- Kserokopiarka – 1550 6 100,00zł. 

- Zmywarka do naczyń 3 950,00 zł. 

- Patelnia elektryczna 5 000,00 zł. 

- Szafa SZ-019 4 487,16zł. 

- Pomoce dydaktyczne, meble 30 669,89zł. 
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- Plac zabaw 19 634,68zł. 

- Zespół Szkól w Ostrowach ;

- Zestawy komputerowe o wartość 134 056,54 zł. 

- Kserokopiarka KYOCERA 6 273,00 zł. 

- Pomoce dydaktyczne, meble 97 479,27zł. 

- Przedszkole w Ostrowach nad Okszą

- Zestaw komputerowy o wartości 2 954,00zł. 

- Pomoce dydaktyczne, meble 13 399,41zł. 

- Plac zabaw 19 634,68zł. 

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Oświaty Samorządowej w Miedźnie

- Zestawy komputerowe o wartości 16 448,70zł. 

- Zestaw komputerowy 1 4985,17 zł. 

- Meble 17 179,74zł. 

Placówki oświatowe :

- Budynek szkoły w Miedźnie 1 307 291,58 zł. 

- Budynek szkoły w Ostrowach 478 433,86 zł. 

- Budynek szkoły w Mokrej 262 933,70 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- 5 zestawów komputerowych o wartości 15 985,01 zł. 

- dwie drukarki 2 421,00 zł. 

- Kserokopiarki 3 490,01zł. 

- meble biurowe 12 020,14 zł. 

- Dywany i wykładziny 331,80zł. 

- 2 niszczarki 1 146,98zł. 

- Faks termiczny 490,00zł. 

II Nieruchomości o ograniczonych prawach rzeczowych, czyli przekazane w użytkowanie wieczyste 
dla następujących jednostek i użytkowników ; 

- Osoba fizyczna, która w 2009 nabyła użytkowanie wieczyste 

- działkę nr 1139/2 o pow.0,2139ha. od SKR. 

- Osoba fizyczna, która w 2008r nabyła użytkowanie wieczyste działka nr 1139/1 o pow.0,2447 ha .od 
SKR . 

- Osoby fizyczne które w dniu 18.01.2011 nabyły użytkowanie wieczyste od Gminnej Spółdzielni SCH 
w Miedźnie działka nr 793 o pow. 0.2674 ha. 

- Osoba fizyczna, która w 2003r nabyła użytkowanie wieczyste działek nr 334/3; 335/3 o pow. 643 m kw. 
od Gminnej Spółdzielni w Miedźnie. 

- Miejska Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu Kłobuck działka nr 410/1 o pow. 0.3025 ha, 

- Osoba fizyczna , która w 2009r. nabyła użytkowanie wieczyste działki nr 334/5 o pow.0.0949 ha. od 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kłobucku. 

W użyczeniu : 

Tereny pod kabinami i półkabinami łącznie 3m2 dla Telekomunikacji Polska S.A. 
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Budynek o pow. 88m2 dla Ludowego Zespołu Sportowego „GROM”w Miedźnie . 

część działek: nr 1408/9 w Miedźnie i działki nr 1602 w Ostrowach pod pojemniki na odpady, dla 
Przedsiębiorstwa „WTRPOL”

W trwały zarząd przekazano następującym jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej : 

1. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej w Miedźnie przekazano pow. użytkową 
88,35m kw. lokal na działce nr,1408/22 

2. Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miedźnie przekazano powierzchnię użytkową 60,81m 
kw. lokalu na działce nr 1292 

3. Dyrektorowi Gimnazjum w Miedźnie przekazano pow. użytkową 1944,7m kw, budynku szkoły na 
działce nr 1416/2. 

4. Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Miedźnie przekazano pow. użytkowa 2064,9m kw. Budynku 
szkoły na działce nr1416/2. 

5. Dyrektorowi Przedszkola w Miedźnie przekazano pow. użytkową700m kw, pomieszczeń na działce nr 
1416/2. 

6. Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnemu w Mokrej przekazano pow. użytkową 996,6m kw, 
budynku szkoły na działce nr 395/2. 

7. Dyrektorowi Zespołu Szkół w Ostrowach nad Okszą przekazano pow. użytkową 1191,46 m kw, 
budynku szkoły na działce nr 1602. 

8. Dyrektorowi Gminnego Przedszkola w Ostrowach nad Okszą przekazano pow. użytkową 280m kw, 
pomieszczeń na działce nr 1602 

W dzierżawie :. 

Pow. 84 m2 – osoba fizyczna /budynek po zlewni mleka/. 

pow. 50 m2 - Gmina Spółdzielnia „SCH” w Miedźnie. 

Działka nr 682 o pow. 0.4283 ha,wydzierżawiona osobie fizycznej jako grunt orny. 

Najem : 

– Telekomunikacja Polska S.A. pow. 49m2

– Poczta Miedźno pow. 80 m2

– Wetopl pow. 44 m.2

– lokal mieszkalny w Władysławowie pow. 47 m2

– Agronomówka w Ostrowach pow. 44 m2

– lokale mieszkalne Izbiska pow. 87 m2

– lokal mieszkalny Kołaczkowice pow. 54 m2

– Dom nauczyciela Miedźno pow. 252m2

– Dom nauczyciela Ostrowy pow. 252m2

– Kiosk ruchu – osoba fizyczna pow. 7m2 .

III. Dane o zmianie w mieniu komunalnym :

W okresie sprawozdawczym nabyto nieruchomości z przeznaczeniem na cele publiczne poszerzenie dróg 
gminnych, w oparciu o ostateczne decyzje zatwierdzające podział nieruchomości na wniosek stron i tak : 
obręb Miedźno ul. Księżycowa nabyto działki nr 1381/1,1382/1o łącznej pow. 28m²,za kwotę 140,00zł, 

obręb Miedźno przy ul. W. Łokietka, nabyto działki nr: 
271/7,286/1,274/1,273/1,272/4,272/6,270/1,285/4,285/6 o łącznej pow.1650m2,na kwotę 19.800,00zł. 

obręb Borowa nabyto działkę nr : 618/1 o łącznej pow.42m2, za kwotę 210,00zł. 
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Ponadto nabyto nieruchomości gruntowe na mocy ostatecznych decyzji Wojewody Śląskiego, 
stwierdzającej nabycie nieruchomości na rzecz gminy położone w obręb Ostrowy działki nr :, 
114,1656,1676,2579, o łącznej pow. 21 831m2. 

Obręb Mazówki działki nr : 819,910 o łącznej pow.7816m2. 

Nabycie w trybie odwoławczym, utrzymanie w mocy decyzji wywłaszczeniowej, dla nieruchomości 
w obręb Miedźno działki nr: 694/8,656/4,694/6,653/1,697/1,656/6 o łącznej pow.168m2.poszerzajace ul. H. 
Sienkiewicza za kwotę 7 750,00zł. 

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności : 

W okresie sprawozdawczym uzyskano z majątku Gminy następujące dochody netto. 

- Opłaty za użytkowanie wieczyste uzyskano kwotą 6 729,24 zł. 

- opłaty za trwały zarządu wysokości 282,45zł. 

- opłaty z czynszów dzierżawnych w kwocie 10 433,38,zł 

- opłaty za najem w kwocie 87 173,32zł, w tym zaległości stanowią kwotę 9 957,44 zł. 

Dochód do budżetu w okresie sprawozdawczym stanowi kwotę 104 618,39 zł. 

V. Informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego.

W roku sprawozdawczym podjęto następujące działania : 

nabyto grunty na cele publiczne to jest poszerzenie dróg gminnych z mocy prawa na podstawie 
ostatecznych decyzji zatwierdzających projekty podziałów z wniosku stron: 

obręb Miedźno przy ul. Księżycowej działki nr 1381/1,1382/1o pow. 28m2, za kwotę 140,00zł. 

Obręb Miedźno przy ul. W. Łokietka działki nr : 692, 79,109,34,186,49,15,196,290 o łącznej pow. 
1650m2 za kwotę 19 800,00zł. 

Obręb Borowa działkę :nr 618/1o pow.42m2, za kwotę 210,00zł. 

Nabyto nieruchomości gruntowe z mocy prawa na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego 
stwierdzającej prawo własności na rzecz gminy w obrębie Ostrowy działki nr 114,1656,1676,2579 
o pow.2,1831ha., oraz obręb Mazówki działki nr 819,910 o pow.0,7816ha. 

W trybie odwoławczym od decyzji wywłaszczeniowej, utrzymującej w mocy, nabyto działki 
nr:656/4,694/6,653/1,697/1,656/6 o łącznej pow. 168m² za wypłacone odszkodowanie w kwocie 7 750,00zł. 

Gmina nie posiada żadnych udziałów w spółkach, nie ma zaciągniętych żadnych kredytów pod zastaw 
hipoteczny.
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