
 

 

SPRAWOZDANIE  

WÓJTA GMINY OŻAROWICE 

z dnia 26 marca 2013 r. 

Gminy Ożarowice za 2012 rok 

Rada Gminy Ożarowice Uchwałą Nr X/125/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy 

Ożarowice na 2012 rok, zamykający się po stronie: dochodów   kwotą  38.878.687 zł 

wydatków   kwotą   42.378.687 zł przychodów  kwotą   4.440.720 zł 
rozchodów   kwotą  940.720 zł W czasie roku plan uległ zmianie i na koniec 2012 roku 

wyniósł: plan dochodów   22.732.022,39 zł plan wydatków   22.824.022,39 zł 

plan przychodów                             1.032.720,00 zł plan rozchodów   940.720,00 zł Zmiany 

w planie obejmują: Zwiększenie dochodów   o kwotę   2.414.390,39 zł w tym:  

dotacja celowa na realizację projektu dofinansowanego z RPOWSL pn. „Budowa 

szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne 

Gminy Ożarowice wraz z budową punktów PIAP”.  

1.035.722 zł 

dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających 

świadczenia pielęgnacyjne  
13.200  zł 

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na 

sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu  
124 zł 

dotacje celowe na realizację projektów ze środków PROW 2007-2013  126.307 zł 

dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków poniesionych na projekt związany 

z organizacją Dożynek Gminnych 2010 r.  
33.951 zł 

dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Promocja kultury regionalnej 

poprzez organizację przeglądu zespołów mażoretek, orkiestr i pieśni żołnierskiej na 

terenie Gminy Ożarowice  

 

10.853 zł 

dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  9.134 zł 

dotacja na dofinansowanie zadań własnych o charakterze socjalnym przeznaczona na 

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów  
 

3.955 zł 

dotacja celowa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla 

rolników  
 

25.850,57 zł 
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dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach PO KL pn. „Wspieranie 

zdolności i likwidowanie trudności”  
66.593 zł 

dotacja celowa z programu POKL na aktywizację bezrobotnych mieszkańców Gminy  95.748,28 zł 

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Cyfrowa 

Szkoła” 
 

85.424 zł 

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych 

z prowadzeniem akcji kurierskiej, działalności gospodarczej  
 

4.623 zł 

dochody własne:  

- podatek od nieruchomości  

- usługi w stołówkach szkolnych  

- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  

 

192.720 zł  

4.000 zł  

40.000 zł 

dotacja celowa ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę DTR Jagodowa 

i Sosnowa  
225.000 zł 

dochody ze sprzedaży mienia komunalnego  270.406 zł 

dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej  63.878 zł 

dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych dla uczniów  3.080 zł 

dotacja stanowiąca refundację wydatków poniesionych ze środków funduszu sołeckiego za rok 

2011  
29.959,54 zł 

dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych  7.151 zł 

subwencja oświatowa  46.899 zł 

środki na uzupełnienie dochodów gmin  12.012 zł 

dotacja na realizację zadania realizowanego w porozumieniu ze Starostwem powiatowym – 

szkolenia pracowników  
7.800 zł 

Zmniejszenie dochodów    o kwotę 18.561.055 zł w tym:  

dotacja na dofinansowanie zadań własnych związanych z pomocą społeczną   

26.687 zł 

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych  388.568 zł 

subwencja oświatowa  2.993 zł 

dotacje na inwestycje ze środków unijnych  15.782.807 zł 

dotacja celowa otrzymana w ramach programu „Cyfrowa szkoła”  7.000 zł 

dochody własne  2.353.000 zł 

Zwiększenie przychodów o kwotę   1.023.656 zł w tym:  
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- wolne środki      o kwotę   1.023.656  zł Zmniejszenie przychodów

       o kwotę   4.431.656 zł w tym:  

- wolne środki          1.023.656 zł  

- przychody, kredyty          3.408.000 zł 

 Zwiększenie wydatków   o kwotę 3.624.802,85 zł Zwiększenie planu 

wydatków nastąpiło w następujących działach: rolnictwo i łowiectwo wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz i wodę  transport i łączność gospodarka mieszkaniowa administracja publiczna 

urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem obsługa długu 

publicznego  oświata i wychowanie pomoc społeczna edukacyjna opieka wychowawcza gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska Zmniejszenie wydatków   o  kwotę 23.179.467,46 zł 

Przedstawione zmiany planu budżetu Gminy Ożarowice w 2012 roku wprowadzone zostały na podstawie 

odpowiednich uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy.  

D o c h o d y Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec 2012 roku wyniósł 

22.732.022,39 zł, wykonanie w wysokości 24.171.915,92 zł stanowi 106,3 % planu, w tym: dochody 

bieżące    plan   16.829.867,39 zł       wyk. 18.146.365,96 zł dochody majątkowe  

 plan     5.902.155,00 zł       wyk.   6.025.549,96 zł Struktura dochodów Gminy Ożarowice na koniec 

2012 roku przedstawia się następująco:    

 

Źródła dochodów 

  

Wykonanie 

dochodó

w 

% 

wykonan

ia planu 

% 

Lp Plan 

% 

budże

tu 

wykonania 

dochodó

w 

1.  subwencje ogólne  4 168 652,00  18,34  4 168 652,00  100,00  17,25 

2.  
dotacje celowe na zadania 

zlecone  
869 796,57  3,83  867 314,55  99,71  3,59 

3.  

dotacje celowe na 

dofinansowanie zadań 

własnych  

256 564,54  1,13  256 563,34  100,00  1,06 

4.  

dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych 

z udziałem środków 

europejskich na zadania 

inwestycyjne  

4 750 749,00  20,90  4 372 700,02  92,04  18,09 

5.  

dotacje celowe z budżetu 

państwa otrzymane na 

dofinansowanie inwestycji  

225 000,00  0,99  727 140,00  323,17  3,01 

6.  

dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych 

z udziałem środków 

europejskich na zadania 

bieżące  

340 207,28  1,50  341 406,40  100,35  1,41 

7.  dochody własne bieżące  11 194 647,00  49,25  12 512 429,67  111,77  51,76 

8.  
dochody ze sprzedaży 

majątku  
926 406,00  4,08  925 709,94  99,92  3,83 
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 Razem 22 732 022,39 100,00 24 171 915,92 - 100,00 

Plan oraz wykonanie dochodów według działów i ważniejszych źródeł pochodzenia w szczegółowości 

jak w uchwale budżetowej przedstawia poniższa tabela:       

    w złotych  
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Realizacja dochodów w 2012 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:  
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DZ. 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 4.748.900,57 zł  wyk. 4.447.841,85 zł   
      co stanowi 93,7 % wykonania planu dochody majątkowe 

    plan  4.675.286 zł     wyk.   4.372.700,02 zł Otrzymano dotację stanowiącą 

refundację wydatków poniesionych w roku 2011 na zadanie pn. „Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez 

modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce św. Floriana oraz 

wyposażenie Sali zbornej w remizie OSP” – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 działania „Odnowa i rozwój wsi” w kwocie 78.543 zł.  Otrzymano dotację stanowiącą refundację 

kosztów poniesionych na realizację projektu kluczowego dofinansowywanego z Unii Europejskiej 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie 

w latach 2011-2015 pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice 

w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa” w latach poprzednich w kwocie 235.822,54 zł, oraz 

zaliczkę w wysokości 4.000.000 zł. Gmina Mierzęcice przekazała  również pomoc finansową w kwocie 

58.334,48 zł na realizację zadania – budowy oczyszczali ścieków w ramach ww. projektu. dochody bieżące 

    plan  73.614,57  zł          wyk.      75.141,83 zł Dochodem tego działu 

jest dotacja celowa w kwocie 25.850,57 zł przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dochód z dzierżawy kół łowieckich w wielkości 

1.527,26 zł. Otrzymano dotacje na realizację małych projektów w ramach PROW 2007-2013 pn. „Niezdara 

–miejscowość pogranicza – życie i dorobek kulturowy” – 25.000 zł oraz projektu pn. „Utworzenie portalu 

WWW z informacjami kulturalnymi i turystycznymi dotyczącymi gminy Ożarowice oraz podmiotów 

i organizacji zlokalizowanych na jej terenie” - 22.764 zł  

DZ. 600 – Transport i łączność plan           300.463 zł     wyk.    225.000 zł    

     dochody majątkowe    plan  300.463 zł  wyk.     

225.0000 zł Zaplanowaną dotację na projekt realizowany w ramach RPO WSL pn. „Budowa 

szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarowice 

wraz z budową punktów PIAP”, inwestycja realizowana będzie w latach 2012-2013”. Realizację zadania 

Gmina rozpoczęła w II półroczu, dotację Gmina otrzymała w 2013 roku. Otrzymano dotację ze środków 

funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg transportu rolnego w Ożarowicach w kwocie 225.000 

zł.  

DZ. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan  1.028.200 zł  wyk. 1.587.900,44 zł   co stanowi 

154,4 % wykonania  planudochody majątkowe     plan     876.000 zł 

 wyk.1.377.443,44 zł Dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowych wchodzących w skład mienia 

komunalnego Gminy za kwotę 219.200 zł oraz otrzymano odszkodowanie za grunty zabrane po budowę 

autostrady A4 w wysokości 656.103,44 zł. Ponadto Gmina otrzymała dotację z NFOŚiGW w Warszawie na 

realizację zadania związanego z termomodernizacjami, wymianą kotłów, okien i drzwi oraz opraw 

oświetleniowych w 7 budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Ożarowice w kwocie dochody 

bieżące     plan  152.200 zł  wyk. 210.457,00 zł  w tym:  wpływy z tyt. 

użytkowania wieczystego    2.187,90 zł wpływy z czynszów     

 205.921,83 zł  odsetki od czynszów       2.347,27 zł Na koniec 

okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe w wysokości 98.508,87 zł.                     Do 

dzierżawców zostały wysłane upomnienia. Przesłano również jeden pozew do sądu rejonowego o zwrot 

należności. Zaległości wykazano bez odsetek ustawowych.  

DZ. 750 – Administracja publiczna            plan     133.315 zł     wyk.   267.908,76 zł  co stanowi 

200,9 %  wykonania planudochody bieżące    plan       133.315 zł              wyk.     

267.908,76 zł  w tym: dotacja celowa na zadania zlecone gminie przeznaczona na realizację zadań 

administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej 

w wysokości 44.757 zł, wykonana w wysokości   44.751,48 zł, dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu 

administracji rządowej wykonane w wysokości 21,70 zł, wpływy z czynszów za lokale        plan     3.260 zł,               

wyk.           3.308,31  zł, wpływy z różnych dochodów         plan             -  wyk.           11.306,87 zł, kara 

pieniężna za nieterminowe wykonanie umów                  wyk.             2.549,66 zł odsetki od lokat 

bankowych,        kapitalizacja odsetek  plan            -  wyk.       119.473,84 zł W II półroczu 

rozpoczęto realizację projektu współfinansowanego przez RPO WSL pn. „Promocja inwestycyjna”. Na ten 

projekt otrzymano dotację w kwocie 78.696,90 zł. Gmina realizowała również projekt we współpracy ze 

Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach pn. „Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST 

Powiatu Tarnogórskiego” .Na ten projekt otrzymano dotację w kwocie 7.800 zł.  
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DZ. 751 –   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochronyprawa oraz sądownictwa             

plan      3.124 zł      wyk.    3.124,00 zł   co stanowi 100% wykonania  planudochody 

bieżące     plan  3.124 zł  wyk.  3.124 zł Na prowadzenie i aktualizację 

stałego rejestru wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację celową w wysokości 3.000 zł, 

wykonano 3.000 zł. Otrzymano dotację na sfinansowanie kosztów  niszczenia dokumentów z wyborów do 

Sejmu i Senatu na kwotę 124 zł.  

DZ. 754  –  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaplan  50.406,00  zł  wyk.  50.406,50 zł

 dochody majątkowe     plan  50.406,00 zł  wyk.     50.406,50 zł 
Sprzedano samochód pożarniczy będący na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze.  

DZ. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innychjednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich  poborem     plan  

10.533.433 zł  wyk.  11.717.727,29 zł co stanowi 111,2 % wykonania planudochody bieżące   

 plan  10.533.433 zł  wyk.     11.717.727,29 zł Największą pozycję we wpływach tego działu 

stanowi podatek od nieruchomości, który w 2012 roku został wykonany w wysokości 4.778.976,50 zł, co 

stanowi 108,8 % planu. Kolejnym pod względem wielkości dochodem są wpływy z tytułu udziału we 

wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości 4.680.092 zł, 

stanowiące  101,2 % planu. Podatek od środków transportowych wykonano w 112 % tj. w kwocie 

577.437,52 zł. Z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody 

gminy wyniosły 614.617,28 zł, co stanowi 204,9 % wykonania planu.  Wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych zostały wykonane w wysokości 295.298,91 zł. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej 

wyniosły 81.568 zł. Podatek od spadków i darowizn został wykonany w wysokości 44.332,25 zł.  Wpływy 

z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 479.260,67 zł. Wykonanie dochodów z podatków i z 

opłat w 2012 roku przebiegło prawidłowo, osiągnięto również ponadplanowe dochody. W  omawianym 

okresie wystąpiły zaległości w wysokości 240.704,24 zł przedstawiające się następująco: w dochodach 

realizowanych przez urzędy skarbowe zaległości wynoszą 80.763,58 zł w tym:  

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej  

   44.536,38 zł  

- podatek od spadków i darowizn    26.214,82 zł  

- podatek od czynności cywilnoprawnych    10.012,38 zł w dochodach realizowanych 

przez Urząd Gminy zaległości wynoszą 159.940,66 zł w tym:  

- podatek od nieruchomości      116.646,95 zł  

- podatek rolny        13.990,44 zł  

- podatek leśny        536,87 zł  

- podatek od środków transportowych     27.217,60 zł  

- koszty upomnień       1.548,80 zł W celu zabezpieczenia dochodów 

gminy w 1997 roku wpisano na hipotekę dłużnika zaległości podatkowe w wysokości 26.457,80 zł. 

W okresie sprawozdawczym brak było wykonalności z tego tytułu Zaległość powstała na koncie 

Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Zabrzu w likwidacji w wysokości 2.036,67 zł zgłoszona została 

do postępowania upadłościowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach. Na wszystkie pozostałe zaległości 

w podatkach lokalnych wystawiono 591 upomnień oraz przekazano 152 tytuły wykonawcze do 

zrealizowania przez odpowiednie, według miejsca zamieszkania podatnika, urzędy skarbowe. Omówione 

wyżej zaległości dotyczą należności pozostałych do zapłaty, których termin płatności upłynął bez 

należnych odsetek podatkowych. Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatkowych wynoszą 

ogółem 820.993,89 zł w tym: w podatku od nieruchomości osób prawnych   360.149,81 zł 

w podatku od nieruchomości osób fizycznych   336.841,20 zł w podatku rolnym od osób 

prawnych    1.446,30 zł w podatku rolnym od osób fizycznych   

 122.556,58 zł Skutki  udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 408.890,79 

zł w tym: od osób prawnych      377.157,65 zł w tym:  

- podatek od nieruchomości   375.182,99 zł  

- podatek  leśny     454,66 zł  

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 12 – Poz. 4631



- podatek od środków transportowych  1.520,00 zł od osób fizycznych podatek od nieruchomości                                    

31.733,14 zł Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja 

podatkowa wynoszą ogółem 11.89,44 zł, w tym: umorzenie zaległości     

  w podatku od nieruchomości     799,44 zł w podatku rolnym                                                                

147,00 zł w podatku leśnym                                                                 70,00 zł w podatku od spadków 

i darowizn                                 10.843,00 zł 

DZ. 758 - Różne rozliczenia  plan    4.198.611,54 zł  wyk. 4.198.611,54 zł   
  co stanowi 100 % wykonania planudochody bieżące     plan   

4.198.611,54 zł       wyk. 4.198.611,54 zł Dochodem tego działu jest część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.156.640 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego w wysokości 12.012 zł oraz refundację poniesionych w 2011 roku wydatków 

w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 29.959,54 zł.  

DZ. 801 – Oświata i wychowanie plan        610.771 zł          wyk.  545.133,32 zł   
 co stanowi 89,3 %  wykonania planudochody bieżące     plan   610.771 zł 

 wyk.      545.133,32 zł  w tym:  

- wpływy z najmu i dzierżawy    plan        35.000 zł  wyk.         37.882,40 zł  

- wpływy z usług     plan      296.504 zł  wyk        237.079,50 zł  

- pozostałe odsetki     plan             -  wyk.             693,31 zł  

- wpływy z różnych dochodów    plan        71.600 zł  wyk.         78.518,43 zł  

- wpływy z różnych opłat    plan  62.650 zł  wyk.         45.943,50 zł  

- dotacja celowa na realizację projektu   „Cyfrowa szkoła”    plan        78.424 zł 

 wyk.         78.423,18 zł  

- dotacja celowa na dofinansowanie zadania    realizowanego w ramach PO KL pn. „Wspieranie    

zdolności i likwidowanie trudności”  plan        66.593 zł  wyk.           66.593,00  

- dotacje celowe  otrzymane z gminy na   zadania bieżące  plan  -  wyk.          

2.756,70 zł 

DZ. 851 – Ochrona zdrowia  plan          4.000 zł wyk.     3.133,00 zł   
  co stanowi 78,3 %  wykonania planudochody bieżące     plan  4.000 

zł  wyk.    3.133,00 zł  Dochodami tego działu będą wpływy za szczepionkę od rodziców dziewcząt 

uczestniczących w programie profilaktyki raka szyjki macicy.  

DZ. 852  –  Pomoc społeczna                   plan   1.035.919,28 zł  wyk.1.038.832,43 zł   
  co stanowi 100,3%  wykonania planudochody bieżące    plan 1.035.919,28 zł     

wyk. 1.038.832,43 zł Dochodem tego działu są: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących zleconych gminie na: 

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego   plan       780.557 zł  wyk.       779.580,50 zł  

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej   plan           2.308 zł  wyk.  2.308 zł  

- dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia 

pielęgnacyjne      plan          13.200 zł  wyk.             11.700 zł 

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

na: 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej    plan  1.780 zł  wyk.  1.780,00 zł  

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   plan           5.000 zł  wyk.     

5.000,00 zł  
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- zasiłki stałe       plan  22.563 zł  wyk.    22.562,62 zł  

- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej  plan          94.418 zł  wyk. 94.418,00 zł  

- realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”   plan          17.345 zł  wyk.  

17.345,00 zł dotacja celowa na projekty realizowane ze środków unijnych z przeznaczeniem na: 

- realizację projektu zwiększającego efektywność i promocję integracji społecznej i zawodowej na terenie 

gminy     plan      95.748,28 zł           wyk.   95.748,.28 zł Dochodami tego działu 

są również odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 103,96 zł. Komornik 

wyegzekwował również część zaległości od dłużników alimentacyjnych, z tego tytułu gmina otrzymała 

7.584,98 zł oraz koszty upomnień w kwocie 8,80 zł. Komornik wyegzekwował również zwrot nienależnie 

pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich w kwocie 692,29 zł. Zaległościami, które wystąpiły 

w tym dziale są wypłacone zaliczki alimentacyjne w kwocie 80.532,41 zł, a nie wyegzekwowane od 

dłużników przez komornika. 

DZ. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza      plan  7.075 zł       wyk.  7.075,00 zł   
  co stanowi 100 %wykonaniaplanudochody bieżące     plan   7.075 

zł  wyk.    7.075,00 zł Dochodem tego działu  jest dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania 

edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz realizację rządowego programu 

„Wyprawka szkolna”.  

DZ. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaplan33.000 zł wyk. 34.417,57 zł  
   co stanowi 104,3 % wykonania planudochody bieżące     plan     

33.000 zł  wyk.  34.417,57 zł Dochodami tego działu jest opłata produktowa w kwocie 5.640,62 zł oraz 

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 28.776,95 zł.  

DZ. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoplan    44.804 zł     wyk.     44.804,22 złco stanowi 

100 % wykonania planudochody bieżące     plan  44.804 zł  wyk.       44.804,22 zł 

        Dochodem tego działu jest ostatnia transza  

dotacji celowej otrzymanej w ramach RPO WSL na projekt związany z promocją kultury regionalnej na 

terenie Gminy Ożarowice projekt pn. „Promocja kultury regionalnej poprzez organizację przeglądu 

zespołów mażoretek, orkiestr i pieśni żołnierskiej na terenie Gminy Ożarowice”. Otrzymano również 

refundację poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Festiwal kultury powiatu tarnogórskiego” , 

w ramach, którego zorganizowano Dożynki Gminne w 2010 roku. Kwota wydatków zrefundowanych 

wynosi 33.951,08 zł. Wykonanie dochodów w 2012 roku przebiega prawidłowo, na powstałe zaległości 

wystawione zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze.  

W y d a t k i Plan wydatków na koniec 2012 roku został ustalony w wysokości 22.82 4.022,39 zł                   

i wykonany w 81,6 % planu, tj. 18.633.029,17 zł, w tym: wydatki bieżące   plan 

15.374.214,39 zł     wyk. 14.125.958,60 zł         (co 

stanowi 91,9 % planu) z tego: wydatki jednostek budżetowych  , w tym:  plan  12.134.847,62 

zł  wyk.11.153.017,84 zł 

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi  od wynagrodzeń    plan   6.793.137,51 zł  wyk.  

6.545.266,05 zł  

- wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań    plan   5.341.710,11 zł  wyk.   

4.607.751,79 zł dotacje na zadania bieżące    plan   1.360.000,00 zł  wyk.   

1.308.699,75 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych   plan   1.327.966,78 zł  wyk.    

1.262.255,35 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i 3 plan     343.031,99 zł  wyk.       251.790,59 zł wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   plan        

50.000,00 zł  wyk.                    – obsługa długu publicznego    plan      158.368,00 zł 

 wyk.      150.195,07 zł wydatki majątkowe    plan  7.449.808 zł    wyk.  

4.507.070,57 zł     (co stanowi 60,5 % planu) z tego: 
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- inwestycje i zakupy inwestycyjne   plan     7.449.808 zł  wyk.   4.507.070,57 zł  w tym: na 

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

  plan     3.894.250 zł  wyk.   1.620.371,03 zł Według źródeł finansowania, podział 

wydatków przedstawia się następująco : dotacja na zadania zlecone   plan         869.796,67 

 wyk.   867.314,65 zł dotacja na realizację projektów współfinansowanych ze środków POKL  

     plan     162.341,28 zł  wyk.   162.341,28 zł zadania własne  

  plan 21.791.884,44 zł       wyk.17.603.373,24 zł   Plan wydatków oraz ich wykonanie 

w szczegółowości tak jak w uchwale budżetowej przedstawia poniższa tabela:  w zł 
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DZ. 010  –  Rolnictwo i łowiectwo plan 3.999.550,57 zł   wyk     1.747.806,03 złco stanowi 43,7 % 

wykonania planuRozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi    

    plan 2.664.600 zł  wyk.     562.687,96 zł Poniesiono koszty w wysokości 

150.646,96 zł prowadzenia inwestora zastępczego w związku z realizacją projektu kluczowego 

dofinansowywanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2011-2015 pn. „Infrastruktura okołolotniskowa 

Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa”. 

Rozpoczęto wykup gruntów pod oczyszczalnie ścieków, w 2012 roku na ten cel poniesiono koszt 

opracowania wyceny nieruchomości gruntowych 7.011 zł, oraz koszt wykupu gruntów 352.755 zł. Wydatki 

na usługi świadczone przez Pełnomocnika wyniosły 27.675 zł. Za kwotę 24.600 zł opracowano wniosek do 

NFOŚiGW na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców gminy.  Zobowiązania 

w kwocie 31.746,06 zł za zapłacono zgodnie z terminem płatności faktury. Rozdz. 01030 –  Izby rolnicze 

   plan          2.500 zł  wyk.    1.578,06 zł wydatki bieżące    
 plan  2.500 zł  wyk.    1.578,06 zł Przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego na Śląską 

Izbę Rolniczą. Rozdz. 01041 –  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013   

     plan  1.304.100 zł  wyk. 1.157.139,44 zł wydatki bieżące  
   plan  104.100 zł  wyk.  83.781,22 zł Udzielono dotacji w wysokości 39.747,22 

zł dla Ochotniczy Straży Pożarnych w Tąpkowicach i Ossach  oraz Stowarzyszeniu na rzecz dzieci 

i młodzieży „Uskrzydlamy” na wykonanie zdań w ramach inicjatywy lokalnej. W Ossach  doposażono plac 

zabaw,  OSP w Tąpkowicach zakupiło regionalne stroje dla orkiestry dętej, natomiast Stowarzyszanie 

zorganizowało uroczystość plenerową dla dzieci i młodzieży „Świętojańskie rozmaitości”. Zrealizowano 

projekt pn. „Niezdara –miejscowość pogranicza – życie i dorobek kulturowy”, którego efektem końcowym 

jest wydanie publikacji o miejscowości Niezdara oraz Gminie Ożarowice. Na wykonanie publikacji 

wydatkowano  środki w wysokość 25.000 zł ze środków PROW oraz 19.034 zł ze środków własnych 

gminy.  Wszystkie ww. projekty współfinansowane są ze środków PROW w ramach Lokalnej Grupy 

Działania „Brynica to nie granica”. wydatki majątkowe     plan     1.200.000 zł 

 wyk. 1.073.358,22 zł Poniesiono wydatki w kwocie 18.450 zł związane z opracowaniem wniosków 

oraz dokumentacji technicznej niezbędnej do złożenia wniosków na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Skończono realizację projektu pn. 

„Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem 

terenu przy kapliczce św. Floriana oraz wyposażenie Sali zbornej w remizie OSP”  realizowanego w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działania „Odnowa i rozwój wsi”. Koszt 

realizacji zadania w 2012 roku wyniósł 1.054.908,22 zł, z czego koszty budowy amfiteatru i wyposażenia 

sali zbornej wyniosły 715.608,22 zł, ponadto poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego 12.300 zł oraz 

koszt dokumentacji projektowej za kwotę 6.150 zł. Rozdz. 01095 –  Pozostała działalność   plan 

 28.350,57 zł  wyk.    26.400,57 zł wydatki bieżące     plan  28.350,57 zł 
 wyk.   26.400,57 zł Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są ze zwrotem rolnikom podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 26.400,57 zł.  

DZ. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  plan    121.000 zł    

wyk. 120.758,82 złco stanowi 99, % wykonania planuRozdz. 40002 – Dostarczanie wody   

 plan       121.000 zł  wyk     120.758,82 zł wydatki majątkowe     plan       

121.000 zł  wyk.    120.758,82 zł Przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach 

na realizację zadania związane z I etapem budowy sieci wodociągowych na terenie sołectw: Pyrzowice, 

Ożarowice, Tąpkowice,  Ossy, Niezdara oraz ujęcie wody w Pyrzowicach. Szerzej postęp budowy został 

opisany w sprawozdaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej.  
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DZ. 600 – Transport i łączność  plan 2.568.704,54 zł  wyk. 2.390.905,04 złco stanowi 93,1  % 

wykonania planuRozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy   plan   1.143.000 zł  wyk. 

1.112.051,85 zł wydatki bieżące     plan   1.143.000 zł  wyk. 1.112.051,85 zł 
Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej. Rozdz. 60016 – Drogi 

publiczne gminne   plan  1.285.704,54 zł  wyk. 1.190.293,19 zł wydatki bieżące   

  plan     252.430,54 zł  wyk.    233.154,84 zł Środki finansowe w minionym okresie 

sprawozdawczym zostały wykorzystane na: odśnieżanie dróg gminnych tzw. „akcja zima”  

   29.655,82 zł remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowych dróg gminnych 

 40.224,20 zł masa asfaltowa do naprawy dróg gminnych     12.796,92 zł montaż 

tabliczek i znaków drogowych       5.415,69 zł wykonanie analiz 

hydrologicznych i dendrologicznych     8.118,00 zł projekt drogi gminnej w Ossach 

       21.648,00 zł roboty drogowe, przywóz kamienia oraz 

wykonanie przepustów            na drogach gminnych        

 67.717,47 zł wykonanie map z naniesieniem drzew przy drogach gminnych   

 4.833,90 zł zakupiono ogrodzenie betonowe w związku z koniecznością odbudowy ogrodzenia          

przy drodze gminnej        27.748,80 zł odmulanie 

rowów melioracyjnych realizowane ze środków funduszu sołeckiego         14.996,04 zł wydatki majątkowe 

    plan  1.033.274 zł  wyk. 957.138,35 zł Poniesiono wydatki związane 

z przebudową chodnika w sołectwie Pyrzowice. Koszt chodnika wyniósł 7.797,44 zł. Poniesiono wydatki 

związane z budową ul. Piłsudzkiego i Wolności w Pyrzowicach w kwocie 132.714,09 zł. Utwardzono 

również działki stanowiące własność gminy leżące przy ul. Prusa w Tąpkowicach. Całość inwestycji 

wyniosła 67.650 zł, z czego ze środków funduszu sołeckiego w Tąpkowicach poniesiono koszt wielkości 

26.273,30 zł. Wykonano modernizację dróg transportu rolnego ul. Jagodowa i Sosnowa w Ożarowicach za 

kwotę 588.184,89 zł (w tym: dokumentacja projektowa 17.220 zł, nadzory inwestorskie 12.915 zł, 

modernizacja dróg 558.049,89 zł). Opracowano dokumenty potrzebne do złożenia wniosku 

o dofinansowanie z RPO WSL projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych”: dokumentacja 

projektowa, wniosek oraz aktualizacja map kosztowała 112.075,14 zł. Wykonano zjazd na drogę gminna ul. 

Królewiec w Niezdarze za kwotę 39.491,79 zł, Wykonano przebudowę obiektów mostowych na cieku 

wodnym Trzonia za kwotę 4.305 zł oraz przebudowano drogę w Ossach za kwotę 4.920 zł. Zobowiązania 

w kwocie 4.799,46 zł za zapłacono zgodnie z terminem płatności faktury. Rozdz. 60053 – Infrastruktura 

telekomunikacyjna  plan   140.000 zł  wyk.    88.560,00 zł wydatki majątkowe    

 plan   140.000 zł  wyk.    88.560,00 zł Poniesiono wydatki na analizę przed wdrożeniową 

projektu współfinansowanego z RPO WSL pn. „Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu 

w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarowice wraz z budową punktów PIAP” za kwotę 

66.420 zł. Rozpoczęto realizację projektu,              związku z powyższym poniesiono koszty prowadzenia 

nadzoru inwestorskiego w kwocie 24.600 zł. Zobowiązania w kwocie 12.300 zł za zapłacono zgodnie 

z terminem płatności faktury.  
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DZ. 700 – Gospodarka mieszkaniowa  plan  1.015.000 zł  wyk. 810.384,05 złco stanowi  79,9% 

wykonania planuRozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan    850.000 zł          wyk.     

658.736,49 zł wydatki bieżące    plan   200.000 zł  wyk.     181.536,49 zł 

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty:      zawierania 

aktów notarialnych        33.411,72 zł podziałów, 

rozgraniczania  nieruchomości gruntowych, wznowienie  znaków granicznych, oraz inne prace 

geodezyjne     96.705,10 zł wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, oraz odpisy z ksiąg 

wieczystych, sporządzanie map nieruchomości będących własnością gminy oraz kserokopii dokumentów                

8.432,67 zł wyceny nieruchomości gminnych       

 7.995,00 zł ogłoszenie prasowe dotyczące sprzedaży  gruntów     8.683,00 zł 

czynsz dzierżawny gruntów         1.080,00 zł opłat 

sądowych         18.089,00 zł odszkodowania za 

działki zabrane pod drogi       7.140,00 zł wydatki majątkowe 

   plan     650.000 zł          wyk.   477.200,00 zł Zakupiono grunty do zasobu mienia 

komunalnego gminy.  Zobowiązanie w kwocie 270.000 zł jest zobowiązaniem długoterminowym za 

zakupione nieruchomości gruntowe, zgodnie z podpisanym aktem notarialnym będzie płacone przez 10 lat. 

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność   plan        165.000 zł  wyk.  151.647,56 zł wydatki 

bieżące     plan  75.166 zł  wyk. 62.264,69 zł Wymieniono przyłącze 

kanalizacyjne oraz wyremontowano instalację CO w budynku Agronomówki w Ożarowicach za kwotę 

10.680 zł. Zakupiono również od byłego dzierżawcy budkę strażnika oraz szlaban, które nadal 

zamontowane są na terenie dzierżawionym za kwotę 5.166 zł oraz opłacono wykonanie wyceny ruchomości 

wykonanej kostki brukowej oraz oświetlenia w kwocie 799,50 zł. Zapłacono za opracowanie wniosku 

o dofinansowanie ze środków NFOS w Warszawie, termomodernizacji budynków komunalnych z terenu 

gminy oraz za poświadczenie notarialne podpisów pod umową z NFOŚiGW za łączna kwotę 32.208,29 zł. 

W związku ze złożonym wnioskiem do NFOSiGW zaistniała konieczność przeprowadzenie badania 

ornitologicznego i zakupu budek lęgowych dla ptaków. Poniesiono wydatki na te cel w kwocie 1.587 zł. 

Przeprowadzono również przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej w budynkach 

administrowanych przez Urząd Gminy w kwocie 11.823,90 zł. wydatki majątkowe    plan     

89.834 zł          wyk.        89.382,87 zł Zakupiono od byłego dzierżawcy kostkę brukową wyłożoną na 

dzierżawionym placu za kwotę 83.478,87 zł oraz oświetlenie placu w ilości 9 lamp oraz okablowania za 

kwotę 5.904 zł.  

DZ. 710 – Działalność usługowa plan     18.000 zł       wyk.      9.225,00 złzł co stanowi 51,3 % 

wykonania planuRozdz. 71095 – Pozostała działalność   plan       18.000 zł  wyk.     

9.225,00 zł wydatki bieżące     plan       18.000 zł  wyk.     9.225,00 zł 
Poniesiono wydatki związane z opracowanie projektów decyzji administracyjnych.  

DZ. 750 – Administracja publiczna plan  2.885.002 zł     wyk. 2.310.313,93 złco stanowi 80,1 % 

wykonania planuRozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie   plan          44.757 zł  wyk.    

44.751,48 zł wydatki bieżące     plan           44.757 zł  wyk.    44.751,48 zł 
Źródłem finansowania wyżej wymienionych wydatków jest dotacja celowa otrzymana na realizację zadań 

w zakresie administracji rządowej. Zadania te nadzorowane są przez: Wydział Spraw Obywatelskich 

i Migracji    plan 38.749 zł  wyk.         38.743,48 zł        (1,8 etatu na zadania w zakresie 

ewidencji ludności i dowodów osobistych) Wydziału Infrastruktury      plan   

4.491 zł  wyk.          4.491,00 zł        (0,5 etatu na prowadzenie działalności gospodarczej) Wydział 

Zarządzania Kryzysowego    plan   1.517 zł  wyk.          1.517,00 zł                   (5% etatu 

na zadania związane z obroną cywilną) Z otrzymanej dotacji zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia 

wraz z pochodnymi w kwocie  42.278 zł, oraz 1.194,48 zł na delegacje służbowe pracowników związane 

z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji, a także 800 zł na zakup druków 

i artykułów biurowych, tonerów związanych z zadaniami z zakresu ewidencji ludności i artykuł biurowe na 

cele przeprowadzania akcji kurierskiej za kwotę 479 zł. Rozdz. 75022 – Rady gmin    

 plan      123.000 zł  wyk.      115.215,79 zł wydatki bieżące      plan      

123.000 zł  wyk.      115.215,79 zł Środki finansowe uchwalone w budżecie wykorzystano na:  

- wypłatę diet radnych         106.800,00 zł  

- art. biurowe i inne          5.992,81 zł  

- abonament telefoniczny        265,68 zł  
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- składka członkowska z tytułu przynależności do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów       1.923,50  zł  
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- ogłoszenie prasowe          233,70 zł 

Rozdz. 75023 –  Urzędy gmin     plan   2.413.170 zł  wyk.   1.987.058,30 

zł wydatki bieżące     plan   2.195.674 zł       wyk      1.964.918,30 zł 
Poniesiono następujące wydatki w urzędzie Gminy: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież 

ochronna, okulary   1.081,00 zł wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, 

pozostałe świadczenia      1.513.839,62 zł jubileusz pożycia małżeńskiego     

  6.385,61 zł prowizja sołtysów pobierających podatki lokalne    

 8.864,00 zł wynagrodzenie za usługi z zakresu BHP oraz usługi audytorskie   19.750,00 zł 

zakup materiałów oraz wyposażenia do urzędu, prenumeraty, art. gospodarcze,  woda, druki,  

       110.289,47 zł zakup energii elektrycznej, gazu, wody 

    62.642,15 zł badania lekarskie pracowników     

  2.980,00 zł usługi konserwacyjne sprzętów, serwis BIP, wywóz odpadów komunalnych,  

naprawy sprzętów, nadzory nad programami komputerowymi, przesyłki pocztowe,  prowizja bankowa 

oraz inne usługi       117.411,44 zł zakup dostępu do sieci Internet 

      1.708,84 zł  opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 

i stacjonarnej   5.170,64 zł delegacje służbowe       

 12.830,01 zł różne opłaty i składki        470,00 zł 

podatek od nieruchomości       759,00 zł szkolenia  

        10.722,80 zł odpis na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych     19.179,56 zł podatek VAT od czynszów 

dzierżawnych      65.643,51 zł opłata komornicza    

     5.190,65 zł wydatki majątkowe     

 plan    217.496 zł       wyk.  22.140 zł Poniesiono wydatki w kwocie 12.300 zł związane 

z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków RPO WSL 

projektu związanego z e-Usługami w Urzędzie Gminy. Zakupiono dwie kserokopiarki na potrzeb Urzędu  

Gminy  za kwotę 9.840 zł. Zobowiązania w kwocie 118.625,79 zł za zapłacono zgodnie z terminem 

płatności faktur a dodatkowe wynagrodzenie rocznie wypłacono w ustawowym terminie. Rozdz. 75075 – 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego        plan   

186.690zł wyk. 70.188,88 zł wydatki bieżące     plan   186.690 zł  wyk. 

70.188,88 zł Wydatki w tym rozdziale poniesiono na: zakup materiałów promujących gminę  

     2.287,74 zł zakup nagród rzeczowych oraz pucharów dla zwycięzców 

konkursów o Puchar Wójta Gminy        

 19.826,57 zł opracowanie publikacji o historii administracji z terenu gminy   

 1.845,00 zł artykuł promujący Gminę        2.478,30 zł 

zakupiono artykuły gospodarcze do świetlicy wiejskiej z funduszu sołeckiego Ossy  1.648,00 zł 

wykonanie strony internetowej oraz opłacono abonament za jej utrzymanie   promujące gminę w kwocie 

       2.214,00 zł wykonanie oprawy muzycznej na imprezie 

promującej Gminę w Zendku   4.070,00 zł usługi wykonane w ramach organizacji imprez 

promujących gminę   7.910,72 zł wykonanie filmów promujących gminę   

    4.920,00 zł publikacja artykułów prasowych                                                                              

1.432,80 zł wykonanie kalendarzy na 2013 rok                                                                          6.795,75 zł 

opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie projektu  promującego tereny 

inwestycyjne gmin       14.760,00 zł Rozdz. 75095 – 

Pozostała działalność   plan      117.385 zł  wyk.   93.099,48 zł wydatki bieżące  
   plan      117.385 zł  wyk.   88.101,48 zł Poniesione wydatki związane są 

z kosztami utrzymania Wioski Internetowej, tj. koszty wynagrodzenia pracownika w kwocie 29.728,41 zł, 

koszty usług telefonii stacjonarnej 483,96 zł, delegacje służbowe 73,40 zł oraz ubezpieczenie 

komputerów w wiosce za kwotę 551 zł. Ponadto w ramach tego rozdziału ponoszone są koszty diet 

sołtysów 31.920  zł. Koszty transportu oraz posiłków więźniów zatrudnionych do prac na terenie gminy 

w kwocie 13.681,20 zł, koszty ubezpieczenia więźniów 271 zł oraz koszty zakupy ubrań roboczych 

i art. spożywczych – 1.320,51 zł. Zakupiono również artykuły  budowlane do remontów w ramach 

sołeckiego wsi Niezdara za kwotę 3.956,60 zł. Opłacono również składkę członkowską w Lokalnej 

Grupie Działania „Brynica to nie granica” – 5.525 zł. Wydatkowano kwotę  590,40 zł na zamieszczenie 

ogłoszenia prasowego. wydatki majątkowe     plan    4.998 zł         wyk.   

4.998,00 zł Zakupiono traktor do koszenia trawy ze środków funduszu sołeckiego wsi Niezdara.  

Zobowiązania w kwocie 1.983,34 zł dodatkowe wynagrodzenie rocznie wypłacono w ustawowym 

terminie. 
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DZ. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa     

plan 3.124 zł    wyk.   3.124,00 zł       co stanowi 100 % 

wykonania planuRozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,   kontroli 

i ochrony prawa   plan          3.000 zł  wyk.   3.000,00 zł wydatki bieżące   
  plan          3.000 zł  wyk.     3.000,00 zł Poniesiono wydatki na wynagrodzenie pracownika 

prowadzącego aktualizację wyborców. Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków jest dotacja 

celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego. Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu  

 plan 124 zł wyk.      124,00 zł wydatki bieżące      plan 124 zł wyk.      

124,00 zł Otrzymano dotację na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu 

i Senatu przeprowadzonych w 2011 roku.  

DZ. 754  –  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowap lan      575.654 zł      wyk.    370.108,97 

złco stanowi 64,3 % wykonania planuRozdz. 75412 –  Ochotnicze straże pożarne                plan    575.654 

zł             wyk.  370.108,97 zł wydatki bieżące     plan    290.399 zł  wyk.   

246.838,76zł Ponadto poniesione zostały wydatki na działalność i utrzymanie 7 jednostek OSP, działających 

na terenie gminy, między innymi na:  

- ekwiwalent za udział w akcjach strażackich      21.872,92 zł  

- wynagrodzenie kierowców - konserwatorów z pochodnymi    44.316,72 zł  

- zakup paliwa, wyposażenia       67.709,83 zł  

- energię i gaz        27.043,57 zł  

- remont motopomp         4.000,00 zł  

- badania lekarskie strażaków       3.510,00 zł  

- przeglądy samochodów, badania techniczne,  wymianę i naprawy  sprzętu,  konserwację 

alarmów, inne        50.901,72 zł  

- ubezpieczenia samochodów i strażaków     27.484,00 zł wydatki majątkowe 

   plan  285.255 zł  wyk.    123.270,21 zł Sfinansowano koszty przebudowy 

strażnicy w OSP w Zendku – energia elektryczna, woda, gaz,  koszty nadzorów inwestorskich oraz 

rozpoczęto realizację napraw wynikłych z nieprawdziwości w modernizacji wykonanych przez 

wykonawcę stwierdzonych przez biegłego w kwocie 49.470,71 zł. Poniesiono również koszty zmiany 

projektu budowlanego strażnicy w Niezdarze oraz koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 61.500 zł. 

Zakupiono pompę dla OSP w Ożarowicach za kwotę 12.300 zł sfinansowaną ze środków funduszu 

sołeckiego wsi Ożarowice.  Zobowiązania w kwocie 66.938,30 zł za zapłacono zgodnie z terminem 

płatności faktur. 

DZ. 757  –   Obsługa  długu  publicznego       plan    208.368 zł   wyk. 150.195,07 zł   
     co stanowi 72,1% wykonania planuRozdz. 75702 – Obsługa 

papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   plan    

158.368 zł  wyk.   150.195,07 zł wydatki bieżące     plan    158.368 zł            

wyk.   150.195,07 zł Od zaciągniętych pożyczek i kredytów spłacane są odsetki.  Zobowiązania 

w kwocie 5.751,90 zł za zapłacono zgodnie z terminem płatności. Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu 

poręczeń i gwarancji   udzielonych przez Skarb Państwa lub   jednostkę 

samorządu terytorialnego   plan   50.000 zł  wyk.        – wydatki bieżące    
 plan    50.000 zł             wyk.       – Udzielono poręczeń pożyczki zaciągniętej przez  Recykling 

Wojkowice Sp. z o.o.  Brak było wykonalności z tego tytułu.  

DZ. 758  –  Różne rozliczenia   plan    120.327 zł     wyk. 30.327,00 złRozdz. 75818 – 

Rezerwy ogólne i celowe   plan  90.000 zł  wyk.        - wydatki bieżące   

  plan  90.000 zł  wyk.         – Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji  

 ogólnej dla gmin    plan  30.327 zł  wyk.   30.327,00 zł wydatki bieżące 

    plan  30.327 zł  wyk.   30.327,00 zł  

W związku z uzyskaniem wskaźnika G (dochód na jednego mieszkańca Gminy) większego od 150 % 

wskaźnika Gg (dochód na jednego mieszkańca kraju) zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina 

w 2012 roku jest zobowiązana wpłacić do budżetu państwa kwotę 30.327 zł.  
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DZ. 801 – Oświata i wychowanie plan   6.741.092 zł  wyk.  6.414.520,15 zł co stanowi 95,2 % 

wykonania planuRozdz. 80101 – Szkoły podstawowe   plan     2.231.910 zł  wyk.  

2.144.583,16 zł Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania dwóch szkół podstawowych w Tąpkowicach 

i w Zendku, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej jest przekazywana dotacja z subwencji oświatowej. 

wydatki bieżące     plan     2.191.910 zł  wyk. 2.144.583,16zł Przekazano 

dotację w kwocie 282.834,22 zł dla NSP w Pyrzowicach ze środków pochodzących z subwencji oświatowej. 

Wydatki Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach: W szkole podstawowej  zatrudnionych było 17 osób  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 792.978,32 

- płace nauczycieli  614.197,65 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne  45.362,08 

- składki ZUS pracodawcy  132.136,84 

- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia  1.281,75 

- wydatki pozapłacowe 208.995,97 

  

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,  

herbata  dla pracowników  

57.274,49 

- zakup materiałów i wyposażenia  

/zakup  środków czystości, świadectw, druków, art. biur., sztalug, nagrywarki,  

komputera, mebli, garnków/  

11.994,26 

- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:  76.377,74 

- energię  21.549,07 

- wodę  2.233,88 

- gaz  52.594,79 

- zakup usług pozostałych, w tym:  20.519,57 

- prowizje bankowe, opłaty pocztowe  2.356,33 

- wyjazdy na basen  6.732,00 

- usługi komunalne  4.095,75 

- przeglądy, dozory, naprawy  7.335,49 

- zakup  usług  dostępu do sieci Internet  350,88 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  35.998,87 

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  1.230,38 
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- zakup  pomocy naukowych  1.498,78 

- zakup usług zdrowotnych badania wstępne nauczycieli  974,00 

- zakup usług remontowych /remont c.o./  2.420,00 

- różne opłaty i składki /ubezpieczenie pracowni komputerowej/  357,00 

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku: W szkole podstawowej zatrudnionych było 10 osób  

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 595.374,45 

- płace nauczycieli  461.675,25 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne  34.695,59 

- składki ZUS pracodawcy  97.878,61 

- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli  1.125,00 

- wydatki pozapłacowe 264.400,20 

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi  zdrowotne dla  

nauczycieli, herbata dla pracowników  

- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, druków  

świadectw, artykułów biurowych  

45.966,63  

 

18.390,00 

-  zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek  100.730,03 

-  za energię elektryczną, wodę i gaz zapłacono:  

-  energię  
44.871,70  

7.095,41 

-  wodę  1.167,68 

-  gaz  36.608,61 

-  zakup usług zdrowotnych  903,00 

- zakup usług pozostałych, w tym:  19.305,73 

-  prowizje bankowe,  1.280,46 

-  opłaty pocztowe  1.105,56 

-  wywóz nieczystości  2.372,80 

-  nadzór nad urządzeniami  368,50 

-  przeglądy  5.796,40 

-  wyjazdy na basen  5.057,50 

-  nowelizacje programów  

- instalacja systemu alarmowego  
1.049,01  

2.275,50 
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- zakup usług dostępu do  siei Internet  350,88 

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych  

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  
1.156,08 

-  podróże służbowe krajowe  835,06 

-  różne opłaty i składki  2.660,00 

-  odpisy na zakładowy fundusz  świadczeń socjalnych  29.231,09 

W ramach „Cyfrowej Szkoły” zakupiono następujący sprzęt: 2 laptopy, 40 notebooków, 2 szafki, 

2 urządzenia wielofunkcyjne, 2 tablice multimedialne, 2 ekrany projekcyjne, wizualizer, 2 projektory 

krótkoogniskowe, 2 routery, punkt dostępu do Internetu i kontroler wlan za kwotę 98.029,03 zł. Z tej kwoty 

dofinansowanie z Urzędu  Wojewódzkiego  - 78.423,22 zł, wkład własny gminy -19.605,81 zł Dodatkowo 

środki gminy – 6.674 zł przeznaczono na: alarm, przeróbkę elektryczności, zakup programów 

multimedialnych – eduromy, stoliki i ubezpieczenie pracowni. wydatki majątkowe    plan        

40.000 zł  wyk.      - Zobowiązania w kwocie 128.783,71 zł za zapłacono zgodnie z terminem płatności 

faktur, a dodatkowe wynagrodzenie rocznie wypłacono w ustawowym terminie. Rozdz. 80103 – Oddziały 

przedszkolne w szkołach podstawowych plan         73.268 zł      wyk.         72.810,14 zł wydatki bieżące 
    plan          73.268 zł      wyk.        72.810,14 zł Wydatki dotyczą oddziału 

przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zendku Wydatki Oddziału Przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej w Zendku wynoszą: 

-   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 65.457,11 

-płace  50.213,19 

-dodatkowe wynagrodzenie roczne  3.905,48 

-składki na ZUS pracodawcy  11.338,44 

-    wydatki pozapłacowe 7.353,03 

- dodatek mieszkaniowy i wiejski  4.473,12 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych  2.879,91  

 

Zobowiązania w kwocie 5.106,37 zł za zapłacono zgodnie z terminem płatności faktur, a dodatkowe 

wynagrodzenie rocznie wypłacono w ustawowym terminie. Rozdz. 80104 – Przedszkola   

  plan        731.299 zł       wyk.     708.399,00 zł wydatki bieżące     plan        

731.299 zł      wyk.      708.399,00 zł Przekazano dotację w kwocie 63.710,40 zł dla Niepublicznego 

Przedszkola w Pyrzowicach,  Przekazano dotację w kwocie 57.407,91 zł dla Miasta Tarnowskie Góry, 

Katowice i Piekary Śląskie z przeznaczeniem na refundację dotacji przekazywanej dla niepublicznych 

przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ożarowice. Ze środków funduszu sołeckiego 

miejscowości Ożarowice zapłacono za drzwi przesuwne kwotę 1.000 zł, za pojemniki drewniane 2.134 zł 

oraz 850 zł za szafę do przedszkola w Ożarowicach. Przedszkole w Tąpkowicach wydatkowało otrzymaną 

dotację na następujące pozycje: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 222.899,30 
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W  przedszkolu zatrudnionych było do 30.06.2012r – 6 osób, od 01.07 – 14.09 2012r. - 5 osób, od 

17.09.2012r – 6 osób, od 13.11.2012r. – 7 osób 
 

- płace nauczycieli  170.831,53 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne  12.106,94 

- składki ZUS pracodawcy  39.233,58 

- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia  727,25 

- wydatki pozapłacowe 72.740,84 

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,  

herbata  dla pracowników  
17.214,63 

- zakup materiałów i wyposażenia  

/zakup  środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia/  

(zakupiono:6 zestawów komputerowych, kserokopiarkę, pralkę automatyczną) 

9.038,24 

- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek  2.000,00 

- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:  25.261,31 

- energię  4.156,31 

- wodę  744,62 

- gaz  20.360,38 

- zakup usług pozostałych, w tym:  

/usługi komunalne, przeglądy,  naprawy/  
6.149,99 

- podróże służbowe krajowe  103,63 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  12.210,81 

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  529,23 

- badania lekarskie  233,00 

Przedszkole w Ożarowicach wydatkowało otrzymaną dotację na następujące pozycje: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 208 306,75 

  

W  przedszkolu zatrudnionych było 5 osób  

- płace nauczycieli  156 708,26 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne  12 584,93 
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- składki ZUS pracodawcy  36 739,96 

- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia  2 273,60 

- wydatki pozapłacowe 79 349,80 

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,  

herbata  dla pracowników  
14 690,50 

- zakup materiałów i wyposażenia  

/zakup  środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia/  

zakup: aparatury nagłaśniającej, aparatu fotograficznego, farby elewacyjnej,  

11 995,79 

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  1 987,80 

- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:  30 772,97 

- energię  7 784,98 

- wodę  1 343,47 

- gaz  21 644,52 

- zakup usług pozostałych, w tym:  

/usługi komunalne, przeglądy, naprawy/  
9 907,11 

- podróże służbowe krajowe  132,06 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  8 985,32 

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  509,25 

- szkolenia pracowników  - 

- badania profilaktyczne nauczycieli  369,00 

Zobowiązania w kwocie 39.718,02 zł za zapłacono zgodnie z terminem płatności faktur, a dodatkowe 

wynagrodzenie rocznie wypłacono w ustawowym terminie. Rozdz. 80110 – Gimnazja   

  plan     1.615.272 zł  wyk.   1.559.994,57 zł wydatki bieżące     plan     

1.615.272 zł  wyk.   1.559.994,57 zł Kwotę 23.985 zł wydatkowano na naprawę nawierzchni boiska ze 

sztucznej trawy, które znajduje się przy Gimnazjum w Ożarowicach.  Otrzymane środki przez Gimnazjum 

wydatkowano w następujący sposób:  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.143.838,06 

  

W Gimnazjum w Ożarowicach zatrudnionych było 20 osób  

- płace nauczycieli  886.449,73 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne  64.151,90 

- składki ZUS pracodawcy  190.141,66 
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- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia  3.094,77 

  

- wydatki pozapłacowe 392.171,51 

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,  

herbata  dla pracowników  
79.939,68 

- zakup materiałów i wyposażenia  

/zakup  środków czystości, świadectw, druków, materiałów  

biurowych, kserokopiarka, przenośny system nagłaśniający/  

16.115,68 

- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:  181.570,11 

- energię  127.845,36 

- wodę  2.457,03 

- gaz  51.267,72 

- zakup usług pozostałych, w tym:  53.828,52 

- prowizje bankowe, opłaty pocztowe  1.855,66 

-  opłaty radiofoniczne i telewizyjne  559,80 

- wywóz nieczystości  5.503,55 

- przeglądy, dozory, naprawy  

/przeglądy techniczne kopiarki, przegląd gaśniczy, montaż automatyki  

wentylacji,  modernizacja systemu TV,  modernizacja systemu  

alarmowego,  

remont instalacji w kotłowni,  remont patelni gazowej /  

23.186,24 

- wyjazd  klas sportowych  17.000,00 

- programy komputerowe, nowelizacje  738,52 

- wyjazdy na basen  

- nadzór nad urządzeniami  
2.137,50  

1.207,50 

- transport  1.639,75 

/przewóz uczniów na zawody sportowe/  

Zobowiązania w kwocie 88.982,80 zł za zapłacono zgodnie z terminem płatności faktur, a dodatkowe 

wynagrodzenie rocznie wypłacono w ustawowym terminie. Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 

 plan       145.000 zł  wyk.        140.930,34 zł  wydatki bieżące     plan       

145.000 zł  wyk.     140.930,34 zł Poniesiono wydatki na:  

- dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających do szkół  83.326,19 

- dowóz  do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych  57.604,15 
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Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół plan   1.449.083zł           wyk.   

1.413.865,89 zł wydatki bieżące     plan  1.449.083 zł  wyk.   1.413.865,89 

zł Poniesiono wydatki Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na:  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.281.106,70 

  

W GZOiW  zatrudnionych było 42 pracowników  

- płace administracji i obsługi  1.016.930,47 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne  73.036,71 

- składki ZUS pracodawcy  191.139,52 

  

- wydatki pozapłacowe 132.759,19 

- herbata, odzież dla pracowników  4.959,46 

- zakup materiałów i wyposażenia  

/środki czystości ,materiały biurowe, paliwo do gimbusa /  
32.495,92 

- energia elektryczna  2.016,60 

- zakup usług pozostałych /naprawa gimbusa, opłaty pocztowe, obsługa prawna/  23.716,92 

- podróże służbowe krajowe  3.637,82 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  43.122,72 

- składki na PFRON  14.954,00 

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej  

publicznej sieci telefonicznej  
1.969,75 

- szkolenia pracowników  1.127,00 

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej  

publicznej sieci telefonicznej  
250,00 

- badania lekarskie pracowników  2.022,00 

- ubezpieczenie gimbusa  2.487,00 

Zobowiązania w kwocie 93.386,96 zł za zapłacono zgodnie z terminem płatności faktur, a dodatkowe 

wynagrodzenie rocznie wypłacono w ustawowym terminie. Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli plan         27.200 zł  wyk.          7.958,00 zł wydatki bieżące     plan 
 27.200 zł  wyk.          7.958,00 zł Poniesiono koszty szkoleń dla nauczycieli 7.158 zł oraz koszt 

dopłaty do nauczania w kwocie 800 zł. Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne  plan        

296.504 zł  wyk.      237.079,50 zł wydatki bieżące     plan  292.504 zł  wyk.      

237.079,50 zł Wydatkowano środki na zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych:  
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1. Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach    plan         58.000 zł  wyk          

55.719,00 zł  

2. Szkoła Podstawowa w Zendku    plan         45.000 zł        wyk.          31.116,00 

zł  

3. Przedszkole w Ożarowicach     plan         63.000 zł        wyk.          

43.999,50 zł 4 Przedszkole w Tąpkowicach     plan         76.504 zł        wyk.          

58.806,00 zł  

5. Gimnazjum w Ożarowicach     plan         54.000 zł        wyk.         47.439,00 

zł Rozdz. 80195 – Pozostała działalność   plan        171.556 zł  wyk.        128.899,55 zł 

wydatki bieżące     plan        171.556 zł  wyk.       128.899,55 zł Poniesiono 

następujące wydatki:  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  

 

14.188,45 

- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło  14.188,45 

  

- wydatki pozapłacowe 114.711,10 

- w ramach pozostałej działalności przekazano środki na fundusz socjalny  

dla emerytowanych nauczycieli  

35.228,95 

- dopłacono do badań na ołowicę oraz  do wyjazdów  zdrowotnych dla dzieci  

organizowanych przez Fundację  

12.500,00 

- opłaty eksploatacyjne  597,76 

- zakupiono książki na nagrody  2.340,67 

- usługi telekomunikacyjne  21.587,30 

- wymieniono stolarkę okienną w domu nauczyciela w Pyrzowicach  3.995,42 

- zmodernizowano układ zasilania w domu nauczyciela w Ożarowicach  5.166,00 

 

Zakupiono  pomoce dydaktyczne do realizacji  projektu „Wspieranie zdolności i likwidowanie 

trudności” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki  

 

 

33.295,00 
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DZ. 851 – Ochrona zdrowia   plan    434.000 zł  wyk. 344.840,75 złco stanowi  79,7 % 

wykonania planuRozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne   plan      42.000 zł  wyk.       

31.610,00 zł wydatki bieżące     plan  42.000 zł  wyk.       31.610,00 zł 
Poniesiono wydatki związane z realizacją świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia 

i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarowice w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko 

rakowi szyjki macicy dziewcząt rocznik 1997 II dawka i III dawka. Rozdz. 85153 – Zwalczanie 

narkomanii   plan      15.000 zł         wyk.          3.100,00 zł wydatki bieżące    

 plan      15.000 zł          wyk.          3.100,00 zł W ramach realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w punkcie konsultacyjnym dyżurował psycholog, podejmujący działania 

motywująco – wspierające. Mieszkańcy skorzystali z 31 indywidualnych konsultacji. Koszt dyżurów 

psychologa: 3.100 zł. W ramach działań profilaktycznych realizowanych w Gimnazjum w Ożarowicach 

w 2012 r. miesiącach IX – XII zaplanowano i zrealizowano następujące zadania:  

- dyrektor szkoły na spotkaniu ogólnym z rodzicami omówił ogólne problemy dotyczące profilaktyki 

uzależnień (zadeklarował pomoc ze strony szkoły /pedagog szkolny/ PPPP dla rodziców i uczniów) 
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  - uczniowie pod opieka pedagoga szkolnego przygotowali ulotkę o ww tematyce  

- zorganizowano spotkanie uczniów i nauczycieli (apel szkolny), na którym przedstawiciele samorządu 

szkolnego oraz wybrani uczniowie przedstawili przygotowane w trakcie prac nad ulotką materiały 

dotyczące ww problemu : krótki słownik pojęć związanych z narkotykami, katalog szkód zdrowotnych 

i społecznych związanych z przyjmowaniem środków odurzających, krótkie opowiadania osób 

uzależnionych i osób zajmujących się ww problematyką, film (fabularyzowana opowieść osób 

uzależnionych (materiały zakupione) W ramach lekcji wychowawczych podjęto dyskusje w klasach na 

ww tematy wykorzystując posiadane przez szkołę materiały profilaktyczne (ulotki, broszury,  pozycje 

książkowe,  filmy)Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi       plan     375.000 zł           wyk.       

308.940,75 zł wydatki bieżące     plan    235.000 zł          wyk.        172.336,62 

zł W bieżącym roku kontynuowały funkcjonowanie Świetlice Środowiskowe w Ożarowicach oraz 

w Zendku. W Ożarowicach dzieci mogły korzystać z zajęć: sportowych, muzycznych, plastycznych 

i informatyczno - modelarskich. Świetlica Środowiskowa w Zendku umożliwia dzieciom korzystanie 

z zajęć: sportowych, informatycznych, muzycznych, plastycznych i teatralnych. Zajęcia z dziećmi 

z grupy ryzyka prowadzone były w Szkole Podstawowej w Tąpkowicach: sportowe, informatyczne, 

muzyczne oraz teatralne oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pyrzowicach: teatralne, plastyczne, 

matematyczne i sportowe. W ramach wsparcia systemu wychowawczego w NSP Pyrzowice prowadzone 

były dyżury pedagoga. W ramach dyżurów prowadzono zajęcia wyrównawcze oraz wychowawcze. 

W miesiącu wrześniu w pomieszczeniach OSP w Ossach rozpoczęto prowadzenie zajęć świetlicowych 

z dziećmi z grupy ryzyka.  Zajęcia rekreacyjno siłowe są prowadzone pomieszczeniu siłowni 

zlokalizowanej w budynku OSP Celiny. W OSP Niezdara zajęcia na czas remontu budynku zostały 

zawieszone. Tygodniowa liczba godzin zajęć, w poszczególnych miejscowościach przedstawia się 

następująco: Celiny –4 godziny, Ożarowice –  12.5 godzin, Pyrzowice –  11.5 godziny, Tąpkowice –  

12.5 godziny, Zendek -  12.5 godziny, Ossy - 5 godzin. Łączny koszt wynagrodzeń za prowadzenie zajęć 

z dziećmi wynosi: 56.928,50 zł. Koszt pochodnych od wynagrodzeń wyniósł: 1.924,72 zł. Dzieci ze 

Szkoły Podstawowej w Zendku wyjechały w czasie ferii zimowych do kina. Koszt biletów: 589 zł. Dzieci 

ze Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach obejrzały spektakl profilaktyczny pt.                 „W pułapce 

cywilizacji”. Koszt biletów 300 zł. Do prowadzenia zajęć świetlicowych nabyto materiały oraz drobne 

wyposażenie na kwotę: 10.249,81 zł. Celem prowadzenia zajęć z dziećmi z grupy ryzyka zakupiono 

sprzęt multimedialny i audiowizualny. Koszt zakupu: 12.994 zł. Na potrzeby prowadzenia zajęć 

sportowych  zakupiono stroje za kwotę: 2.040 zł. Zakupiono dzienniki zajęć świetlicowych. Koszt: 

121,24 zł. Gmina Ożarowice po raz kolejny została zgłoszona do ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj 

Trzeźwy Umysł” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. W ramach lokalnej Kampanii 

we wszystkich placówkach szkolnych na terenie gminy zorganizowano zajęcia i akcje profilaktyczne. 

W Gimnazjum w Ożarowicach zorganizowano turniej Mini Euro 2012. Turniej był imprezą skierowaną 

do uczniów szkół podstawowych, promującą sport, zdrowy stylu życia oraz rywalizację fair play. 

Zawierał elementy profilaktyki promując pozytywny przykład spędzania wolnego czasu. Koszty zakupu 

materiałów organizacyjnych Kampanii: 1.230 zł.  Koszt imprez i materiałów wykorzystanych do 

realizacji 11.738,67 zł.  Po raz pierwszy Gmina Ożarowice zainicjowała na swoim terenie Kampanię 

profilaktyczną „Postaw na rodzinę”. W ramach Kampanii odbyły się w Ossach, Celinach i Zendku 

pikniki rodzinne. Koszt materiałów informacyjnych 1.230 zł, koszt zorganizowanych imprez 2.297,73 zł. 

W ramach Kampanii „Postaw na rodzinę” w Przedszkolu w Tąpkowicach odbyły się warsztaty 

edukacyjno – profilaktyczne dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Celem warsztatów 

edukacyjno-profilaktycznych było rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców. Do udziału 

w projekcie zostali zaproszeni rodzice dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt obejmował aspekty 

wychowawcze skupione wokół pojęć i teorii pedagogicznych takich więź, poczucie wartości, 

komunikacja interpersonalna, dyscyplina. Dzięki prowadzonym warsztatom uczestnicy mieli możliwość 

uświadomienia jakie powinni postawić sobie cele w procesie wychowawczym własnych dzieci. Zdobyta 

wiedza teoretyczna oraz przepracowanie swoich problemów wychowawczych podczas indywidualnej 

superwizji, zdecydowanie przyczyni się do wyeliminowanie w przyszłości negatywnych skutków 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Ważnym, z punktu widzenia wychowania, jest 

poznanie umiejętności i kompetencji jakie dziecko winno posiąść w danym okresie rozwojowym jak 

również jakie są jego potrzeb rozwojowe. Warsztaty przyczyniły się do poznania nowych sposobów 

reagowania na zachowania dzieci, pozwalających na wyeliminowanie agresji, niechęci i rywalizacji. 

Dzięki poznaniu i przetrenowaniu proponowanych metod dyscyplinowania dzieci przeprowadzony 

projekt przyczyni się do umocnienie więzi rodzinnych, zdecydowanie zwiększy odpowiedzialność 

rodziców za własne dzieci.  Udział w projekcie wzięli rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola 
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w Tąpkowicach oraz wychowawcy tej placówki. Łącznie było to 14 osób. Trenerzy przeprowadzili 

6 dwugodzinnych spotkań tematycznych oraz jedno spotkanie superwizyjne, na którym były omawiane 

indywidualne przypadki rodziców.  Dla każdego rodzica uczestniczącego w warsztatach zakupiono 

książkę pt. „Sto pytań mojego dziecka”. Koszt zakupu: 154,43 zł.  Dofinansowano wyjazd dzieci z grupy 

ryzyka na zimowisko w Wiśle na kwotę: 2.498,43 zł.  Dofinansowano wyjazd dzieci z grupy ryzyka na 

kolonie letnie do Ustronia Morskiego. Kwota dofinansowania: 2.500 zł. Dla dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym zorganizowano kolonie letnie z programem profilaktycznym w Pucku. Z wyjazdu 

skorzystało 16 dzieci. Dzięki zróżnicowanej formie zajęć, dzieci miały okazję wykazać się aktywnością 

i cieszyć się ze wspólnej zabawy i odpoczynku. W ramach kolonii zorganizowanych zostało wiele 

atrakcyjnych wycieczek.  Koszt organizacji kolonii: 11.120 zł  Dla dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym w BiOK-u w Tapkowicach zorganizowano imprezę Mikołajkową. Zaproszone dzieci 

otrzymały paczki ze słodyczami i miały okazję obejrzenia ciekawego przedstawienia. Dodatkowo 

w pozostałych sołectwach dofinansowano organizację Mikołajek dla dzieci z grup ryzyka. Koszt 

organizacji imprez: 15.067,66 zł.   Zakupiono pakiet materiałów edukacyjnych Kampanii 

„Reaguj na przemoc”. Koszt zakupu: 1.230 zł. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

przeciwdziałania przemocy oraz nauczyciele szkół uczestniczyli w szkoleniu: „Procedura niebieskiej 

Karty – jak działać skutecznie krok po kroku”. Koszt szkolenia: 2.500 zł. Dziesięciu rodzinom 

z problemem alkoholowym i doświadczającym przemocy domowej udzielono wsparcia psychologicznego 

w punkcie prawno – psychologicznym w UG Ożarowice (łącznie 35 porad). Koszt pełnienia dyżurów: 

3.920 zł. Zgodnie z zawartą umową mieszkańcy Gminy Ożarowice mogli korzystać 

z ponadstandardowych usług zdrowotnych w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień Profilaktyki 

i Pomocy Psychologicznej „TO TU”. Łącznie mieszkańcy skorzystali z 42 sesji indywidualnych:  

- 11 sesji indywidualnych – Program dla osób uwikłanych we współuzależnienie i przemoc,  

- 4 sesje indywidualne  - Program dla osób pijących szkodliwie,  

- 1 sesja indywidualna - Program dla osób z syndromem DDA,  

- 5 sesji indywidualnych – Program wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem,  

- 21 sesji indywidualnych – Program dla osób uzależnionych po terapii własnej; oraz 11 sesji grupowych: 

Program dla osób uwikłanych we współuzależnienie i przemoc. Koszt usług: 2.500 zł.  W punkcie 

konsultacyjnym w Tąpkowicach dyżurował raz w miesiącu psycholog – specjalista terapii uzależnień 

udzielający pomocy doraźnej oraz terapeutycznej mieszkańcom. Koszt dyżurów: 2.520zł.  Opłaty za 

energię elektryczną w Punkcie konsultacyjnym Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

108,35 zł. Odbyto 8 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Suma 

wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniach: 14.910 zł.  Na posiedzeniach Komisji zaopiniowano 

27 wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  Członkowie Komisji 

przeprowadzili 13 rozmów interwencyjno – motywujące do podjęcia leczenia odwykowego. Mimo 

ponawianych wezwań 3 osoby nie zgłosiły się do Komisji. Do Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych wpłynęło 13 wniosków od rodzin, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. 

Nieletnich i Rodzinnych SR w Tarnowskich Górach oraz Posterunku Policji w Pyrzowicach dotyczących 

wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zastosowania leczenia odwykowego oraz 

3 Niebieskie karty;  Przeprowadzono, na potrzeby wszczęcia postępowania administracyjnego 

w przedmiocie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego oraz monitorujące bieżącą sytuację 

17 wywiadów środowiskowych. Koszt realizacji wywiadów 1.190 zł.  Do Sądu Rejonowego 

w Tarnowskich Górach skierowany został do rozpatrzenia jeden wniosek o zastosowanie obowiązku 

poddania się leczeniu odwykowemu. Koszt opłaty sądowej oraz opinii biegłych 340 zł. Do Sądu 

Okręgowego w Gliwicach złożono apelację od wyroku w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia 

odwykowego. Poniesiono koszty sądowe w kwocie 40 zł. Wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 10.000 zł. Koszt delegacji członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 94,08 zł. wydatki majątkowe   plan    140.000 zł           

wyk.       136.604,13 zł Doposażono w sprzęt place zabaw dla dzieci. Sprzęt został zamontowany na 

placach zabaw w Ożarowicach, Tąpkowicach, Pyrzowicach, Celinach i Zendku. Łączny koszt: 

136.604,13 zł. Rozdz. 85195 – Pozostała działalność   plan       2.000 zł                    wyk.          

1.190,00 zł wydatki bieżące     plan       2.000 zł           wyk.           1.190,00 zł 

W lutym 2012 roku zostało zawarte porozumienie z Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom – Izbą Wytrzeźwień – dotycząca świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości 
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zamieszkałych na terenie Gminy Ożarowice. Zgodnie z uzyskanymi informacjami do Izby Wytrzeźwień 

zostało doprowadzonych 9 mieszkańców Gminy Ożarowice. Zgodnie z zawartym z Gminą Bytom 

porozumieniem, pokryto koszty pobytu w Izbie Wytrzeźwień w części nieuregulowanej przez 

mieszkańców Gminy Ożarowice.  Zobowiązania w kwocie 133,60 zł za zapłacono zgodnie z terminem 

płatności. 

DZ. 852 – Pomoc społeczna  plan  1.505.394,28 zł  wyk. 1.448.449,42 zł   
    co stanowi 96,2 % wykonania planuFinansowanie zadań związanych 

z pomocą społeczną:Zadania zlecone      plan   796.065,00 zł       wyk.    

793.588,50  zł Dofinansowanie własnych zadań bieżących   plan   141.106,00 zł  wyk.    

141.105,62 zł Dotacja na realizację projektu w ramach PO KL   plan 95 748,28 zł wyk.      

95.748,28 zł Zadania własne       plan   472.475,00 zł       wyk.    

418.007,02 zł Ogółem z pomocy finansowej ( pomocy społecznej) w ramach zadań własnych i zleconych 

korzystały 83 osoby. Osoby te otrzymały świadczenie w trybie decyzji / z 51 rodzin / 161 osób w tych 

rodzinach co stanowi 3 % ogółu mieszkańców gminy. Ogółem wydano 92 decyzje w tym 0 decyzji 

odmownych Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   

     plan       1.000 zł  wyk.           999,89 zł wydatki bieżące  
   plan      1.000 zł  wyk.           999,89 zł Źródłem pokrycia wyżej wymienionych 

wydatków są:  

- środki własne      plan  1.000 zł   wyk.             999,89 

zł W roku 2011 został powołany Zarządzeniem Wójta zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Obsługę techniczną nad Zespołem sprawuje tut. Ośrodek. W roku 2012 posiedzenia 

Zespołu Interdyscyplinarnego odbyły  się 4 razy w tym ostanie połączone było ze  szkoleniem 

pt.,,Procedura Niebieskiej Karty – jak działać  skutecznie  krok po kroku”. W szkoleniu uczestniczyli 

wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, pracownicy OPS oraz nauczyciele z placówek 

oświatowych z terenu Gminy. W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.  do Przewodniczącej  

Zespołu Interdyscyplinarnego w Ożarowicach  wpłynęło 6 Niebieskich Kart z tego : * 5 Niebieskie  Karty 

wypełnione przez Policję * 1 Niebieska Karta wypełniona  przez Ośrodka Pomocy Społecznej 

z Ożarowice.  Przewodnicząca powołała 6 grup roboczych  do podejmowania działań na rzecz, dla 

których sporządzono Niebieskie Karty. Grupy robocze spotkały się 11 razy   Skład osobowy grup 

roboczych był uzależniony od skali  występowania  problemu w rodzinie. W wymienionych  

posiedzeniach  brali udział : 

1. przewodniczący Zespołu,  

2. pracownik socjalny OPS Ożarowice  prowadzący rodzinę,  

3. dzielnicowy  

4. przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5 przedstawiciel  

służby zdrowia,  

6. pedagog szkolny,  

7. kurator zawodowy. W 3 rodzinach gdzie była założona Niebieska Karta sprawcą przemocy są 

osoby mające problem alkoholowy. W 2 rodzinach  zakończono prace w grupach roboczych z powodu 

ustania przemocy. Cztery rodziny nadal są  monitorowane przez pracownika socjalnego, dzielnicowego. 

Wizyty w środowisku  mają na celu motywowanie do podejmowania działań tj, korzystanie z pomocy 

psychologicznej,  udział w grupach  terapeutycznych  dla osób współuzależnionych , do podjęcia  

dobrowolnego leczenia  odwykowego w systemie  stacjonarnym, uczestnictwo w grupach wsparcia  AA, 

leczenia  psychiatrycznego. Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego  oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

plan   781.557 zł  wyk.     780.272,79 zł wydatki bieżące     plan   781.557 zł 
 wyk.     780.272,79 zł  Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są” 

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu    administracji 

rządowej      plan 743.168 zł   wyk.    779.580,50 zł  

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń    plan     1.000 zł   wyk.          692,29  zł 

Otrzymana dotacja została wydatkowana na następujące poza świadczeniami społecznymi w kwocie 44.168 

z ł na: 
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1. fundusz płac     14.000,00 zł  

2. składki  ZUS     24.056,00 zł  

- w tym składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe  od osób  pobierających  świadczenie pielęgnacyjne – 

151 świadczeń 

3. wydatki rzeczowe    2.270,00 zł  

4. pozostałe usługi np. informatyczna    3.189,00 zł  

5. szkolenia pracowników         350,00 zł  

6. rozmowy telefoniczne         303,00 zł Na 

świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 735.412,50 zł, z przeznaczeniem na : ŚWIADCZENIA 

RODZINNE: W 2012 wydano 223 decyzje z zakresu świadczeń rodzinnych.      Wypłacono : zasiłki 

rodzinne   wypłacono 2 088 świadczeń 181 569,00 zł dodatki do zasiłków rodzinnych: ogółem 

974 świadczeń 147 297,50 zł  

- z tytułu urodzenia dziecka 9 świadczeń 9  000,00 zł  

- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie  korzystania z urlopu wychowawczego 201 świadczeń 78 187,50 zł  

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka 51 świadczeń 8 670,00 zł  

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka  niepełnosprawnego 127 świadczeń 9 800,00 zł  

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza  miejscem zamieszkania 262 świadczeń 13 100,00 zł  

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 131 świadczeń 13 100,00 zł  

- wychowywania w rodzinie wielodzietnej 193 świadczeń 15 440,00 zł Informacje statystyczne dot: rodzin 

pobierających świadczenia rodzinne  

w bieżącym okresie zasiłkowym: 

1. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne                                174 

2. Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny, w tym                               812.1   na 1 dziecko                                                                                                

27 2.2    na 2 dzieci                                                                                                  40 2.3    na 3 dzieci                                                                                                 

11 2.4    na 4 i więcej dzieci                                                                                      3 świadczenia 

opiekuńcze ogółem: 1207 świadczeń 256 006,00 zł  

- zasiłki pielęgnacyjne 1008 świadczeń 154 224,00 zł  

- świadczenia pielęgnacyjne 199 świadczeń 101 782,00 zł Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka „becikowe” 52 świadczenia 52 000,00 zł Odzyskane świadczenia nienależnie pobrane                            

- 459,00 zł FUNDUSZ ALIMENTACYJNY Wypłacono łącznie 253 świadczenia      na 26 osób 

uprawnionych  na kwotę 99 000,00 zł Wydano 40 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego przez organ właściwy wierzyciela, w tym:  20 - przyznające prawo do świadczeń, 1 – 

odmawiająca prawo do świadczeń,  1 – zawieszająca prawo do świadczeń,  1 – uchylająca prawo do 

świadczeń,  1 – w sprawie nienależnie pobranych świadczeń,  1 - w sprawie umorzenia należności 

nienależnie pobranych  15 – o zwrocie przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu   świadczeń                                   

wypłaconych.                              Kwoty zwrócone przez dłużników  alimentacyjnych z tytułu wypłaconych 

świadczeń z FA 13 344,31 zł z tego:  

- przekazane na dochody budżetu państwa 8  175,75 zł  

- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 2  668, 85 zł  

- przekazane na dochody własne gminy dłużnika 2  499,71 zł Dochody własne gminy tytułu świadczeń z FA 

zwróconych      przez dłużników 3  477,78 zł z tego:  

- przekazane przez gminę na dochody własne 2 890,93 zł  
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- przekazane przez inne gminy                                                               586,85 zł Zadania własne Zwrócono 

również nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach ubiegłych, które przekazano do Wojewody 

w kwocie 692,29 zł. Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre   świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne   oraz 

za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  plan       5.268 zł  wyk.          

4.763,53 zł wydatki bieżące     plan       5.268 zł            wyk.        4.763,53 zł 
Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:  

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych  z zakresu 

administracji rządowej   plan        2.308 zł  wyk.       2.308,00 zł  

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  własnych zadań bieżących   

 plan        1.780 zł  wyk.     1.780,00 zł  

- środki własne      plan  1.180 zł  wyk.        675,53 zł   Ogółem 

wydatkowano 4.763,53 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek od osób pobierających:  

- zasiłek stały                                     - 48 składki                                           1.988,28 zł  

- świadczenie pielęgnacyjne                - 62 składek                                          2.775,25 zł Rozdz. 85214 – 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan      135.000 zł        

wyk.      129.315,56 zł wydatki bieżące     plan     135.000 zł  wyk.     

129.315,56 zł Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:  

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  własnych zadań bieżących   

 plan          5.000 zł  wyk.     5.000,00 zł  

- środki własne      plan  130.000 zł  wyk.  124.315,56 zł oraz 

dotacja  otrzymana w rozdziale 85295 – kwota 17.345 zł wykorzystana w 100 %. dożywianie w szkołach dla 

60 dzieci łącznie opłacano 7 446 posiłków     na kwotę 25 393,80 zł zasiłki celowe i pomoc w naturze 

ogółem dla 56 rodzin na kwotę 68 726,00 zł z przeznaczeniem na leczenie i leki, opłaty mieszkaniowe, 

żywność, opał, ubranie  itp. w tym: - zasiłki celowe specjalne 24 271,00 zł  

- wkład własny projektu systemowego 14 307,22 zł zasiłki okresowe dla 9 rodzin 36 świadczeń 8  225,00 zł W 

ramach Programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania „ wydatkowano 32 278,60 zł : 17 345 zł 

w budżetu państwa i 14 933,60 zł w budżetu gminy w tym sfinansowano: 7446 posiłków ( 25 393,80 zł) w tym 

470 posiłków z art.6a ustawy tj bez przeprowadzania wywiadu i udzielono 33 zasiłków celowych (6884,80 zł) 

na  żywność . odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej § 4330 44.315,56 zł 2 osoby 

umieszczone koszt gminy             -  42.926,62 zł   Opłata zastępczo wnoszona przez gminę   -  1.388,94 zł 

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe   plan        4.000 zł  wyk.     - wydatki bieżące 
    plan         4.000 zł  wyk.     - Źródłem pokrycia wyżej wymienionych 

wydatków są środki własne   plan  4.000 zł  wyk.     - Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe    

 plan        24.039 zł  wyk.   22.562,62 zł wydatki bieżące     plan        

24.039 zł  wyk.   22.562,62 zł Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:  

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  własnych zadań bieżących   

 plan        22.980 zł  wyk.  22.562,62  zł  

- środki własne      plan          6.106 zł  wyk.     - 7 osób otrzymywało 

zasiłek stały łącznie udzielono 50 świadczenia. Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej   plan      

411.077 zł  wyk. 380.633,59 zł wydatki bieżące     plan      411.077 zł  wyk. 

380.633,59 zł Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:  

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  własnych zadań bieżących   

 plan          94.418 zł  wyk.    94.418,00 zł  

- środki własne      plan        316.659 zł  wyk.  286.215,59 zł 

Poniesiono wydatki na:  

fundusz płac                                                                                                         264.413,44 zł 

fundusz nagród                                                                                                      21.856,19  zł 
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składka ZUS                                                                                                           50.490,71 zł 

składka na Fundusz Pracy                                                                                        6.910,58 zł  

wydatki rzeczowe- zakup materiałów biurowych i wyposażenie                                  11.735,38 zł 

badania okresowe pracowników                                                                                  700,00 zł  

opłata pocztowa ,przegląd kserokopiarki, utrzymanie systemów informatycznych  14.038,24 zł 

opłata abonamentu telefonii komórkowej                                                                   24,61 zł  

rozmowy telefoniczne                                                                                             1.526,46 zł  

delegacje służbowe                                                                                                     521,55 zł 

fundusz socjalny                                                                                                      5.651,97 zł 

szkolenia pracowników                                                                                               738,00 zł  

ekwiwalent za odzież i środki czystości                                                                      1.894,35 zł 

opłata komornicza                                                                                                         87,11 zł 

Zobowiązania w kwocie 28.737,38 zł za zapłacono zgodnie z terminem płatności faktur, a dodatkowe 

wynagrodzenie rocznie wypłacono w ustawowym terminie. Rozdz. 85295 – Pozostała działalność  

 plan     143.453,28 zł  wyk.     129.901,44 zł wydatki bieżące     plan     

143.453,28 zł  wyk.      129.901,44 zł Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:  

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu    administracji 

rządowej     plan          13.200 zł  wyk.  11.700,00  zł  

- dotacja na realizację projektu zwiększającego efektywności i promocję integracji społecznej i zawodowej na 

terenie gminy    plan     95.748,28 zł  wyk.    95.748,28 zl  

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  własnych zadań bieżących   

 plan      17.345,00 zł  wyk.   17.345,00 zł  

- środki własne      plan      17.160,00 zł  wyk.    5.108,16 zł Na 

organizowane przez gminę prace społecznie użyteczne, wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do 

zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5.108,16 zł. Realizacja 

Programu rządowego – pomoc dla  niektórych osób pobierających świadczenia  pielęgnacyjne  - 11.700 

zł Udzielono 117 świadczeń tj. 11 osób. Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są: 

- środki europejskie 93 547,17 zł 

- dotacja celowa 2  201,11 zł Realizujemy projekt „Efektywny rozwój aktywnej integracji w Gminie 

Ożarowice” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet VII- Promocja integracji społecznej. Celem 

głównym projektu było zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym klientów 

pomocy społecznej, w tym kobiet. Cele szczegółowe projektu: Podniesienie kompetencji i umiejętności 

społecznych Zdobycie / poszerzenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie umiejętności na potrzeby 

rynku pracy Dowartościowanie uczestników projektu, zwiększenie motywacji do działania Zwiększenie 

jakości usług świadczonych na rzecz klientów pomocy społecznej Zdobycie umiejętności skutecznej 

autoprezentacji i poruszania się po rynku pracy. Zniwelowanie stereotypów roli kobiety nieaktywnej 

zawodowo Kwota dofinansowania  projektu wynosiła 95 748,28 zł, a wkład własny 14 307,22 zł (zasiłki 

wypłacane w ramach rozdziało 85214) – ogółem wartość projektu 110 055,50 zł W ramach projektu 

aktywizowanych było 9 osób. Beneficjenci   uczestniczyli w :  
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L.p Rodzaj kursu/doradztwa Ilość 

uczestników 

Liczba 

dni 

Liczba 

godzin 

1.  Warsztaty aktywizacyjno-psychologiczne  9  6  50 

2.  Trening budowania samooceny  9  2  10 

3.  Trening motywacji i aktywności  9  2  10 

4.  Konsultacje specjalistyczne  

doradcze i psychologiczne z  

wypracowaniem  

Indywidualnego Planu  

Działania i Diagnozy Doradczej  

9  5  45 

5.  Szkolenie z zakresu wizerunku osobistego  9  2  15 

6  Szkolenie z zakresu równości szans kobiet 

i mężczyzn  

9  2  5 

Kursach zawodowych wg tabeli poniżej:  

L.p Rodzaj kursu szkolenia Liczba 

uczestników 

Liczba dni Liczba 

godzin 

 Kasa fiskalna  4 6  48 

 Kurs komputerowy  6  6  48 

 Operator wózka widłowego  2  9  67 

 Księgowość z obsługą programu 

WS-Fakir  

2  9  72 

 Stylizacja paznokci  1  7  57 

 Prawo jazdy kat.B  2  11 + jazdy ustalone 

indywidualnie  

60 

 J. angielski  1  8  50 

 ABC przedsiębiorczości  1  6  48 

 Opiekun dla dzieci ( animator 

zabaw) 

2  4  20 

 Kurs gastronomiczny (pomoc 

kuchenna) 

5  9  72 

 Kurs artystycznego szycia firan  1  9  56 

 Przedłużanie włosów metodą 

keratynową  

1  1  8 

 Krawiec ( krój i szycie) 2  12  100 
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DZ. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  plan  147.034 zł   wyk.  123.851,89 złco stanowi 84,2 % 

wykonania planuRozdz. 85401 – Świetlice szkolne    plan     127.959 zł  wyk.     

110.972,89 zł wydatki bieżące     plan     127.959 zł  wyk.      110.972,89 

zł Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Tąpkowicach kształtują się 

następujące:  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32.048,27 

W świetlicy zatrudniona była 1 osoba  

- płaca nauczyciela  25.012,61 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne  1.339,39 

- składki ZUS pracodawcy  5.696,27 

- wydatki pozapłacowe  

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli  5.388,89 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  3.171,36 

 2.217,53 

Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Zendku kształtują się następujące: 

W świetlicy zatrudniona jest 2 osoby.  

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43.698,83 

- płace nauczycieli  33.789,90 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne  2.302,61 

- składki na ZUS pracodawcy  7.606,32 

- wydatki pozapłacowe 10.135,50 

-  dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli  5.527,65 

-  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  4.607,85 

Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Gimnazjum w Ożarowicach kształtują się następujące: 

W świetlicy zatrudnione były 2 osoby.  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.734,93 

- płace nauczycieli  12.111,78 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne  1.116,66 

- składki ZUS pracodawcy  2.506,49 
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- wydatki pozapłacowe 3.966,47 

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli  1.921,73 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  2.044,74 

Zobowiązania w kwocie 6.659,69 zł za zapłacono zgodnie z terminem płatności faktur, a dodatkowe 

wynagrodzenie rocznie wypłacono w ustawowym terminie. Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla 

uczniów  plan      19.075 zł  wyk.        12.879,00 zł wydatki bieżące     plan       

19.075 zł  wyk.        12.879,00 zł Pomocą materialną - stypendium szkolne w okresie od I-VI objętych 

zostało 11 uczniów, przeciętna wysokość stypendium szkolnego miesięcznie na jednego ucznia wynosi 

56,50 zł , natomiast w okresie od IX-XII stypendium szkolne otrzymało 15 uczniów, przeciętna wysokość 

stypendium na jednego  ucznia w tym okresie wynosi 87,65 zł - ogólna kwota 9.759 zł  Pomocą materialną 

– wyprawka szkolna zostało objętych 16 uczniów w szkołach podstawowych z terenu gminy za kwotę 3.120 

zł.  

DZ. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaplan             708.000 zł       wyk.  617.856,94 złco 

stanowi 87,3 % wykonania planuRozdz. 90002 – Gospodarka odpadami   plan      112.000 zł 

 wyk.        104.550,79 zł wydatki bieżące     plan      112.000 zł  wyk.      

104.550,79 zł Poniesione zostały wydatki związane ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych w ramach 

programu gospodarki odpadami w gminie. Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi   plan      

56.000 zł  wyk.        54.291,83 zł wydatki bieżące     plan  56.000 zł  wyk.        

54.291,83 zł w tym:  

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt   24.956,70 zł  

- sprzątanie przystanków    21.648,00 zł  

- utrzymanie czystości na terenie Gminy     7.337,15  zł  

- zakup worków dla dzieci w ramach akcji „Sprzątanie świata”           349,98  zł Rozdz. 90013 – 

Schroniska dla zwierząt   plan         46.000 zł  wyk.        37.638,00 zł wydatki bieżące  
   plan         46.000 zł  wyk.       37.638,00 zł Kwotę 37.638 zł stanowią wydatki 

związane z utrzymaniem zwierząt wyłapanych na terenie Gminy w schronisku. Rozdz. 90015 – 

Oświetlenie ulic, placów i dróg  plan       493.000 zł  wyk.      420.569,81 zł wydatki bieżące  
   plan       438.800 zł  wyk.      371.796,37 zł W okresie sprawozdawczym koszt 

energii elektrycznej wyniósł 238.749,92 zł, natomiast konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia 

ulicznego 104.943,01 zł. Poniesiono wydatki na opłatę przyłączeniową w wysokości 892,74 zł, 

dokumentację projektową oświetlenia w kwocie 11.316 zł, oraz wykonano modernizację punktów 

oświetleniowych za kwotę 15.894,70 zł. wydatki majątkowe    plan        54.200 zł 

 wyk.          48.773,44 zł Wybudowano nowe punkty oświetleniowe przy ulicach Strąków w Zendku,  

Wyzwolenia w Ossach, Brzozowa i Witomin w Ożarowicach.  Zobowiązania w kwocie 41.857,30 zł za 

zapłacono zgodnie z terminem płatności faktur, a dodatkowe wynagrodzenie rocznie wypłacono 

w ustawowym terminie. Rozdz. 90095 – Pozostała działalność   plan         1.000 zł  wyk.               

806,51 zł wydatki bieżące    plan         1.000 zł  wyk.               806,51 zł 
Zakupiono preparaty ochronne dla pszczół. 
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DZ. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan  861.000 zł  wyk.     853.763,97 zł  
   co stanowi 99,2% wykonania planuRozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby   plan       611.000 zł  wyk.      603.764,37 zł  wydatki bieżące  
   plan       564.702 zł  wyk.      564.470,37 zł Na prowadzenie działalności 

kulturalnej, utrzymanie ośrodka kultury oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Rada 

Gminy uchwaliła dotację w kwocie 550.000 zł. Ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Ossy 

zakupiono artykuły gospodarcze do świetlicy wiejskiej za kwotę 7.700,36 zł oraz zakupiono sprzęt 

komputerowy oraz aparat fotograficzny do świetlicy wiejskiej w Zendku 6.770,01 zł. wydatki majątkowe 

   plan      46.298 zł  wyk.          39.924,00 zł Ze środków funduszu sołeckiego 

miejscowości  Ożarowice zakupiono chłodnię do świetlicy wiejskiej za kwotę 7.995 zł oraz zakupiono 

chłodnię do świetlicy wiejskiej w Ożarowicach za kwotę 7.995 zł. Rozdz. 92116 – Biblioteki   

  plan       210.000 zł  wyk.     210.000,00 zł wydatki bieżące     plan       

210.000 zł  wyk.      210.000,00 zł Powyższe środki finansowe Rada Gminy przyznała na bieżąca 

działalność Biblioteki Gminnej w Tąpkowicach i dwóch filii w Ożarowicach i Zendku. Rozdz. 92195 – 

Pozostała działalność   plan         40.000 zł  wyk.        39.999,60 zł wydatki bieżące  
  plan         40.000 zł  wyk.        39.999,60 zł W 2012 roku zrealizowano operację pn. 

„Utworzenie portalu WWW z informacjami kulturalnymi i turystycznymi dotyczącymi gminy Ożarowice 

oraz podmiotów i organizacji zlokalizowanych na jej terenie” , której celem jest rozwój turystyki w Gminie 

Ożarowice oraz zwiększenie ilości uczestników wydarzeń kulturalno-społecznych na obszarze 

oddziaływania projektu. Bezpośrednim celem projektu jest powszechne udostępnienie, za pośrednictwem 

strony internetowej informacji dotyczących wydarzeń i wszelkich inicjatyw kulturalnych, społecznych 

i rekreacyjnych oraz szeroka informacja turystyczna. Ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013 w ramach osi „4” „Leader: otrzymano dotację w kwocie  22.764 zł, na cały projekt 

wydatkowano kwotę 39.999,60 zł.  

DZ. 926 – Kultura fizyczna  plan  912.772 zł      wyk.  886.598,14 zł    
    co stanowi 97,1% wykonania planuRozdz. 92601 – Obiekty sportowe  

  plan    15.000 zł  wyk.       14.999,85 zł wydatki majątkowe    
 plan    15.000 zł  wyk.        14.999,85 zł Środki w kwocie 14.999,85 zł wydatkowano na 

dokumentację projektową boiska sportowego w Ożarowicach. Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury 

fizycznej  plan         133.000 zł  wyk.     108.000,00 zł wydatki bieżące     plan         

133.000 zł  wyk.     108.000,00 zł W 2012 roku Rada Gminy na szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród 

młodzieży przyznała dotację w wysokości 130.000 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu realizacja 

tego zadania powierzona została trzem Klubom Sportowym: LKS „PIAST” Ożarowice, LKS „TĘCZA”  

Zendek, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu z Ożarowic oraz Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Pyrzowice. 

Wydatkowana została jednak tylko dotacja w wysokości 105.000 zł. Ze środków funduszu sołeckiego 

miejscowości Ożarowice sfinansowano zakup sprzętu sportowego dla LKS Piast Ożarowice za kwotę 3.000 

zł. Rozdz. 92695 – Pozostała działalność   plan       764.772 zł  wyk.    763.598,29 zł 

wydatki bieżące    plan        16.469 zł  wyk.       15.693,57 zł Wykonano przegląd 

oraz konserwację urządzeń  na placach zabaw oraz ich niezbędne naprawy znajdujących się na terenie 

Gminy za kwotę 9.236,07 zł. Wykonano miejsce rekreacyjne w Niezdarze  ze środków funduszu sołeckiego 

za kwotę 6.457,50 zł wydatki majątkowe    plan     748.303 zł  wyk.     747.904,72 zł 

Wykonano za kwotę 21.302,12 zł ogrodzenie placu zabaw w Pyrzowicach, inwestycja została sfinansowana 

ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Pyrzowice. Przekazano dotację w wysokości 726.602,60 zł  

dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Pyrzowice na dofinansowanie inwestycji związanej z budową boiska, 

palcu zabaw i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w sołectwie Pyrzowice. Inwestycja ta jest 

współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Planowana kwota 

deficytu na koniec 2012 roku wyniosła 92.000 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wysokości 

24.171.915,92 zł, a wykonanymi wydatkami w wysokości 18.633.029,17 zł stanowi dodatni wynik finansowy 

budżetu tj. nadwyżkę budżetową w kwocie 5.538.886,75 zł. Zestawienie przychodów i rozchodów 

budżetowych na koniec 2012 roku 

Lp. Nazwa 

Kwota 

plan wykonanie 

I. Przychody 1.032.720 2.981.996,23 
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1.  Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  

w tym :  

- pożyczki WFOŚiGW  

92.000  

 

 

92.000  

91.317,66  

 

 

91.317,66 

2.  Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  

w tym:  

- nadwyżka budżetu  

- wolne środki  

940.720  

 

 

940.720  

2.890.678,57  

 

620.682,62  

2.269.992,95 

II. Rozchody 940.720 940.720 

1.  Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  

w tym:  

- pożyczki z WFOŚiGW  

- kredyty komercyjne  

940.720  

 

455.780  

484.940  

940.720  

 

455.780  

484.940 

Zakład budżetowy Sprawozdanie opisowe z działalności Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Ożarowicach za 2012 roku przedstawia załączniku Nr 1 do niniejszej informacji. Kredyty i pożyczki 

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiło 3.901.255,15  zł. Spłacone zostały raty 

pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w poprzednich latach w wysokości 455.78 zł.  

Spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 484.940 zł. W WFOŚIGW 

w Katowicach zaciągnięto pożyczkę w kwocie 91.317,66 zł na realizację III etapu PONE dla Gminy 

Ożarowice.  Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosło 3.051.852,81 zł. Poręczenia 

i gwarancje Poręczono pożyczkę udzieloną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach dla spółki RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o., której Gmina jest udziałowcem, na 

zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa istniejącej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne w Wojkowicach zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 2070/9 oraz 2070/23 

– etap IV” do kwoty 50.000 zł. Poręczenie będzie obowiązywać od dnia zaciągnięcia pożyczki do 

zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 15.01.2013 roku. W 2012 roku brak było wykonania z tego tytułu. 

Fundusz sołecki 

     w złotych 

Lp. Dział Rozdział Nazwa Sołectwa Kwota przyznana Kwota wydatkowana 

1 

600 60016 Celiny 3 000,00  2 998,74 

750 75075 Celiny 1 000,00  1 000,00 

754 75412 Celiny 7 998,06  7 965,64 

Razem   11 998,06 11 964,38 

2 

750 75075 Ossy 2 191,51  2 188,66 

921 92109 Ossy 16 000,00  15 998,36 

Razem   18 191,51 18 187,02 

3 750 75075 Ożarowice 2 773,30  2 773,25 
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754 75412 Ożarowice 10 000,00  10 000,00 

801 80104 Ożarowice 4 000,00  3 984,00 

921 92109 Ożarowice 8 000,00  7 995,00 

926 92605 Ożarowice 3 000,00  3 000,00 

Razem   27 773,30 27 752,25 

4 926 92695 Pyrzowice 21 302,12 21 302,12 

5 

750  75075  Niezdara 5 000,00  5 000,00 

750  75095  Niezdara 9 000,00  8 954,60 

926  92695  Niezdara 6 468,92  6 457,50 

Razem   20 468,92 20 412,10 

6 

600 60016 Tąpkowice 26 273,30  26 273,30 

750 75095 Tąpkowice 1 500,00  1 080,00 

7 

Razem   27 773,30 27 353,30 

600 60016 Zendek 16 000,00  15 972,90 

750 75075 Zendek 5 000,00  4 999,72 

921 92109 Zendek 6 773,30  6 770,00 

Razem 27 773,30 27 742,62 

 SUMA  155 280,51 154 713,79 

Dotacje Wykonanie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań w zakresie administracji rządowej 

zlecanych gminie przedstawia poniższa tabela. Szczegółowe wykonanie poszczególnych dotacji zostało 

omówione w części opisowej wg działów klasyfikacji budżetowej. w zł  

Dz.  Rozdz.  Nazwa  Plan  
Dotacje 

otrzyma

ne  

Dotacje 

wykorzysta

ne  

   

010     Rolnictwo i łowiectwo  25.850,67  25.850,67  25.850,67     

   01095  Pozostała działalność  25.850,67  25.850,67  25.850,67     

750     Administracja 

publiczna  
44.757  44.751,48  44.751,48     

   75011  Urzędy wojewódzkie  44.757  44.751,48  44.751,48     

751     Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej, 

 

3.124  
 

3.124  
 

3.124  
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kontroli i  ochrony 

prawa oraz 

sądownictwa  

   75101  Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej, kontroli 

i ochrony prawa  

 

3.000  
 

3.000  
 

3.000  
   

   75108  Wybory do Sejmu 

i Senatu  
124  124  124     

852     Pomoc społeczna  796.065  793.588,50  793.588,50     

   85212  Świadczenia rodzinne, 

zaliczka 

alimentacyjna oraz 

składki na 

ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia 

społecznego  

 

 

780.557  

 

 

779.580,

50  

 

 

779.580,50  

   

   85213  Składki na 

ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające 

niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, 

niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące 

w zajęciach 

w centrum integracji 

społecznej  

 

 

 

2.308  

 

 

 

2.308  

 

 

 

2.308  

   

   85295  Pozostała działalność  13.200  11.700  11.700     

Ogółem  869.796,67  867.314,65  867.314,65     909.229,06   

W poniższej tabeli przedstawiono dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu gminy:  

Dz. Rozdz Nazwa 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie 

  Dotacje na wydatki bieżące 1.310.000 1.308.699,75 

010  Rolnictwo i łowiectwo 50.000 39.747,22 

 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2007-2013 
50.000 39.747,22 

  - dotacje celowe na sfinansowanie wkładu 

własnego do projektów 

współfinansowanych przez PROW 2007-

2013  

50.000  39.747,22 

801  Oświata i wychowanie 370.000 403.952,53 
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 80101 Szkoły podstawowe 283.000 282.834,22 

  - dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej jednostki systemu oświaty  

 

283.000  
282.834,22 

 80104 Przedszkola 137.000 121.118,31 

  - dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej jednostki systemu oświaty  
70.000  63 710,40 

  – dotacja dla innej gminy na 

dofinansowanie pobytu przedszkolaków 

w niepublicznym przedszkolu  

67.000  57 407,91 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
760.000 760.000 

 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 550.000 550.000 

  - dotacja podmiotowa z budżetu dla  

samorządowej instytucji kultury  
550.000  550.000 

 92116 Biblioteki 210.000 210.000 

  - dotacja podmiotowa z budżetu dla  

samorządowej instytucji kultury  
210.000  210.000 

926  Kultura fizyczna 130.000 105.000 

 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 130.000 105.000 

  dotacja celowa z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczonym do sektora finansów 

publicznych  

 

 

 

130.000  

 

 

 

105.000 

  Dotacja na wydatki majątkowe 848.000 847.361,42 

400  Wytwarzania i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 
121.000 120.758,82 

 40002 Dostarczanie wody 121.000 120.758,82 

  - dotacja celowa na inwestycje związane 

z budową sieci wodociągowych na 

terenie gminy  

121.000  120.758,82 

926  Kultura fizyczna 
727.000 726.602,60 
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 92695 Pozostała działalność 

727.000 726.602,60 

  - dotacja na realizację zadania przez 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pyrzowice 

współfinansowanego ze środków PROW  
727.000  726.602,60 

 Razem 2.158.000 2.156.061,17 

 

Wykorzystanie dotacji omówiono przy poszczególnych rozdziałach. 
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Projekty i programy realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej W 2012 roku Gminy realizowała przedstawione w poniższej tabeli projekty 

współfinansowanych ze środków UE.  

Dz.  

Rozdz.  
Nazwa projektu  Program  

Plan wydatków  

Wykonanie 

wydatków  

Dotacja ze środków UE  

na 

początek 

roku  

zmiany planu wydatków  na koniec okresu 

sprawozdawcze

go  
plan  otrzymana  

Nr decyzji  kwota  

Projekty majątkowe  

010 

01010  

Infrastruktura 

okołolotniskowa 

Międzynarodowego Portu 

Lotniczego Katowice 

w Pyrzowicach-

gospodarka wodno-

ściekowa  

RPO WSL  20.972.335 zł  

Zarządzenie Wójta 

Gminy Nr 

WG.0050.21.2012 

Uchwała Rady Gminy 

Nr XVII/203/2012 

Uchwała Rady Gminy 

Nr XX/261/2012  

-24.600 zł 

 

 

- 9.307.735 zł 

 

 

-9.000.000 zł  

2.640.000 zł  507.412,96 zł  4.153.500 zł  4.235.822,54 zł  

010 

01041  

Odnowa centrum wsi 

Niezdara poprzez 

modernizację Placu św. 

Floriana wraz 

z zagospodarowaniem 

terenu przy kapliczce 

oraz wyposażeniem Sali 

zbornej OSP  

PROW 2007-

2013  
1.000.000 zł  

Uchwała Rady Gminy 

Nr XIII/167/2012  
+ 200.000 zł  1.200.000 zł  1.054.908,22 zł  441.843 zł  78.543 zł  

600 

60053  

Budowa 

szerokopasmowej sieci 

dostępu do Internetu 

w technologii WIMAX 

na potrzeby własne 

Gminy Ożarowice wraz 

z budową punktów PIAP  

RPO WSL  -  

Uchwała Rady Gminy 

Nr XI/138/2012 

Uchwała Rady Gminy 

Nr XX/261/2012  

+ 1.200.000 zł 

-1.060.000  
140.000 zł  88.560 zł  75.463  -  

921 

92109  

Budowa budynku 

wielofunkcyjnego 

i strażnicy 

Ochotniczej Straży 

PROW 

2007-

2013  
100.000 zł  

Zarządzenie Wójta 

Gminy Nr 

WG.0050.76.2012 

Uchwała Rady Gminy 

-7.000 zł 

 

 

-.93.000 zł  

-  -  -  -   
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Pożarnej w Celinach  Nr XX/261/2012  

 

 

 

926 

92601  

Budowa boiska 

piłkarskiego wraz z bieżnią 

lekkoatletyczną ora 

zagospodarowanie terenu 

w miejscowości Ożarowice  

PROW 2007-

2013  
1.600.000 zł  

Uchwała Rady Gminy 

Nr XX/261/2012 

Uchwała Rady Gminy 

Nr XVII/203/2012  

- 485.000 zł 

 

-1.000.000 zł  
15.000 zł  14.999,85  -  -   

Projekty bieżące   

010 

01041  

Niezdara – miejscowość 

pogranicza – życie 

i dorobek kulturowy  

 

PROW 2007-

2013  
-  

Uchwała Rady Gminy 

Nr XII/153/2012  
+44.100 zł  44.100 zł  44.034 zł  25.000 zł  25.000 zł   

750 75023  
Poprawa efektywności, 

jakości i przejrzystości JST 

Powiatu Tarnogórskiego  

 

PO KL  
11.755  

Uchwała Rady Gminy 

Nr XVII/203/2012 

Zarządzenie Wójta 

Gminy Nr 

WG.0050.76.2012  

7.800 zł 

 

-3.955 zł  
13.906,49 zł  13.906,49 zł  7.800 zł  7.800 zł   

750 

75075  
Promocja inwestycyjna 

Gminy Ożarowice  
 

RPO WSL  
212.349 zł  

Uchwała Rady Gminy 

Nr XVII/203/2012  
- 121.174 zł  91.175 zł  -  77.498 zł  78.696,90 zł   

801 

80195  
Wspieranie zdolności 

i likwidowanie trudności”  

 

PO KL  
-  

Uchwała Rady Gminy 

Nr XII/153/2012 

Uchwała Rady Gminy 

Nr XVIII/224/2012  

+66.593 zł 

 

-22.798 zł  
44.795 zł  44.795 zł  66.593 zł  66.593 zł   

852 

85214 

85295  

Efektywny rozwój 

aktywnej integracji 

w Gminie Ożarowice  
PO KL  -  

Uchwała Rady Gminy 

Nr XII/153/2012 

Zarządzenie Wójta 

Gminy Nr 

WG.0050.76.2012  

+ 95.748,28 zł 

 

14.307,22 zł  
110.055,50 zł  110.055,50 zł  95.748,28 zł  95.748,28   

921 

92195  

Utworzenie portalu WWW 

z informacjami 

kulturalnymi 

i turystycznymi 

dotyczącymi gminy 

Ożarowice oraz podmiotów 

i organizacji 

 

 

PROW 2007-

2013  -  
Uchwała Rady Gminy 

Nr XII/153/2012  
+40.000 zł  40.000 zł  39.999,60 zł  22.764 zł  22.764   
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zlokalizowanych na jej 

terenie  

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Nazwa projektu 

 

 

Lata realizacji  

przedsięwzięcia 

Łączne nakłady 

finansowe 

przewidziane 

na realizację 

przedsięwzięć 

Plan wydatków w 2012 roku 

Wykonanie 

wydatków 

Stan 

realizacji/uwagi 

 
na początek roku 

na koniec  

roku 

programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) 

wydatki bieżące 

1.  

Promocja 

inwestycyjna 

Gminy 

Ożarowice  

2011-2013  410.820  212.175  183.885  -  

W IV kw. roku 

rozpoczęto 

realizację projekt, 

planowane 

zakończenie 

nastąpi w II kw. 

2013 roku 

2  

Wspieranie 

zdolności 

i likwidowanie 

trudności  

2012-2013  66.593 .  43.795  43.795  

Projekt jest 

w trakcie 

realizacji. 

wydatki majątkowe 

3.  

Budowa boiska 

piłkarskiego 

wraz z bieżnią 

lekkoatletyczną 

oraz 

zagospodarowan

ie terenu 

w miejscowości 

2010-2012  3.018.300  1.600.000  15.000  14.999,85 zł  

Trwają 

przygotowania do 

przetargu 
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Ożarowice  

4.  

Budowa budynku 

wielofunkcyjneg

o i strażnicy 

Ochotniczej 

Straży Pożarnej 

w Celinach  

2010-2013  1.758.362,89  100.000  -  -  

I przetarg został 

unieważniony; 

obecnie trwa faza 

ponownego 

projektowania  

świetlicy 

5.  

Budowa 

szerokopasmow

ej sieci dostępu 

do Internetu 

w technologii 

WIMAX na 

potrzeby własne 

Gminy 

Ożarowice wraz 

z budową 

punktów PIAP  

2011-2013  3.267.290,59  -  140.000  88.560  

W IV kw. roku 

rozpoczęto 

realizację projekt, 

planowane 

zakończenie 

nastąpi w II kw. 

2013 roku 

6.  

Infrastruktura 

okołolotniskowa 

Międzynarodow

ego Portu 

Lotniczego 

Katowice 

w Pyrzowicach-

gospodarka 

wodno-ściekowa  

2008-2015  67.484.597  20.972.335  2.664.600  562.687,96  

Trwają prace 

budowlane 

i projektowe na 

kanalizacji, 

oczyszczalnia jest 

w trakcie budowy. 

7.  

Odnowa centrum 

wsi Niezdara 

poprzez 

modernizację 

Placu św. 

Floriana wraz 

z zagospodarow

aniem terenu 

przy kapliczce 

św. Floriana 

oraz 

wyposażenie 

 

2010-2012  

 

1.209.787,26  1.000.000  1.200.000  1.054.908,22  

Inwestycja została 

zrealizowana, trwa 

jej rozliczanie. 
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sali zbornej  

PROW  

8.  

Przygotowanie 

terenów 

inwestycyjnych 

w Gminie 

Ożarowice  

  

2011-2014  1.263.720  66.420  66.420  

Złożono wniosek 

o dofinansowanie 

ze środków RPO 

WSL 

9.  

Remont 

i przebudowa 

targowiska przy 

ul. Zwycięstwa 

w Tąpkowicach  

2011-2014  1.024.600  12.300  12.300  

Inwestycja będzie 

realizowana 

w 2014 roku 

10.  

Rozbudowa 

Szkoły 

Podstawowej 

w Zendku 

o obiekt sali 

gimnastycznej 

wraz 

z pomieszczenia

mi 

dydaktycznymi 

i zapleczem, 

siecią 

wodociągową 

oraz 

kompleksem 

boisk 

zewnętrznych  

2008-2014  9.058.097,04  50.000  -  -  

Trwają 

przygotowania do 

przetargu, 

zaplanowano go 

na I kw. 

2013 roku 

programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe 

11.  

Modernizacja 

budynku Szkoły 

Podstawowej 

w Tąpkowicach 

wraz z rozbudową 

2008-2013  1.098.051,50  50.000  25.000  
Realizacja inwestycji rozpocznie się 

w 2013 roku 
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zaplecza, budową 

kompleksu boisk 

zewnętrznych oraz 

krytej pływalni  

12.  

Modernizacja 

budynku 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Zendku  

2009-2012  1.445.426,16  300.000  140.000  28.762,17  
Inwestycja została zrealizowana, w trakcie 

odbioru 

13.  

Modernizacja 

budynku 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej 

w Niezdarze  

2008-2013  2.655.602,49  200.000  100.000  59.343,77  Trwa faza ponownego projektowania 

14.  

Modernizacja 

budynku 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej 

w Pyrzowicach  

2008-2014  376.250,60  50.000  24.000  -  
Realizacja inwestycji rozpocznie się 

w 2013 roku 

15.  

Rewitalizacja 

terenów 

powojskowych  

2009-2014  2.001.200  1.150.000  
Złożony wniosek znajduje się na liście 

rezerwowej 

16.  

Termomodernizacja 

oraz modernizacja 

kotłowni w OSP 

w Celinach  

2012-2014  261.000    
Realizacja inwestycji rozpocznie się 

w 2013 roku 

17.  

Termomodernizacja 

budynku 

przedszkola i LKS 

w Ożarowicach  

2012-2013  217.000    
Realizacja inwestycji rozpocznie się 

w 2013 roku 

18.  

Termomodernizacja 

budynku Szkoły 

Podstawowej 

w Pyrzowicach  

2011-2014  230.000,00  -  230.000,00  
Realizacja inwestycji rozpocznie się 

w 2013 roku 
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19.  

Termomodernizacja 

OSP i BIOK 

w Tąpkowicach  

2012-2014  358.000    
Realizacja inwestycji rozpocznie się 

w 2013 roku 

20.  

Zakup gruntów 

celem stworzenia 

przestrzeni 

publicznej  

2012-2021  352.400,00  30.000  10.000,00  
Zadanie jest realizowane zgodnie 

z podpisanemu aktem notarialnym 

gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego – wydatki bieżące 

21.  

Poręczenie pożyczki 

udzielone dla 

RECYKLING 

Wojkowice Sp. 

z o.o. na zadanie 

inwestycyjne  

2008-

2013  
100.000  50.000  50.000  -  

Poręczenie obowiązuje do 15.01.2013 r., 

brak wykonalności z tego tytułu 

Przedstawiona  informacja z wykonania budżetu Gminy Ożarowice oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za 2012 rok 

obejmuje całość gospodarki finansowej 

 

  

 

Wójt Gminy Ożarowice 

 

 

Grzegorz Czapla 
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Załącznik Nr 1  do Sprawozdania  

Wójta Gminy Ożarowice  

z dnia 26 marca 2013 r.  

Sprawozdanie opisowe z działalności  

Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach  

za okres od 01.01.2012 r.do 31.12.2012 r.  

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach działalność budżetową prowadzi na 

podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy w Ożarowicach uchwałą Nr X/96/2003 z 26.11.2003 r.  

Do podstawowego zakresu działalności Zakładu  należy:  

wydobycie i sprzedaż wody pitnej oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w oczyszczalni                             

mechaniczno – biologicznej,  

-wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów   liniowych obejmujących 

wymianę i budowę lokalnych rurociągów wodnych i kanalizacyjnych oraz obiektów pomocniczych lokalnej 

sieci rozdzielczej,  

sprzedaż usług pozostałych polegających na utrzymaniu czystości przystanków  autobusowych na terenie 

gminy, utrzymaniu czystości i nadzorowania obiektów będących własnością Gminy Ożarowice oraz 

prowadzenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,  

wynajm pomieszczeń w biurowcu MŚP w Pyrzowicach.  

Zatrudnienie w zakładzie na dzień 31.12.2012 r. przedstawiało się następująco:  

zakład  zatrudniał 24 pracowników w tym:  

18 pracowników fizycznych w ramach stanowisk pomocniczych i obsługi  

6 pracowników umysłowych na stanowiskach urzędniczych  

W przeliczeniu na średnioroczne wyniki na dzień 31.12.2012 r. zatrudnienie wynosiło:  

na pełne etaty    23,75  

na osoby           24,00  

W przeliczeniu na dzień 31.12.2012 r.  

na pełne etaty    23,75  

na osoby           24,00  

Głównym źródłem przychodów zakładu była: sprzedaż wody pitnej, usług związanych  

z oczyszczaniem ścieków,wywóz nieczystości płynnych z gospodarstw domowych oraz wynajmem 

pomieszczeń biurowych w budynku  biurowca MŚP Pyrzowice.  

Zaplanowane przychody roczne na kwotę 2.500.000,00 zł. w tym planowano środki obrotowe netto na 

kwotę 200.000,00zł.  

W okresie 01.01. - 31.12.2012 r. wykonanie nastąpiło na kwotę 2.424.065,43zł., co stanowi 96,96% 

wykonania planu i przedstawia się z następującym wyszczególnieniem : 

- Sprzedaż wody  770.720,34zł. 

- Oczyszczanie ścieków  608.606,26zł. 

- Uzgodnienia sieci wodociągowej  5.639,62zł. 
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- Usług budowy przyłączy przydomowych i drobnych napraw  134.515,13zł. 

- Pozostała sprzedaż (usługi na rzecz UG, sprzedaż pozyskanych materiał.) 48.604,40zł. 

- Wynaj pomieszczeń biurowych,media  

- Wykonanie usług na biurowcu  

654.579,67zł.  

20.352,16zł. 

- Odsprzedaż energii elektrycznej jako refaktury  12.656,29zł. 

- Odsetki  za nieterminowe wpłaty  6.782,06zł. 

- Wpływy za wezwania do zapłaty  1.540,00zł. 

- Wpływy z różnych dochodów  6.567,61zł. 

- Inne zwiększenia(pozyskany materiał wodociągowy z demontażu) 6.232,97zł. 

- Pokrycie amortyzacji jako równowartość odpisów amortyzacji środkow 

trwałych zakupionych z dotacji.  

147.268,92zł. 

Stan środków obrotowych z poprzedniego okresu sprawozdawczego wyniósł - 15.959,08 z ł. 

Wykonanie przychodów w sprawozdaniu Rb30S(L190) wyniosło kwotę 2.440.024,51 zł.  

Wykonanie  kosztów i innych obciążeń jest realizowane zgodnie ze statutem zakładu z przeznaczeniem 

na działalność bieżącą i wyniosło kwotę 2.454.418,85 zł. w sprawozdaniu Rb30S (S190) , co stanowi 98,18 

% wykonania planu.  

Zaistniała różnica w kwocie 14.394,34zł. między „Przychody” strona wykonanie(L-190), a „Koszty i inne 

obciążenia” strona wykonanie (S-190) jest związana ze zmianą  obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. „w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 

oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 

budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej” i dostosowanie zasad amortyzacji 

do ustawy o rachunkowości z 1994 r.  wprowadzając równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nie odpłatnie  przez samorządowy zakład 

budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie 

których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne. ęAktualizacja tego przepisu pozwoliła 

na rozdział kosztu amortyzacji na koszt bilansowy i podatkowy, ale żaden z nich nie stanowi wydatku 

danego roku, dlatego też strony przychodu i kosztów o tą kwotę nie bilansują się.  

Wykonanie planu kosztów za rok 2012 r.  jest następujące:  

1.Wydatki osobowe 

nie zaliczane do 

wynagrodzeń  
wypłacono na  pranie odzieży 

pracownikom fizycznym,  

zakupiono odzież ochronną 

i środki czystości,  

woda mineralna  

plan 7.650 zł wyk. 6.739,89 zł. 96,03% 

2.Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

plan  846.000zł.  wyk.  843.329,74zł.  99,68% 
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3.Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 

plan  67.700zł.  wyk.  67.187,25zł.  99,24% 

4.Składki na ubezpieczenie 

społeczne 

plan  169.600zł.  wyk.  168.004,27zł.  99,05% 

5.Składki na Fundusz Pracy plan  20.800zł.  wyk.  20.469,00zł.  98,40% 

 plan  0zł  wyk.  0zł.  0% 

7.Wynagrodzenie bezosobowe plan  158.300zł.  wyk.  157.738,00zł.  99,64% 

realizacja umów o dzieło 

i umów zleceń 

     

Razem wynagrodzenia pracowników z pochodnymi  

wynosi  
plan  1.262.400zł.  wyk.  1.256.728,26zł.  99,55% 

 
 

 

8. Zakup materiałów i wyposażenia  
 

plan  
 

240.300zł.  
 

wyk.  238.840,76zł.  99,39%  

W szczególności 

wydano na : 

 

Paliwo do 

sam.Żuk,Citroen  

16.425,35zł. 

Paliwo do sam. 

DAF  

35.847,21zł. 

Paliwo do 

maszyn,urządzeń  

1.881,18zł. 

Paliwo do agregatu 

prądotwórczego  

3.452,40zł. 

Art. biurowe  7.547,62zł. 

Literatura fachowa  4.091,45zł. 

Art. bhp,śr. 

czystości  

11.321,21zł. 

Materiały 

wodociągowe 

bezpośr. zakupiony  

Materiały 

wodociągowe 

wydane 

22.626,62zł.  

 

106.347,60zł. 
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z magazynu  

Materiał na 

oczyszcz. ścieków 

i kanalizację  

1.290,85zł. 

Materiały 

elektryczne  

2.247,51zł. 

Materiały 

budowlane  

2.606,80zł. 

Materiały różne  10.207,53zł. 

Wyposażenie 

zakładu  

9.223,48zł. 

Części sam. 

Żuk,Citroen,DAF  

3.198,45zł.  
 

Opał - węgiel  525,50zł. 

9. Zakup energii  plan  379.100zł.  wyk.  377.352,02zł.  99,53%  

Z tego: 

Za energię elektryczną 220.737,70zł. 

Za wodę 108.301,35zł. 

Za gaz 48.312,97zł.  

  

 

10. Zakup usług remontowych  
 

plan  
 

42.100zł.  
 

wyk.  41.418,25zł.  98,38%   

Z tego:                  

Usługi koparką i inne pochodne prace 24.992,55 zł.   

Remonty urządzen i regeneracja 3.373.03 zł. 

Drobne naprawy sprzętu 5.796,80 zł. 

Naprawa samochodu Citroen,Żuk,DAF 6.484,97 zł. 

Usługi naprawcze środków trwałych  

(budynek MŚP) 770,90 zł.  

 

W ramach usług wykonano usługi sprzętem specjalistycznym przy usuwaniu awarii sieci 

wodociągowych, oraz remonty urządzeń i drobne naprawy sprzętowe, usługi naprawcze samochodów 

pracujących w zakładzie, usługi naprawcze w budynku MŚP – naprawa daszków nad wejściami do 

budynku.  
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Załącznik Nr 2  do Sprawozdania  

Wójta Gminy Ożarowice  

z dnia 26 marca 2013 r.  

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 

BIBLIOTEKI I OŚRODKA KULTURY GMINY OŻAROWICE 

W TĄPKOWICACH ZA 2012 ROK  
 

Sytuacja organizacyjna Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice.  
Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice z siedzibą w Tąpkowicach działa jako 

samorządowa instytucja kultury.  

         

         

         

Realizacja budżetu Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice 

w Tąpkowicach        

         

                                    

I  Realizacja budżetu                             

                                    

   Dotacja podmiotowa                          

      

dla Ośrodka 

Kultury        550 000,00     

         

      W tym VAT:        1 919,58              

      dla Biblioteki        210 000,00              

   Dotacja celowa                          

                              

                              

      Dla Biblioteki        5 600,00              

      (ministerialna)                       

                              

   Sprzedaż usług           73 448,80              

   Przychody finansowe        4 204,52              

   Pozostałe przychody operacyjne     38 477,65              

   W tym amortyzacja              20 702,29              
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      Razem           881 730,97              

                                    

                                    

II  Koszty za 2012 rok                             

                                    

                     

Konto  400  amortyzacja książek  24 786,84     

      amortyzacja książek - dary  831,20     

      amortyzacja środków trwałych  20 702,29     

Konto  411  zużycie materiałów  91 448,49     

Konto  413  zużycie energii  47 194,83     

Konto  420  usługi obce  229 018,04     

Konto  430  Wynagrodzenia osobowe  352 461,55     

      umowy zlecenia i o dzieło  98 207,00     

Konto  440  świadczenia na rzecz pracowników  78 760,24     

Konto  450  podatki i opłaty  2 254,02     

Konto  460  pozostałe koszty  3 947,54     

                     

      Razem  949 612,04           

                                    

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice na dzień 31.12.2012 r. nie posiada 

żadnych należności wymagalnych.     

         

                     

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice na dzień 31.12.2012 r. nie posiada żadnych zobowiązań 

wymagalnych.  
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DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
 

 

Rozdział 92116 – Biblioteka  
 

PRZYCHODY  

  

                             

Paragraf                            

2480  Dotacja podmiotowa, w tym:        215 600,00       

      do działalności podstawowej     210 000,00       

      ministerialna     5 600,00       

0.690  Wpływy z różnych opłat        770,78       

0.830  Wpływy z usług           1 139,07       

   Przychody finansowe           1 161,78       

   

Pozostałe przychody 

operacyjne           831,20     
  

   W tym dary książek           831,20       

                          

                             

      Razem           219 502,83       

                             

KOSZTY                         

                             

Paragraf  Nr konta     Wartość      

3020  440  

Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń  1 205,72  

   
 

4010  430  Wynagrodzenia osobowe pracowników  128 065,76      

4170  430  Wynagrodzenia bezosobowe  600,00      

4110  440  Składki na ubezpieczenia społeczne  21 366,47      
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4120  440  Składki na Fundusz Pracy  2 114,08      

4210  411  Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 

środki czystości, materiały biurowe, 

prenumerata czasopism, czynsz filia O-ce, 

karty katalog.  

8 150,61     

 

4240  400  Zakup książek  24 786,84      

4260  413  Zakup energii, w tym:energia, woda i gaz  9 192,70      

4300  420  Zakup usług pozostałych  5 985,67      

4410  460  Podróże służbowe krajowe  972,63      

4440  440  Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych  3 464,11      

   400  Amortyzacja książek-dary  831,20      

      Razem  206 735,79      

W 2013 roku Biblioteka zwróciła do Urzędu Gminy dotację niewykorzystaną w kwocie 9.735,55 zł.  

Biblioteka posiada trzystanowiskową czytelnię internetową w Tąpkowicach, która działa od stycznia 

2006 r. (komputery zostały otrzymane w 2005 r. w ramach programu IKONKA), oraz jednostanowiskowe 

na filiach: w Ożarowicach i Zendku.  

Z czytelni internetowej czytelnicy korzystają bezpłatnie. W 2012 r. z komputerów skorzystało 1 347  

czytelników, w przeliczeniu na godziny przy komputerach pracowano 1 036 godz. 46 minut.  

Księgozbiór Biblioteki jest na bieżąco uzupełniany, aby każdy czytelnik mógł znaleźć poszukiwaną  

książkę.  

W 2012 r. Biblioteka prenumerowała 12 tytułów czasopism.  

Czasopisma są wypożyczane również nieodpłatnie do domu. Dla filii bibliotecznych prasy nie  

prenumerujemy ze względu na brak środków finansowych.  

W 2012 r. Biblioteka otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury na zakup nowości w wysokości 5.600 zł.  

W 2012 r.  wpłynęło ogółem 977 woluminów, z tego: 255 woluminów zakupiono z dotacji  

ministerialnej, 689 woluminów zakupiono z dotacji samorządowej, a 33 woluminów stanowią  

otrzymane dary.  

Struktura zakupu nowości wydawniczych przedstawia się następująco:  

literatura piękna dla dzieci 302 woluminów,  

literatura piękna dla dorosłych 511 woluminów,  

literatura popularno-naukowa 164 woluminów.  

Struktura przyjętych darów:  

literatura piękna dla dzieci 2 woluminów,  

literatura piękna dla dorosłych 2 woluminów,  

literatura popularno-naukowa 29 woluminów.  
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Biblioteka swoim zasięgiem obejmuje cały teren gminy, mamy również czytelników z gmin sąsiednich.  

Ogółem w ciągu roku 2013 zarejestrowano 763 czytelników, z tego do lat 15 - 209 osób, w grupie  

wiekowej 16-19 lat - 113 osoby, w grupie 20-24 lata- 90 osoby, w grupie 25-44 lata- 221 osoby, w  

grupie 45-60 lat - 91 osób i w grupie wiekowej powyżej 60 lat - 39 osób.  

Filia biblioteczna w Zendku była nieczynna z powodu remontu remizy OSP Zendek.  

Struktura wypożyczeń przedstawia się następująco:  

Ogółem wypożyczeń na zewnątrz w ciągu roku 24.135 woluminów, w tym:  

Literatura piękna dla dzieci 7.833  

Literatura piękna dla dorosłych 11.013  

Literatura popularno-naukowa 4.698  

Czasopisma  591 egz.  

Wypożyczenia księgozbioru na miejscu w ciągu roku wynoszą 4.066 woluminów.  

Wypożyczenia czasopism na miejscu – 571 egzemplarzy.  

BiOK zakwalifikował się do Programu Rozwoju Bibliotek ogłoszonego przez amerykańską fundację 

Billa i Melindy Gates, z którego w marcu 2010r. otrzymał dla filii bibliotecznych darmowe komputery, 

urządzenia wielofunkcyjne (xero, fax, drukarka, skaner), aparaty fotograficzne, a także darmowy dostęp do 

internetu przez okres 3 lat.  

Wszystkie placówki biblioteczne posiadają dostęp do internetu, który czytelnikom jest udostępniany 

bezpłatnie. Ponadto pracownicy bibliotek uczestniczą w cyklu darmowych szkoleń organizowanych przez 

PRB pt. „Mikrogranty, podaj dalej”, a także w szkoleniach programu Biblioteka+.  

BiOK został przyjęty do programy FunEnglish – bezpłatna nauka języka angielskiego przez uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjalnych poprzez portal e-learningowy oraz programu „Biblioteka – miejsce 

bezpiecznego internetu” – działania edukacyjne na rzecz bezpiecznego korzystania z sieci.  

Działalność Ośrodka Kultury                  

                                     

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                     

                                     

PRZYCHODY                                 

                                     

Paragraf                                    

2480  Dotacja podmiotowa, w tym:        550 000,00               

      do działalności podstawowej     524 085,72               

                         

      sprzedaż usług : kolonie, zimowiska  23 994,70               

      VAT do w/w usług        1 919,58               

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 73 – Poz. 4631



0.750  Dochody z najmu i dzierżawy        25 383,03               

0.830  Wpływy z usług, w tym:     46 926,70               

      kolonie i zimowiska        42 916,70               

      

Występy 

zespołów           4 010,00     

         
 

                                  

   

Przychody finansowe 

(odsetki)           3 042,74     

         
 

   

 

Pozostałe przychody 

operacyjne           

 

36 875,67     

         

 

      

w tym 

amortyzacja        20 702,29     

         
 

      

dofinans.z 

PROW 

2007-2013        12 876,80     

         

 

      

w tym 

pozostałe        3 296,58     

         
 

   

 

Razem           662 228,14     

         
 

                                  

KOSZTY                                 

                                     

Paragraf  Nr konta     Wartość  

3020  440  Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  2 126,00  

4170  430  Umowy zlecenia i o dzieło  97 607,00  

4010  430  Wynagrodzenia osobowe pracowników  224 395,79  

4110  440  Składki na ubezpieczenia społeczne  39 012,90  

4120  440  Składki na Fundusz Pracy  4 365,96  

4210  411  Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki 

czystości, materiały biurowe,art. przemysłowe 

24.099,34 materiały na uroczystości gminne 

83 297,88  
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2.802,02 nagrody za udział w konkursach 

8.245,89  

kolonie i zimowiska 487,90 

zakup strojów, mundurów 47  612,73 

spotkania autorskie 50,00  

4260  413  Zakup energii, w tym:energia, woda i gaz  38 002,13  

4300  420  Zakup usług pozostałych, w tym: nadzór nad 

instalacją gazową,wywóz śmieci,opłata 

internetowa i telef 29 387,69 opłaty za transport 

zespołów 16.804,00 organizacja kolonii 

i zimowisk 65  929,04 uroczystości gminne 

82  651,35 

konkursy i festiwale 5  775,30 

kulturalne – spotkania autorskie 22  484,99  

223 032,37  

4410  450  Podatki i opłaty  2 254,02  

4410  460  Podróże służbowe krajowe, w tym: podróże 

pracowników ośrodka 2  488,93 

Ubezpieczenie kolonii i zimowiska 485,98  

2 974,91  

4440  440  Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych  5 105,00  

   400  Amortyzacja  20 702,29  

      Razem  742 876,25  

   

CZĘŚĆ . 

opisowa z wykonania planu finansowego 

 Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice za 2012 rok 

  Finanse BiOK prowadzone są zgodnie z planem. Nie wystąpiło  

 żadne odchylenie od planu finansowego. BiOK prowadzi działalność gospodarczą  

 oraz działalność kulturalną mającą na celu tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury.  

 Zakres prowadzonej działalności Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:  

STYCZEŃ 

-  Kolędowy wieczór przy świecach, prezentacja laureatów festiwalu kolęd i pastorałek, zespołu 

śpiewaczego  „Zendkowianie”, „Ożarowianki”, zespołu wojskowego „Weteran”,  dziecięcego zespołu 

tanecznego „Bratki” oraz uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej  w Pyrzowicach.  

-  Koncert kolęd chóru „ Niezdareczka” w kościele ewangelickim w Tarnowskich Górach  

-  Koncert zespołu „Weteran” w kościele w Żyglinie.  

-  Koncert kolęd w kościele w Sączowie w wykonaniu chóru „Niezdareczka” oraz w Sowicach  

-  VIII Grand Prix Tąpkowice – cykliczne  rozgrywki w szachach szybkich – turniej I  

-  Bal Karnawałowy dla przedszkolaków – zabawa z wodzirejem.  

-  Zorganizowanie zimowiska dla dzieci w Wiśle, w programie: wycieczka autokarowa  

 do Goleszowa, wyjazd na basen do Hotelu Gołębiewskiego w Wiśle, wyjazd do kina  
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 w Bielsku Białej na film pt. „ Albin i Wiewiórki” w 3D, możliwość skorzystania przez dzieci 

z nauki jazdy na nartach pod opieką instruktora oraz szusowaniena nartach po stokach  

 tj. Nowa Osada w Wiśle, zwiedzanie muzeum Trofeów Adama Małysza oraz skoczni 

narciarskiej im. Adama Małysza. Wieczory spędzano miło i na wesoło m.in. wieczór  

 z góralską kapelą „Jetelinka”,  udział dzieci w grach i zabawach integracyjnych oraz  

 świetna zabawa karnawałowa z nagrodami w Wiślańskim Centrum Kultury. Na zakończenie  

 zimowiska dyskoteka z wręczeniem nagród za udział w konkursach.  

LUTY 

– Karnawałowe spotkanie z piosenką - zorganizowanie wyjazdu do teatru „Rozrywki”  

 na „Sylwester  Bis” dla wszystkich chętnych osób.  

– Spotkanie karnawałowe zorganizowane dla Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Koła nr 10  

 w Ożarowicach  

– XIV Młodzieżowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Ożarowice – turniej  rozegrany 

został w czterech kategoriach: dziewcząt, chłopców SP, chłopców gimnazjum,  open. Zwycięzcy 

turnieju otrzymali dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe.  

Zorganizowanie dla dzieci podczas ferii zimowych  wyjazdu do Multikina w Zabrzu na film pt. 

„Muppety” .  

VIII Grand Prix Tąpkowice cykliczne rozgrywki w szachach szybkich – turniej II  

Zorganizowanie „Babskiego Combra” z okazji Dnia kobiet z kabaretem „JESTEM”  

 panie uczestniczyły w wyprawie na Hawaje, brały udział w konkursach i dobrze się bawiły  

– Wystawa prac koronkarskich i hafciarskich anonimowej  rodzimej autorki.  

Zorganizowanie spotkania autorskiego z Arturem Barcisiem – polskim autorem i ciekawym, 

 sympatycznym człowiekiem, spotkanie przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych  

 i chętnych na spotkanie z aktorem.  

MARZEC 

-  Udział pań z terenu naszej gminy w Śląskim Forum Kobiet w Katowicach  

 tematem spotkania było wspieranie kobiet województwa śląskiego. 

-  Ogłoszenie wielkanocnego konkursu Plastycznego na : kartkę wielkanocną, palmę i baranka  

 wielkanocnego. 

-  Zorganizowanie dla wszystkich pań imprezy z okazji Dnia Kobiet - recital Patrycji Wajs aktorki, 

dziennikarki, wokalistki, adeptki Studium Teatralnego w Katowicach,  

 wieczór w miłej recitalowej atmosferze piosenek z repertuaru Agnieszki Osieckiej i Maryli 

 Rodowicz. 

-  VIII Grand Prix Tąpkowice – cykliczne rozgrywki w szachach szybkich – turniej III  

-  Zorganizowanie dla grupy przedszkolaków z Tąpkowic spotkania z policjantem  

 prelekcja nt. bezpieczeństwa dzieci podczas zabaw oraz wielka atrakcja dla dzieci 

 zabawa ze Sznupkiem. 

-  Prezentacja zespołów dziecięcych i młodzieżowych – występ zespołu tanecznego  

 Diamenty II, Diamenty III, Twist, Bratki oraz młodzieżowa orkiestra dęta z Ożarowic. 

-  X Turniej Tenisa Stołowego oldbojów o Puchar Dyrektora BiOK – turniej rozegrany został  

 w trzech kategoriach : kobiet, zawodników zrzeszonych w klubach sportowych, zawodników 

niezrzeszonych w klubach sportowych. Zwycięzcy otrzymali dyplomy,  puchary i nagrody rzeczowe. 
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-  Gościnny występ chóru „Niezdareczka” w koncercie w Sanktuarium w Koziegłowach  

-  Topienie Marzanny i Marzenioka – zwyczaj pożegnania zimy a powitania wiosny nad rzeką  

 Brynicą, w którym uczestniczył i reprezentował naszą gminę zespół śpiewaczy 

 Ożarowianki” . 

-  Spotkanie autorskie z Urszulą Kozłowską – pisarką, poetką, autorką twórczości dla dzieci  

 Utwory urzekają pomysłowością i humorem, na uwagę zasługują wierszyki „Łamiące języki  

 będące doskonałym ćwiczeniem dla dzieci.   

KWIECIEŃ 

-  VIII Grand Prix Tąpkowice – cykliczne rozgrywki w szachach szybkich – turniej IV  

-  Rozstrzygnięcie świątecznego konkursu plastycznego na kartkę wielkanocną, palmę  

 i baranka wielkanocnego wykonanych w czterech kategoriach: przedszkole, kl. I-III,  

 kl. IV-VI i gimnazjum – wystawa prac. Wyróżnione dzieci otrzymały dyplomy, nagrody 

książkowe oraz rzeczowe. 

-  Festiwal Piosenki Ekologiczno – Przyrodniczej- prezentacja umiejętności wokalnych  

 dzieci nawiązującej do ekologii i ochrony środowiska. Komisja oceniała dzieci w czterech 

kategoriach wiekowych: przedszkole, kl. I-III, kl. IV-VI i gimnazjum. Wyróżnieni uczestnicy festiwalu 

otrzymali dyplomy, nagrody książkowe i rzeczowe oraz sadzonki  drzew. 

-  VIII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy. Turniej został 

 przeprowadzony w trzech kategoriach: kobiet, zawodników zrzeszonych w klubach sportowych, 

zawodników niezrzeszonych w klubach sportowych. Zwycięzcy do III miejsca  otrzymali puchary, dyplomy 

i nagrody rzeczowe.  

-  Zlot Volksvagenów w Ossach – konkursy zręcznościowe m.in. wymiana koła, przeciąganie  liny, 

holowanie. Zabawa taneczna pod chmurką.  

-  Koncert rekrutacyjny ze Szkoły Muzycznej I stopnia im. J. Paderewskiego oraz  

 ze Społecznego Ogniska Artystycznego w Tarnowskich Górach – koncert przeznaczony  

 dla przedszkolaków oraz dzieci z klas I – III. Prezentacja młodych artystów na dziesięciu  

 instrumentach muzycznych.  

MAJ 

-  Zorganizowanie uroczystości z okazji obchodów Konstytucji 3–go Maja oraz Gminnego Dnia 

Strażaka. Uroczystość z wręczeniem medali i odznaczeń zasłużonym. W części  artystycznej występ 

grupy przedszkolaków z Tąpkowic, zespołu śpiewaczego „Weteran” oraz orkiestry dętej z Tąpkowic.  

-  Występ zespołu śpiewaczego „Ożarowianki”, „Zendkowianie” i kapeli „Sami swoi” na  corocznym 

już XIX Międzynarodowym  Przeglądzie Zespołów Regionalnych  

 „Złoty Kłos  2012” w Zebrzydowicach. 

-  Wycieczka do Krakowa - Wieliczki zorganizowana dla członków Polskiego Związku  Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów Koła Nr 10 w Ożarowicach.  

-  Tydzień Biblioteki pod hasłem „ BIBLIOTEKA CIĄGLE W GRZE” 

 w programie: wielkie czytanie, wprowadzenie dzieci w krainę baśni, zajęcia plastyczne, 

 zwiedzanie biblioteki – grupy przedszkolaków z Tąpkowic. 

-  Bal u Króla w bibliotece –  dla wszystkich chętnych dzieci wspólna wspaniała zabawa  

 z wodzirejem, przeniesienie dzieci w świat bajki -  udział dzieci w konkursach m.in.  

 w walkach rycerzy, zbijaniu butelek za pomocą kopii, skokach przez linę, szukanie 

 skarbu i wielu innych. Deszcz cukierków w nagrodę za uratowanie królewny z rąk  czarownicy. 
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-  Gala Taneczna – coroczna już VIII edycja zorganizowana w ramach obchodów Międzynarodowego 

Dnia Tańca – prezentacja 35 zespołów tanecznych w różnych rodzajach  

 tańca. Zespoły otrzymały za udział dyplomy oraz Victorie. 

-  VIII Grand Prix Tąpkowice – ostatni V turniej w szachach szybkich – zwycięzcy otrzymali  

 dyplomy i puchary. 

-  Udział kabaretu „Bez Chłopa” z Tąpkowic oraz orkiestry dętej z Tąpkowic w pikniku  

 w świerklanieckim parku organizowanym w ramach Śląskiej wiosny ze zdrowiem. 

-  Zorganizowanie spotkania autorskiego z Beatą Ostrowicką – autorką książek dla dzieci  

 i młodzieży. 

-  Udział orkiestry dętej w koncercie strażackich orkiestr dętych na wadowickim rynku.  

-  Zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Matki – prezentacja wierszy wyróżnionych  

 w konkursie poetyckim „Wiersz dla Mamy”, Mamy mogły podziwiać swoje pociechy również 

w popisach tanecznych oraz wysłuchania koncertu młodzieżowej orkiestry dętej  

 z Tąpkowic.  

CZERWIEC 

-  Zorganizowanie imprezy dla wszystkich dzieci z okazji ich święta. Przedstawienie  

 pt.”Piraciz Karaibów”,  konkursy sprawnościowe, kącik słodkości oraz wiele innych atrakcji.  

 Rozstrzygnięcie świątecznego konkursu plastycznego na : kartkę, palmę i baranka 

wielkanocnego oraz „Straż Pożarna w oczach dziecka”- wręczenie dyplomów i nagród. 

-  Występ orkiestry dętej z Tąpkowic na odpuście w Bobrownikach.  

-  Występ gościnny zespołu śpiewaczego „Ożarowianki” na letnim pikniku w Reptach Śl.  

-  Udział zespołu śpiewaczego „ Zendkowianie” w Przeglądzie Pieśni Miłosnych i Zalotnych  

 w Preczowie, gdzie zajęli I miejsce. 

-  Udział zespołu śpiewaczego „Ożarowianki” w tradycyjnej corocznej imprezie „Wianki świętojańskie” 

na moście na Brynicy.  

LIPIEC 

– Występ zespołu śpiewaczego „Zendkowianie”, „Ożarowianki”, „Pyrzowianki” i Kapeli  

 „Sami swoi” na corocznym już 45 Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów 

 Artystycznych Brenna „ 2012”.  

– Zorganizowanie Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych „ 2012 „ w Ożarowicach,  

 udział 11 drużyn w tym 2 drużyny kobiet.  

– Zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży w Ustroniu Morskim – wiele atrakcji  

 w programie : wycieczki, kąpiel w morzu, wyprawa piracka, gry, zabawy oraz dyskoteki  

 z konkursami.  

SIERPIEŃ 

– Gościnny występ zespołu śpiewaczego „Zendkowianie” i Kabaretu „Bez Chłopa”  

 z Tąpkowic na pikniku w Kamieńskich Młynach organizowanym przez Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi.  

– Występ Orkiestry Dętej z Tąpkowic na Przeglądzie Orkiestr Dętych w Brudzowicach, gdzie 

 orkiestra zajęła II miejsce.  

Zorganizowanie Dożynek Gminnych w Tąpkowicach: barwny korowód, wystawa wieńcy  
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 dożynkowych, prezentacja sołectw oraz świetna zabawa z zespołem Coco Afro – książę Lipin 

z przyjaciółmi, dla dzieci liczne konkursy i zabawy z kabaretem K. l.  

– Gościnny występ Kabaretu „Bez Chłopa” na Dożynkach Gminnych w Tworogu.  

WRZESIEŃ 

– Zorganizowanie imprezy integracyjnej „ Dni Zendka” połączonych z Dożynkami Parafialnymi.  

Gościnny występ zespołu śpiewaczego „Ożarowianki” w Skansenie w Chorzowie.  

Udział Orkiestry Dętej z Tąpkowic w barwnym korowodzie „ Gwarki 2012 ” 

 w Tarnowskich Górach.  

– Udział Orkiestry Dętej z Tąpkowic w Wojewódzkim Zlocie Orkiestr Dętych w Gostyniu.  

 Za udział Orkiestry otrzymały pamiątkowe statuetki i dyplomy.  

– Wystawa koronkarstwa autorstwa Pani Wandy Duda.  

Miejsko – Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Tąpkowicach, udział 8 drużyn,  

 w tym 1 -kobiet.  

– Zorganizowanie spotkania autorskiego z pisarzem Kazimierzem Szymeczko – adresowane  do uczniów 

kl. IV – VI SP z możliwością zakupu ciekawych książek autora.  

PAŹDZIERNIK 

– Zorganizowanie spotkania autorskiego z autorką wierszy i opowiadań dla dzieci  

 Agnieszką Frączek adresowane również dla dzieci SP kl. I – III, możliwość nabycia książek jej 

autorstwa.  

– Prezentacja zespołu śpiewaczego „ Weteran ” w Tarnogórskim Centrum Kultury na  

 „Jesiennej Estradzie Wokalnej .”  

– Zorganizowanie spotkania autorskiego ze znanym aktorem Cezarym Żakiem.  

 Na spotkaniu autor opowiadał o swojej drodze do aktorstwa i początkach kariery, rozśmieszał 

publiczność anegdotami z planu filmowego oraz dowcipami.  

 Spotkanie adresowane do wszystkich chętnych osób.  

– X Edycja Konkursu Potraw Regionalnych „ Nasze Kulinarne Dziedzictwo pt. ” Maszkety na 

 roztomajte gościny ”- udział 9 Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu tarnogórskiego. Udział chóru 

„Niezdareczka ” i chóru „ Weteran ” w Przeglądzie Chórów i Orkiestr  

 w Tarnogórskim Centrum Kultury.  

LISTOPAD 

– Zorganizowanie spotkania autorskiego z pisarką Barbarą Kosmowską – wybitną cenioną  

 wśród czytelników autorką wielu książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  

 Humorystyczne opowieści o początkach swojej drogi literackiej i swoim życiu.  

 Możliwość zakupu książki z autografem.  

– Zorganizowanie spotkania autorskiego z pogodynką Jarosławem Kretem – reporter  

 w Teleexpresie, pomysłodawca i prowadzący program o tematyce podróżniczej.  

 Autor książek podróżniczych. Spotkanie adresowane do wszystkich chętnych osób.  

– Zorganizowanie uroczystości z okazji Święta Niepodległości.  

 Rozpoczęcie uroczystości Mszą św. w intencji Ojczyzny, w części oficjalnej wręczenie  

 medali, dyplomów zasłużonym osobom. W części artystycznej spektakl pt. „ Polaków drogi do 

wolności ” w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej oraz występ chóru „ Weteran ”  
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 i Orkiestry Dętej z Ożarowic.  

– Zorganizowanie spotkania autorskiego z autorką książek, scenariuszy radiowych  

 i telewizyjnych dla dzieci i młodzieży z Izabellą Klebańską. Możliwość nabycia książki wraz 

z płytą muzyczną.  

– Zorganizowanie Indywidualnego Turnieju szachowego ( open ) o Puchar Wójta Gminy  

 Ożarowice i puchar Sedlaczka o mistrzostwo powiatu tarnogórskiego – system gry FIDE  

 i PZSZACH. Patronat honorowy objęty przez Panią Barbarę Dziuk – radną Sejmiku 

 Wojewódzkiego. Zwycięzcy otrzymali  puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe za  pozostałe 

miejsca.  

– Jubileusz 50 - lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Ossach – wystawa strojów pań od początku  

 istnienia, podziękowania i gratulacje, występ pań z KGW, kabaretu „ Bez Chłopa ”  

 z Tąpkowic oraz wspólne biesiadowanie przy akompaniamencie Kapeli „ Sami swoi ”  

 z Tąpkowic.  

– Ogłoszenie świątecznego konkursu plastycznego na : Szopkę, ozdobę i kartkę  

 bożonarodzeniową.  

– Obchody jubileuszu 15 – lecia Chóru „ Niezdareczka ” -za honorowe zasługi w pracy społecznej 

chórzyści otrzymali odznaczenia. Jubileuszowy koncert w wykonaniu chórzystów oraz zespołu „La 

Bamba”.  

Wystawa prac hafciarskich autorstwa P. Danuty Szkutnik.  

GRUDZIEŃ 

– Poświęcenie Sztandaru Górniczego w Pyrzowicach – obchody barbórkowe Bractwa  Górniczego, 

wspólną zabawę umilał występ zespołu śpiewaczego „Pyrzowianki”, Orkiestra  

 Dęta z Tąpkowic oraz książę Lipin i przyjaciele.  

– Zorganizowanie spotkania z Mikołajem – przedstawienie bajkowe dla wszystkich dzieci  

 pt. „ Magiczny pyłek „ , wręczanie prezentów mikołajkowych oraz wspólna zabawa  

 z wróżkami i samym mikołajem.  

– 25 – lecie ufundowania i poświęcenia sztandaru górniczego Braci Górniczej z Zendka  

 występ Górniczej Orkiestry Dętej z Piekar Śląskich, Chór Polonia – Harmonia i kapela 

 „ Od Sączowa .”  

– Udział pracowników Biblioteki i Ośrodka Kultury w warsztatach bibliotekarskich  

 w Krakowie.  

– Zorganizowanie Festiwalu Kolęd i Pastorałek w czterech kategoriach wiekowych: przedszkole, klasy I – 

III SP, kl. IV – VI SP oraz gimnazjum. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.  

Rozstrzygnięcie plastycznego konkursu świątecznego na: szopkę, ozdobę i kartkę 

 bożonarodzeniową – wręczenie dyplomów i nagród książkowych.  

Wykonanie wystawy prac konkursowych.  

Oprócz wyżej wymienionych działań prowadzone są prace na miejscu tzn. prowadzenie zajęć 

świetlicowych dla dzieci, odbywają się zajęcia taneczne oraz kurs języka angielskiego dla dzieci, zajęcia 

nauki gry na keyboardzie. W bibliotece odbywają się lekcjebiblioteczne oraz interaktywny e-learningowy 

kurs języka angielskiego Funenglish w formie zabawy dla dzieci w wieku od 6 -12 lat oraz learningowy 

kurs bezpiecznego korzystania z internetu dla uczniów klas IV – VI w kampanii „Biblioteka – miejscem 

bezpiecznego internetu”, w formie edukacji przez zabawę. „W sieci” dla uczniów gimnazjum i szkół 

ponadgimnazjalnych przedstawiające zagadnienia bezpieczeństwa  w internecie w konwencji talk - show. 
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We wszystkich przedszkolach na terenie gminy  instruktor B i OK prowadzi zajęcia taneczno – 

rytmiczne. Sporządzane jest kalendarium ważniejszych rocznic literackich, państwowych i historycznych 

oraz wystawki nowości.  

 Działalność kulturalną  prowadzi również Gminna biblioteka Publiczna. Na dzień 

 31.12.2012 r. liczba odwiedzin czytelników wyniosła 19.860. W naszej Bibliotece staramy się, aby 

każdy czytelnik znalazł poszukiwaną książkę. Na bieżąco uzupełniamy księgozbiór o książki, których 

nie posiadamy, a o które pytają czytelnicy. W 2012 r. zakupiliśmy książki na kwotę 24.786.84 zł W filii 

bibliotecznej nr 1 w Ożarowicach funkcjonuje bezpłatna czytelnia internetowa. z czytelni skorzystało 

312 czytelników. Filia biblioteczna nr 2 w Zendku jest nieczynna ze względu na prowadzony remont 

remizyOSP w Zendku.  

 Zakres prowadzonej działalności gospodarczej B i OK to:  

 Świadczenie usług kserograficznych.  

Odpłatne organizowanie wyjazdów na kolonie i zimowiska.  

Wynajem pomieszczeń budynku B i OK 
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