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SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY PAWONKÓW
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAWONKÓW ZA 2013 R.
Budżet gminy na 2013r został uchwalony dnia 18 grudnia 2012r uchwałą Rady Gminy Pawonków
Nr XXIII/156/2012 w następujących wysokościach: Dochody budżetowe 18.775.117,50 zł Wydatki budżetowe
19.028.791,00 zł Przychody 1.771.500,00 zł Rozchody 1.517.826,50 zł W toku wykonywania budżetu plany
uległy zmianie i na 31 grudnia 2013r wyniosły: Dochody 22.100.304,82 zł Wydatki 20.682.478,32 zł
Przychody 150.000,00 zł Rozchody 1.567.826,50 zł Na zwiększenie planu dochodów wpływ miały następujące
pozycje: Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 36.929,00 Dotacja
celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego 276.347,28 Dotacja celowa na wydatki rzeczowe
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.736,00 Środki na dofinansowanie kształcenia
młodocianych 265.365,00 Środki z tytułu wynajmu pomieszczeń 7.000,00 Dotacja na zadania z zakresu
pomocy społecznej 83.266,00 Dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej 1.000,00 Zwiększenie subwencji
oświatowej 77.325,00 Zwiększenie dotacji PROW 2.411.334,00 Dotacja na realizację zadania „Organizacja
czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych. Udzielanie pomocy w sytuacjach
kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych. Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki””
17.500,00 Zwrot części wydatków funduszu sołeckiego 39.991,54 Zwiększenie dotacji FOGR 2.075,65 Dotacja
na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 75.762,00 Dotacja „Wyprawka szkolna” 16.700,00 Dotacja
na zadania z zakresu obrony narodowej 300,00 Nagroda dla sołectwa Łagiewniki Małe 750,00 Środki
z nadleśnictwa Lubliniec na dofinansowanie budowy drogi 100.000,00 Odszkodowanie Przedszkole
Łagiewniki Małe 677,85 Razem zwiększenia planu dochodów 3.414,059,32 zł Zmniejszenia: Zmniejszenie
dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej 3.124,00 Zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu
pomocy społecznej 85.748,00 Razem zmniejszenia 88.872,00 zł W budżecie na 2013r uchwalono rezerwę na
wydatki bieżące w wysokości 130.000,00 zł w tym 37.985,00 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe Rezerwę
ogółem zwiększono do kwoty 245.920,54 zł. Rezerwę częściowo rozdysponowano na następujące zadania:
- dotacja dla OSP Kośmidry na realizację projektu „Wyposażenie świetlicy OSP pełniącej funkcję świetlicy
wiejskiej na potrzeby rozwijania aktywności społecznej mieszkańców wsi Kośmidry”. 3.483,00
- zakup ogrodzenia dla SP Kośmidry 3.000,00
- przygotowanie pomieszczeń na Bank Żywności 4.400,00
- dotacja dla LKS „Płomień” Łagiewniki Wielkie na realizację projektu „Poszerzenie płyty boiska
w Łagiewnikach Wielkich” 5.000,00
- wykonanie drenażu boiska w Łagiewnikach Wielkich 5.900,00
- koszty postępowania sądowego 100,00
- zakup kosiarki dla sołectwa Skrzydłowice 1.500,00
- naprawa nawierzchni na „Orliku”, montaż koszy 4.920,00

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

–2–

Poz. 4029

- dotacja dla LKS „Płomień” Łagiewniki Wielkie na realizacje projektu „Budowa zewnętrznej siłowni
w Łagiewnikach Wielkich” 6.524,90
- dotacja dla LKS „Orzeł” Pawonków na realizację projektu „Modernizacja boiska i infrastruktury
przylegającej LKS Orzeł w Pawonkowie” 6.200,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Koszwice na realizację zadania „ Budowa ogólnodostępnego placu
zabaw w Koszwicach” 4.011,04
- dotacja dla gminy Herby na organizację Dożynek Powiatowych 3.000,00
- dofinansowanie docieplenia budynku przedszkola w Gwoździanach 5.000,00
- dofinansowanie kosztów odnowy elewacji budynku remizy OSP w Skrzydłowicach 9.800,00
- dofinansowanie obchodów 25-lecia Klubu Sportowego Unia Lisowice 2.000,00
- wpłata nadwyżki przychodów GFOŚiGW 50.832,00
- zakup kostki i malowanie kapliczki sołectwo Skrzydłowice 300,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Lisowice na realizację projektu „ Zagospodarowanie centrum
Historycznego Wsi Lisowice poprzez ułożenie kostki brukowej i zazielenienie oraz zakup ławek 1.463,48
- dofinansowanie kosztów odnowy elewacji budynku remizy OSP w Solarni 3.000,00
- dofinansowanie kosztów budowy oświetlenia ul. Końcowa Pawonków 3.500,00
- działalność szkółek piłki ręcznej i organizację turnieju „Sławomir Szmal zaprasza” 10.000,00
- remonty dróg gminnych 10.000,00
- zakup i montaż rolet zewnętrznych w UG 6.000,00
- zakup i wdrożenie programu „Kasa”. 4.800,00 Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe przeznaczono kwotę
12.300,00 zł na wypłatę ekwiwalentu , zakup paliwa i osuszaczy. Łącznie rozdysponowano rezerwę
w kwocie 167.034,42, pozostało 78.886,12 zł. W trakcie roku budżetowego utworzono rezerwę na
inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 739.834,00 zł, po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji
Budżetu rezerwę tę rozdysponowano na
- naprawę dachu na Domu Nauczyciela w Pawonkowie 20.000,00
- przebudowę komina na budynku czynszowym 37.211,13
- realizację zadania „ Przebudowa drogi gminnej ul. Stawowej w Kośmidrach” 612.501,36
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego ul. Szkolna Pawonków 27.306,00 Łącznie rozdysponowano kwotę
697.018,49 zł, pozostało 42.815,51 zł. Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 20.331.926,72 zł co
stanowi 92% planu w tym dochody bieżące 93,22% a dochody majątkowe 85,41%. W strukturze dochodów
subwencje stanowiły 46,94%, dotacje na zadania bieżące 11,11%, dotacje na inwestycje 14,43%, dochody
podatkowe 20,79% a pozostałe dochody gminy 6,73%. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
gmina otrzymała środki w wysokości 1.526.460,90 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu
administracji rządowej, pomocy społecznej, aktualizację spisu wyborców oraz zwrot podatku akcyzowego
Na zadania własne realizowane przez gminę dotacja wyniosła 732.637,06 zł i została przeznaczona na
zadania z zakresu pomocy społecznej oraz pomoc materialną dla uczniów. Wpływ na wysokość dochodów
miało niskie wykonanie dochodów w dziale gospodarka komunalna, gdzie występują zaległości w opłatach
za czynsze mieszkalne i OC nie uzyskano również zakładanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia.
Z tytułu opłat za korzystania ze środowiska uzyskano tylko 23,48% zakładanych wpływów. W dziale
transport i łączność zaplanowano dotację na budowę ścieżki pieszo – rowerowej, które to zadanie nie zostało
zrealizowane. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych to kwota 809.342,67 zł
w tym:
- podatek od nieruchomości osoby prawne 64.998,99 zł
- podatek rolny osoby prawne 27.502,42 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne 14.974,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 410.736,51 zł
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- podatek rolny osoby fizyczne 262.169,75 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 28.961,00 zł. Ulgi udzielone przez Radę gminy
w zakresie podatku od nieruchomości to kwota 259.278,36 zł, a decyzje wydane przez organ podatkowy
w sprawie umorzenia podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości to kwota 3.834,20 zł w tym podatek rolny
osoby fizyczne 2.923,20 zł, podatek od nieruchomości osoby fizyczne 862,00 zł i podatek leśny osoby
fizyczne 49,00 zł. Analiza dochodów pozwala stwierdzić, że w poszczególnych rodzajach dochodów
występują zaległości mające bezpośredni wpływ na wynik budżetu:
- opłata za wodę 7.501,99 zł
- czynsz dzierżawny 173,32 zł
- czynsz mieszkalny 26.180,25 zł
- wpływy z usług CO 15.120,09 zł
- podatek płacony w formie karty podatkowej 6.378,12 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne 44.676,42 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 157.009,71 zł
- podatek rolny osoby fizyczne 20.048,79 zł
- podatek leśny osoby prawne 1.445,50 zł
- podatek leśny osoby fizyczne 1.417,70 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne 160,00 zł
- opłata za ścieki 4.288,53 zł.
- opłata za odbiór odpadów komunalnych 22.705,00 zł Zauważyć należy, że w poszczególnych grupach
zaległości są niższe niż w roku poprzednim, jedynie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób
prawnych, podatku rolnego od osób fizycznych i wpływy z usług są wyższe niż w roku 2012. Na ogólny
plan wydatków 20.682.478,32 wykonano 17.810.944,75 co stanowi 86,12% planu. Wydatki bieżące
zrealizowano w 90,84% zaś majątkowe w wysokości 58,11%. Jest to związane z realizacją zadań, które
zaplanowano z udziałem środków zewnętrznych- ścieżki pieszo-rowerowe oraz przydomowe oczyszczalnie
ścieków. Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
- wykonano projekt ścieżek pieszo-rowerowych, wniosek złożono w Urzędzie Marszałkowskim,
- zakończono budowę odcinka wodociągu w Lisowicach,;
- wykonano projekt przebudowy mostu w Solarni;
- osuszono budynek urzędu gminy, odnowiono elewację,
- wykonano wiaty przystankowe;
- wymieniono instalację elektryczną i CO w budynku czynszowym,
- wybudowano i uzupełniono oświetlenie uliczne ,
- przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków zaplanowano jako zadanie realizowanie przy współfinansowaniu
zewnętrznym, w momencie pojawienia się środków gmina będzie realizowała to zadanie,
- wykonano elewacje budynku remizy OSP w Kośmidrach, zamontowano przyzagrodową oczyszczalnię
ścieków,
- zakupiono samochód strażacki dla OSP Kośmidry,
- zakupiono wyposażenie i sprzęt dla jednostek OSP z terenu gminy,
- przebudowano ulicę Stawową w Kośmidrach przy dofinansowaniu z Nadleśnictwa Lubliniec,
- przebudowano ul. Spółdzielczą w Gwoździanach przy dofinansowaniu z FOGR,
- wykonano projekt
w Skrzydłowicach,

przebudowy

ulicy

Lublinieckiej

–Leśnej

w Solarni

oraz

Gwoździańskiej
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- zakupiono programy komputerowe Kasa i Odpady komunalne,
- wykonano parking przy GOPS,
- zakupiono kontener socjalny na oczyszczalnie ścieków w Pawonkowie, Stan zobowiązań na 31-12-2013r
wynosi 8.447.586,29 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, brak zobowiązań wymagalnych,
poręczeń i gwarancji Gmina nie udzielała. Sprawozdanie z realizacji wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz jednostek oświatowych w zakresie środków otrzymanych z budżetu gminy jak i dochodów
własnych przedstawiona jest w odrębnych załącznikach sporządzonych przez kierowników tych jednostek.
Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

WÓJT GMINY PAWONKÓW
mgr inż. Henryk Swoboda
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Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 25 czerwca 2014 r.
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ
BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE
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Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 25 czerwca 2014 r.
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH
ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
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Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 25 czerwca 2014 r.
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
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Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 25 czerwca 2014 r.
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
GMIN
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Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 25 czerwca 2014 r.
REALIZACJA BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW
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Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 25 czerwca 2014 r.
REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW
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Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 25 czerwca 2014 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDZETU GMINY ZA 2013R
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Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 25 czerwca 2014 r.
REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2013R
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Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 25 czerwca 2014 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1, PKT 2, 3.
Uchwała Nr XXV / 181 /2013 rady Gminy Pawonków z dnia 16-05-2013r w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013r – zwiększenie dochodów majątkowych – dotacja na budowę kanalizacji w Gwoździanachzadanie zakończono w 2012r.
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Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 25 czerwca 2014 r.
STOPIEN ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
1. Oczyszczalnie przyzagrodowe koszt całkowity 760.000,00 zł zadanie przewidziane do realizacji przy
udziale środków zewnętrznych – Funduszu Ochrony Środowiska lub środków zagranicznychnie zrealizowano.
2. Budowa oświetlenia ulicznego - wykonano oświetlenie uliczne w Koszwicach zgodnie z założeniem.
3. Zadania bieżące z zakresu opieki zdrowotnej i kultury fizycznej zostały zrealizowane.
4. Zadanie bieżące z zakresu gospodarki odpadami realizowane zgodnie z umową
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Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 25 czerwca 2014 r.
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ
O PROJEKTACH, PROGRAMACH I ZADANIACH WIELOLETNICH
Rada Gminy Pawonków podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dnia
18 grudnia 2012r. Wartości przyjęte w WPF zgodne były z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej
i wyniosły:
· Dochody budżetowe 18.775.117,50 zł
· Wydatki budżetowe 19.028.791,00 zł
· Przychody 1.771.500,00 zł
· Rozchody 1.517.826,50 zł
W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 31 grudnia 2013r wyniosły:
· Dochody 22.100.304,82 zł
· Wydatki 20.682.478,32 zł
· Przychody 150.000,00 zł
· Rozchody 1.567.826,50 zł
Dochody bieżące wzrosły o kwotę 807.616,68 zł, dochody majątkowe o kwotę 2.517.570,64 zł,
o 814.797,23 zł wzrosły wydatki bieżące i o 838.890,09 zł wydatki majątkowe. Na wzrost dochodów
wpłynęło zwiększenie dotacji na zadania realizowane przez gminę: zwrot podatku akcyzowego,
finansowanie kosztów przygotowania młodocianych pracowników, zadania z zakresu pomocy społecznej,
USC , dochody majątkowe pochodzą ze zwrotu dotacji PROW, której gmina nie uzyskała w 2012r.
W ramach programów, projektów i zadań majątkowych na lata 2012 – 2015 przyjęto zwrot dotacji na
zadanie „Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Gwoździanach w wysokości 2.411.334 zł, zadanie
jest zakończone i rozliczone oraz zwrot dotacji na budowę świetlicy społeczno-kulturalnej w Łagiewnikach
Wielkich.
Budowa oświetlenia ulicznego została zrealizowana zgodnie z planem, wybudowano nową sieć
w Koszwicach, odcinek w Pawonkowie i uzupełniono oświetlenie uliczne w sołectwach.
Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków planowane jako zadanie do realizacji przy udziale środków
zewnętrznych Funduszu Ochrony Środowiska bądź innych środków
Zadania wieloletnie bieżące z zakresu kultury fizycznej, ochrony zdrowia i gospodarki odpadami
realizowane były na bieżąco w trakcie roku budżetowego, projekt „Przez kreatywność w lepszą przyszłość
nie został wdrożony”
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Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 25 czerwca 2014 r.
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PAWONKOWIE
ZA 2013 ROK
Stan rachunków bankowych na początek roku równy był „0”zł.
Plan przychodów ogółem wynosił 220.653,50 z tego:
- 215.000zł dotacja organizatora
- 4.800zł dotacja ze środków Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych
- 12,50 darowizna – książka otrzymana od Biblioteki Śląskiej
- 360zł darowizna – publikacje otrzymane od Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Lisowice w Województwie
Śląskim
- 25zł darowizna – książki otrzymana od Rzecznika Praw Dziecka
- 5zł darowizna – książka otrzymana od Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
- 106zł darowizna – publikacje otrzymane od Miejsko Gminnej Biblioteki im. J. Lompy w Woźnikach
- 80zł darowizna – publikacje otrzymane od Miejsko Gminnej Biblioteki im. J. Lompy w Woźnikach
- 125zł darowizna – publikacje otrzymane od Pana Jana Myrcika
- 20zł darowizna – publikacje otrzymane od Gminnej Biblioteki Publicznej w Kochanowicach
- 70zł darowizna – encyklopedia otrzymane od Urzędu Gminny w Pawonkowie
- 30zł darowizna – książka otrzymana od Centrum Edukacji Obywatelskiej
- 20zł darowizna – publikacje otrzymane od Stowarzyszenia „Instytut EKOPRUSSIA”
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2013r. równy był „0”zł.
Pozostałe środki na rachunku bankowym z niewykorzystanej dotacji Urzędu Gminy w wysokości
14,30 zwrócono organizatorowi dn. 31-12-2013r.
PRZYCHODY
Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2013 rok
/w zł/

Wykonanie w 2013 roku
/w zł/

4:3
/%/

1

2

3

4

5

I. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH NA DZIEŃ
1-01-2013 ROKU
II. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:

0,00

-

220 653,50

220 639,20

100

-

-

-

853,50

853,50

100

219 800,00

219 785,70

100

-

-

-

1. Przychody
- przychody własne
- pozostałe przychody
2. Dotacje
- dotacje na wydatki bieżące
- dotacje na zadania inwestycyjne
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Koszty w 2013 roku w wysokości 220.639,20 dotyczyły:
- 24.578,66 amortyzacja
- 18.419,93 zużycie materiałów
- 6.797,42 zużycie energii
- 6.057,22 usługi obce
- 128.271,06 wynagrodzenia osobowe
- 6.400,00 wynagrodzenia bezosobowe
- 23.392,61 składki Z.U.S. i F.P.
- 3.555,27 odpis na Z.F.Ś.S.
- 2.688,00 inne świadczenia na rzecz pracowników (badania, szkolenia, odzież ochronna)
- 479,03 pozostałe koszty
KOSZTY
Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2013 rok
/w zł/

Wykonanie
w 2013 roku
/w zł/

4:3
/%/

1

2

3

4

5

I. KOSZTY OGÓŁEM, z tego:

220 653,50

220 639,20

100

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne

151 667,50

151 663,67

100

2. Wynagrodzenia bezosobowe

6 400,00

6 400,00

100

3. Zakup materiałów i energii

49 589,00

49 580,16

100

4. Usługi obce

5 953,00

5 952,67

100

321,00

320,40

100

5. Koszty remontowe
6. Inwestycje
7. Pozostałe koszty

-

-

-

6 723,00

6 722,30

100

Zarówno przychody jak i wydatki w 2013 roku zrealizowane zostały w około 100%.
Na koniec okresu sprawozdawczego w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania
i należności.
STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
Lp.

Wyszczególnienie

Stan na 31-12-2013
/w zł/

2

3

1
I. NALEŻNOŚCI

-

II. ZOBOWIĄZANIA, w tym

-

- zobowiązania wymagalne

-

ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
Lp.

Wyszczególnienie

Stan na
31-12-2013
/w zł/

Umorzenie
/w zł/

1

2

3

4

35 901,32

35 901,32

64 341,49

64 341,49

I. Zespoły komputerowe
II. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)
III. Zbiory biblioteczne
IV. Programy komputerowe

323 088,98
3 607,23

323 088,98
3 607,23
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Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej za 2013 rok zamknęła się wynikiem finansowym równym
„0”zł, ponieważ przychody równe były poniesionym kosztom.
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Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 25 czerwca 2014 r.
SPRAWOZDANIE
Z DOCHODÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PAWONKOWIE
za okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawonkowie podaje poniżej zrealizowane dochody w 2013roku
Łączna kwota dochodów – 68 631,52
Dochody
JST-GMINA PAWONKÓW - 37 610,80
Dział Rozdział Paragraf Tytuł Kwota
852

85212 Ś wiadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego 13 060,25
oraz sk ł adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia spo ł ecznego

0920 – Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

25,59

0970 – Wpływy z różnych dochodów-nienależnie pobrane świadczenia
rodzinne z lat ubiegłych

56,10

0970 - Dochody z tytułu ściągniętych należności zaliczek alimentacyjnych 0
0980 – Dochody z tytułu ściągniętych należności funduszu alimentacyjnego
12.969,76
0690 Wpływy z różnych opłat - w tym koszty upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego
przed wszczęciem egzekucji administracyjnej
8,80

852

85214

Zasi ł ki i pomoc w naturze oraz sk ł adki na 23 198,65

ubezpieczenia emerytalne i rentowe
0690 - wpływy z wpłat za pobyt podopiecznych z terenu naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej
23 198,65
Zasi ł ki sta ł e 255,90
0970 -

Wpływy z różnych dochodów-nienależnie pobrane zasilki

stałe z lat ubiegłych

255,90

852 852 19 Utrzymanie terenowego O ś rodka Pomocy Spo ł ecznej

92,00

0690 - wynagrodzenie od terminowego odprowadzenia podatku

92,00

852 85228 Us ł ugi opieku ń cze i specjalistyczne us ł ugi

1004,00

opieku ń cze
0830- wpływy z usług za świadczone usługi opiekuńcze
przez zatrudnione opiekunki GOPS u chorych w domu
Dochody
BUD Ż ETU PA Ń STWA

1 004,00
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85212 Ś wiadczenia rodzinne, ś wiadczenia z fundusz alimentacyjnego 27 057,94

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
0920 – Odsetki od spłacanych należności funduszu alimentacyjnego

1597,06

0970 - Dochody z tytułu ściągniętych należności zaliczek alimentacyjnych 0
0980 – Dochody z tytułu ściągniętych należności funduszu alimentacyjnego

25 460,88

Dochody JST -GMINY D Ł U Ż NIKA
852 12

980 – Dochody z tytułu ściągniętych należności Funduszu alimentacyjnego

3962,78
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Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 25 czerwca 2014 r.
SPRWOZDANIE
z działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pawonkowie w okresie od 1.01.2013r do 31. 12.2013r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawonkowie działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej
z dnia 12 marca 2004r. /Dz.U.z 2013 poz. 182 z późn.zm./ oraz Ustawę o świadczeniach rodzinnych z dnia
28 XI 2003r. /Dz.U. 2006r. nr 139, poz. 992 z późn.zm./ oraz ustawę z dnia 7 września 2007r. o Pomocy
osobom uprawnionym do alimentów /Dz.U. z 2009, Nr 1, poz. 7 z późn.zm./.
Zgodnie z tymi ustawami Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone gminie przez Wojewodę
oraz zadania własne/ w tym o charakterze obowiązkowym/ oraz realizuje wypłaty świadczeń rodzinnych
oraz funduszu alimentacyjnego, realizuje zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy oraz z ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Ogółem w na dzień 31.12.2013r ze środków z pomocy społecznej, pracy socjalnej oraz pomocy
usługowej skorzystało 280 r odzin naszej Gminy – dotyczy to realizacji ustawy o Pomocy Społecznej.
Realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował
w roku 2013 kwotę: 516 120zł
Z tego:
I Realizacja zadań własnych gminy finansowanych przez budżet państwa:
w ramach tej kwoty zrealizowano: 169 254zł.
Zasiłki stałe - 16 osób na kwotę: 63 264 zł. / 145 świadczeń/
Zasiłki okresowe – 14 osób na kwotę: 28 045 zł/ 115 świadczeń/
Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia
pielęgnacyjne: 23 osób na kwotę: 7 945zł.
Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum w formie gorącego posiłku - 120 osoby
przez okres 10 miesięcy na kwotę: 70 000zł.
I Realizacja zadań własnych finansowanych z budżetu gminy: 346 866zł.
w ramach tej kwoty zrealizowano:
1) dożywianie uczniów w szkole- 120 uczniów na kwotę - 28 015 zł.
2) zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 129 osób na kwotę - 107 139zł.
Zasiłki celowe były przyznawane rodzinom na zakup żywności i leków. Pomoc w naturze
realizowana była w formie zakupu opału oraz wykupu żywności w sklepie, pomoc na częściowe
pokrycie kosztów zdarzenia losowego dla 4 rodzin - 8 500zł.
3) Dofinansowanie zasiłków okresowych - 978zł.
4) opłata kosztów pobytu w domu pomocy społecznej: dla 10 osób na kwotę : 190 315zł.
5) opłacenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób pozbawionych pomocy rodziny,
a niezdolnych do samoobsługi dla 1 osoby na kwotę 11 919zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadania wynikające z tych ustaw są zadaniami
zleconymi finansowane z budżetu państwa. Z pomocy udzielonej w formie świadczeń rodzinnych
skorzystało ok. 280 rodzin w naszej gminie.
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Z pomocy udzielonej w ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
skorzystało: 28 dzieci z 12 rodzin
Ogólna suma przyznanych i wypłaconych świadczeń z realizacji zadań wynikających
z wymienionych wyżej ustaw stanowi kwota : 1 184 843zł.
Z tego:
I. Świadczenia rodzinne zrealizowane zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych:
1 031 570zł.
II. Świadczenia alimentacyjne realizowane zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:
101 101zł.
III. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców pobierających świadczenia
pielęgnacyjne: 17 662zł.
IV. Koszty obsługi - 34 510zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawonkowie realizuje również zadania zlecone finansowane
z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę pomocy finansowej (w wysokości 200 zł) wynikającej
z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji
rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2013 r.
poz.413),Uchwała nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24.12.2013r. Z pomocy finansowej korzystało 11
osób na kwotę 18 540zł. w tym pomoc finansowa 18 200zł. a koszty obsługi -340zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty dotyczące
stypendium i zasiłków szkolnych z dn. 07.09.1991r. /Dz.U. z roku 2004r. Nr 256.poz.2572/.
Z pomocy udzielonej w formie zasiłków szkolnych skorzystało 3 dzieci na kwotę 1 590zł. (środki
własne gminy)
Z pomocy udzielonej w formie stypendiów skorzystało 60 dzieci na kwotę 51 976zł. z tego dotacja
celowa z budżetu państwa wynosiła 36 929zł. a środki własne gminy 15 047zł.
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Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków Gminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół w Pawonkowie za 2013r.
DOCHODY
Plan dochodów i jego wykonanie w 2013 roku przedstawiał się następująco:

Zainkasowane dochody stanowiły:
ü karę umowną z tytułu opóźnień autobusu PKS
ü wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego

3349,51 zł
56,00 zł

WYDATKI
Plan wydatków i jego wykonanie w 2013 roku przedstawiał się następująco:

Przeciętne zatrudnienie na podstawie stosunku pracy kształtowało się na
następującym poziomie:
ü zespół ekonomiczno-administracyjny

4,42 etaty

ü konserwator placówek oświatowych

1 etat

ü kierowca gimbusa

1 etat

Dowożenie uczniów do szkół stanowiło koszt ogółem

258.794,36 zł

w tym:
ü wynajem autobusu w PKS Lubliniec

137.684,16 zł
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ü zwrot kosztów przejazdu zorganizowanego przez rodziców uczniów niepełnosprawnych
własnym środkiem transportu
ü paliwo do gimbusa
ü pozostałe wydatki związane z użytkowaniem gimbusa tj. kierowca, opieka nad uczniami
w czasie jazdy, okresowe badania techniczne, ubezpieczenie, podatek od środków
transportu, mycie, części zamienne i naprawy gimbusa

Poz. 4029

15.433,11 zł
40.913,67 zł

64.763,42 zł

Wydatki związane z obsługą placówek oświatowych:
ü publikacje i prenumeraty
ü programy finansowo-księgowe i ich aktualizacje, licencje
ü naprawy komputerów, konserwacja kserokopiarki

603,40 zł
1.994,40 zł
619,90 zł

ü obsługa bhp placówek oświatowych

4.800,00 zł

ü szkolenia pracowników

1.621,60 zł

ü zasilacze awaryjne
W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli:

1.652,04 zł

ü opłacono szkolenie dla dyrektorów i nauczycieli „System Informacji Oświatowej po
nowelizacji”
ü wypłacono dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
Wypłacono pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników
Pozostałe wydatki były związane z bieżącymi potrzebami jednostki tj. artykuły
kancelaryjne, usługi pocztowo- telekomunikacyjne, delegacje, okresowe badania lekarskie
pracowników, środki czystości itp.

2.600,00 zł
7.600,00 zł
228.650,32 zł
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Załącznik Nr 16 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok
Gimnazjum w Pawonkowie
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia: Zaplanowane pieniądze przeznaczono na zakup środków
czystości, materiałów kancelaryjnych, materiałów wykorzystywanych do drobnych napraw i remontów,
materiałów kancelaryjnych, materiałów piśmienniczych dla nauczycieli, papieru do ksero, akcesoriów
komputerowych, kserokopiarki wielofunkcyjnej. Wydatki w tym paragrafie wyniosły 50 363,15.
§ 4240. Zakup pomocy dydaktycznych: Zakupiono drobne pomoce dydaktyczne i uzupełniono księgozbiór
biblioteki. Zakupiono komputery do pracowni informatycznej oraz dwie tablice interaktywne wraz z rzutnikami
multimedialnymi. Ogólna kwota wydatków to 22 651 złotych i 46 groszy.
§ 4260. Zakup energii: Zakupiono energię elektryczną do starego i nowego gimnazjum w Pawonkowie oraz
wodę do obu obiektów. Wydatki na ten cel wyniosły 133 178 złotych i 77 groszy.
§ 4270. Zakup usług remontowych: Dokonywano drobnych bieżących remontów, konserwowano,
naprawiano i dokonywano przeglądów sprzętu znajdującego się na stanie szkoły, dokonano naprawy jednego
z agregatów pomp ciepła. Koszty usług remontowych to 40 141 złotych i 05 groszy.
§ 4280. Zakup usług zdrowotnych: Wydane pieniądze w całości przeznaczono na opłacenie badań
okresowych pracowników Gimnazjum. Usługi zdrowotne w ubiegłym roku kosztowały 520 złotych.
§ 4300. Zakup usług pozostałych: Pokrywano koszty zawiązane z kosztami przesyłek pocztowych,
wywozem śmieci i przeglądami kominiarskimi i wyjazdami uczniów na zawody sportowe. Koszt tego
paragrafu w skali roku to 10 948 złotych 83 grosze.
§ 4350. Zakup usług dostępu do sieci Internet: Opłacano bieżące rachunki za dostęp do Internetu. Ogólna
kwota wydatków to 894 złote 75 groszy.
§ 4370. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: Pokrywano bieżące
koszty związane z korzystaniem z telefonu w wysokości 1450 złotych i 77 groszy.
§ 4410. Podróże krajowe służbowe: Fundusze wydatkowano w całości na delegacje służbowe nauczycieli
i dyrektora szkoły. Wyjazdy dotyczyły głównie narad i konkursów przedmiotowych. Koszty tych wyjazdów to
2 651 złotych 85 groszy.
§ 4430. Różne opłaty i składki: Opłacono OC Dyrektora Szkoły oraz ubezpieczono sprzęt elektroniczny
znajdujący się w Gimnazjum. Kwota poniesiona na ten cel wyniosła 2 042 złote.
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Załącznik Nr 17 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Przedszkola Gwoździanach w roku 2013
Wydatki wyniosły łącznie 313 709,79 zł, z zaplanowanej kwoty 346 764.00 zł.
Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
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Załącznik Nr 18 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 25 czerwca 2014 r.
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2013 W PRZEDSZKOLU IM.
PLUSZOWEGO MISIA W PAWONKOWIE
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Załącznik Nr 19 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 25 czerwca 2014 r.
SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ŁAGIEWNIKACH
MAŁYCH
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013r.
I. Przychody za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013r.:
Dział 801 / rozdział 80104 – przedszkole
§ 0750. – wpływy z najmu mieszkania – 1621,24zł na plan 1577,00zł
§ 0830. – wpływy z usług: 13590,00zł na plan 13873,00zł
/w tym: opłaty godz.za pobyt dzieci w p-lu oraz opłaty lokatorów za wodę i CO/
opłaty godz.za pobyt dzieci w p-lu 10561,20zł na plan 10930,00zł;
opłaty lokatorów za wodę i CO – 3028,80zł na plan 2943,00zł
§ 0970. – wpływy z różnych dochodów – 714,85zł na plan 677,85zł.
Roczne wpływy wyniosły 15 926,09zł. na plan 16 127,85zł
Dział 801 / rozdział 80148 – stołówki szkolne
§ 0830. – wpływy z usług /odpł.za przygot. posiłków-wsad do kotła/ - plan – 21404,00zł.;
rachunki za żywność /w tym stan magazynu na 31.12.2013r. – 82,74zł/ - 18557,63zł;
pozostałości z 2012r – 786,33zł zł + odpł.za żyw. w 2013r. – 18908,20zł = 19694,53zł;
różnica między 19694,53zł a 18557,63zł wynosi 1136,90zł – tj. kwota „wsadu do kotła”
niewykorzystana w 2013r.
Roczne wpływy wyniosły 18908,20zł.
Łączne wpływy w dziale 801 wyniosły 34834,29zł.
II. Wydatki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013r.:
Dział 801 / rozdział 80104 – przedszkole
Wydatki płacowe:
§ 3020. – wyd.osob.nienal.dowyn. tj. dod.wiejski,mieszk.,fund.zdrow.dla n-li,świadcz.,odz.ochr.
wydatki - 8827,17zł na plan /po zmianach/ 11219,00zł.
§ 4010. – wyn.osob.prac./n-le, prac.obsł./ - 120108,55zł na plan 138770,00zł.
§ 4040. – dod.wyn.roczne/n-le, prac.obsł./ - 7823,63zł. na plan 7850,00zł.
§ 4110. – skł.na ubezp.społ. – 23423,91zł na plan 28726,00zł.
§ 4120. – skł.na fundusz Pracy – 1860,49zł na plan 4017,00zł.
§ 4170. – wynagrodz.bezosobowe /palacz,logopeda,surdopedagog,naucz.j.ang. um.o dzieło/– 12697,12zł
na plan 16856,00zł.
§ 4440. – odpisy na ZFŚS – 8575,00zł na plan 9807,00zł
Razem wydatki płacowe –183 315,87zł.
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Wydatki rzeczowe:
§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 17941,57zł na plan 17950,00zł
w tym: środki czystości; mat.kancel. i piśm.; prenumerata czasopism; materiały do remontu łazienki,
piwnicy i schodów; farby; tapeta; grzejniki; lampy; itp.; opał – 8748,07zł;
§ 4240. – zakup pomocy naukowych i książek – 10998,32zł na plan 11000,00zł
w tym: pomoce logopedyczne/m.in. program komp. ”Logo gry” -1339,00zł; Logop.pakiet podstaw. –
1537,90zł; książki, gry dydakt., akcesoria; zestaw komp. – 2380,00zł; oraz wyposażenie placu zabaw –
huśtawki i drążki – 2497,39zł; piaskownice – 396,00zł; stoliki piknikowe – 238,00zł; i inne pomoce dydakt.
typu: książki, kredki, brystol, historyjki obrazkowe, balony, stemple, układanki, klocki, gry, piłki itp.
§ 4260. – zakup energii elektr. i wody – 3389,35zł na plan 6000,00zł
§ 4270. – zakup usług remontowych – 4856,00zł na plan 4856,85zł
w tym: remont łazienki – 3300,00zł; remont instal. elektr.i montaż lamp – 700,00zł; malowanie piwnicy
i kl.schod. - 233,00zł; remont i konserwacja kotła CO – 500,00zł; konserwacja ksero
§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 173,33zł na planowane 350,00zł.
§ 4300. – zakup pozostałych usług – 2009,42zł na planowane 2021,00zł
w tym: wywóz śmieci, szamba, opłaty kominiarskie, pomiary elektr., przeglądy techn. budynku, gaśnic;
przesyłki;
§ 4350. – zakup usług dostępu do sieci Internetowej – 593,44zł na plan 720,00zł
§ 4370. – usługi telekomunikacyjne – 1062,04zł na plan 1300,00zł
§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 341,75zł na plan 400.00zł
§ 4430. – różne opłaty i składki – 600,00zł na plan 600,00zł
Razem wydatki rzeczowe: 41 965,22zł.
Łączne wydatki wykonane w rozdziale 80104 – przedszkole – wyniosły 225 281,09zł na plan /po
zmianach/ 262 422,85zł tj. wykorzystano 85,85%.
Dział 801 / rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:
§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 112zł na plan 113,00zł
§ 4700. – szkolenia prac. – 410,00zł na plan 455,00zł.
Łączne wydatki wykonane w rozdziale 80146– wyniosły 522,00zł na plan 568,00zł tj. wyk.91.90%.
Dział 801 / rozdział 80148 – stołówki szkolne
Wydatki płacowe:
§ 3020. – wyd.osob.nienal.do wyn./świadcz.dla prac,odz.ochr./ - 197,51zł na plan 300,00zł.
§ 4010. – wyn.osob.prac./prac.obsł./ - 27327,11zł na plan 27553,00zł.
§ 4040. – dod.wyn.roczne/ prac.obsł./ - 2104,83zł. na plan 2125,00zł.
§ 4110. – skł.na ubezp.społ. – 5353,62zł na plan 5371,00zł.
§ 4120. – skł.na fundusz Pracy – 0,00zł na plan 727,00zł.
§ 4440. – odpisy na ZFŚS – 1549,00zł na plan 1560,00zł
Razem wydatki płacowe – 36 532,07zł.
Wydatki rzeczowe:
§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 3699,76zł na plan 3700,00zł
w tym: środki czystości, przybory kuchenne, inwentarz gospodarczy. m.in.: system wentylacyjny; lada
kuch;maszynka do mięsa – 249,00zł; zmywarka -1549,00zł; materiały do remontu mebli.
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§ 4220. – zakup środków żywności – 18557,63zł na plan 22000,00zł
§ 4260. – zakup energii – gaz – 777,96zł na plan 780,00zł
§ 4270. – zakup usług remontowych – 499,00zł na plan 500,00zł
§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 26,67zł na plan 150,00zł.
Razem wydatki rzeczowe: 23 561,02zł.
Łączne wydatki wykonane w rozdziale 80148– wyniosły 60 093,09zł na plan 64 766,00zł tj.92,78%.
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Załącznik Nr 20 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2013r.
w Przedszkolu Kośmidry
W 2103r. roku z budżetu wykonaliśmy:
z usług remontowych:
– wykonanie i montaż szafy wielofunkcyjnej w korytarzu przedszkola na sumę 5000.00 zł
– malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach przedszkolnych na sumę 2280.00 zł
– zakup i wymiana okna w zmywalni przedszkola na sumę około 900.00 zł
– remont instalacji kanalizacyjnej w kuchni, wymiana spłuczek, naprawa baterii na sumę około 400.00 zł
– wykonanie i montaż zasuw w okienkach w zmywalni, malowanie schodów około 500.00zł
ponadto zakupiono:
– patelnię elektryczna do kuchni na sumę 3400.00 zł
– szafkę pod zlewozmywak na sumę ok. 150.00 zł
– skrzynie na klocki z półką na sumę ok. 800.00 zł
– mini wieża na płyty CD na sumę ok. 450.00zł
– talerze do kuchni na sumę ok. 700.00 zł
– pomoce naukowe i książki pomoce logopedyczne na sumę ok. 2500.00 zł
– płytki, umywalki, ubikacje do łazienki dla dzieci na sumę ok. 2400.00 zł
– środki czystości, materiały kancelaryjne, materiały do remontów, inwentarz gospodarczy,
Środki pieniężne wydano również na:
– przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, abonament RTV
– energię elektryczną, wodę i gaz,
– opłacono usługi telekomunikacyjne,
– podróż krajowe
– badania okresowe pracowników
– odzież ochronna dla pracowników
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Załącznik Nr 21 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych w Przedszkolu w Łagiewnikach Wielkich
w roku 2013.
W przedszkolu w Łagiewnikach Wielkich na wydatki w roku 2013
W Dziale 801 - Rozdziale 80104 zaplanowano kwotę 237 013,00 zł.
- Rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 569,00 zł.
- Rozdziale 80148 stołówki szkolne zaplanowano kwotę 47 550 zł
Realizacja planu wyglądała nastepująco:
W rozdziale 80104 § 3020 z zaplanowanych 9862,00 zł wydano kwotę 8570,36zł na dodatki wiejskie,
mieszkaniowe, świadczenia dla pracowników, odzież ochronną, ekwiwalent za pranie.
W rozdziale 80104 § 4210- zakup materiałów i wyposażenie z zaplanowanych 9360 00 zł wydano
9280,29 zł Zakupiono 8 t eko groszku oraz 760 kg węgiel orzech.
W ramach tego paragrafu zakupiono równiez srodki czystości, materiały kancelaryjne, piśmiennicze
oraz inwentarz gospodarczy.
W rozdziale 80104 § 4240 z zaplanowanych 1, 819,00 zł wydano 1 792,66 zł.
W roku 2013 zakupiono :
pomoce logopedyczne 197,10zł
klocki placube 174,99 zł,
matę "gra w klasy" 161,13 zł,
dekoder techmistat 130,00zł
urządzenie wielofunkcyjne 275,00zł.
Stacjonarny zestaw komputerowy 550,00 zł
W przedszkolu w Łagiewnikach Wielkich w roku 2013zaplanowano remont sypiącego się cokołu
elewacji zewnętrznej na który przeznaczono kwotę 1 000,00 zł. Remont wykonano,zabrakło środków na
odmalowanie cokołu. W projekcie planu finansowego na rok 2014 zaplanowano ocieplenie i odnowienieotynkowanie i pomalowanie elewacji zewnętrznej przedszkola,niestety punkt ten wykreślono z projektu
planu.
W rozdziale 80146$ 4700 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli "z zaplanowanej kwoty 569,00zł
wydano kwotę 540,00zł na szkolenie dla dyrektorów przedzkoli zorganizowane przez centrum
szkoleniowe"Eduskrypt"w ramach projektu P 21.
W rozdziale 80148- "Stołówki szkolne" § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia,
zakupiono środki czystości do kuchni oraz zmodernizowano kuchnię w celu uzyskania przez Sanepid
pozwolenia gotowania obiadów na terenie przedszkola. W tym celu zakupiono szafkę
kuchenną,zmywarkę,nowe blaty,stół roboczy za ogólną kwotę 2000zł.
Ogółem w Przedszkolu w Łagiewnikach Wielkich z ogólnej kwoty 251 163,00 zł (po zmianach)
wydatki wykonane stanowiły kwotę 229 813,41zł.
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Załącznik Nr 22 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 25 czerwca 2014 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2013
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GWOŹDZIANACH
Poniższe zestawienie dotyczy wydatków związanych głównie z działalnością dydaktyczną, opiekuńczą
i wychowawczą szkoły oraz zaplanowane inwestycje. Nie zawiera natomiast takich wydatków jak
wynagrodzenia osobowe , składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, odpisów na ZFŚS. Nie
zawiera także opłat za energię, wodę, telefon, Internet czy wywóz śmieci.
Dział 801
Rozdział 80101
§ 3020. Zakup odzieży ochronnej dla pracownic obsługi
Wypłata zasiłku dla emerytowanych nauczycielek w ramach funduszu zdrowotnego
Zaopatrzenie pracowników szkoły w herbatę

106,01
496,41
300,00

§ 3240. Wypłata stypendiów motywacyjnych dla uczniów

264,00

§ 4170. Wynagrodzenie dla palacza CO

5968,56

Wynagrodzenie za ocieplenie strychu szkoły wełną mineralną

2100,00

§ 4210. Zakupiono węgiel, środki czystości, materiały kancelaryjne i piśmiennicze dla nauczycieli, wełnę
mineralną do ocieplenia strychu, zawory i inne materiały niezbędne do usprawnienia instalacji centralnego
ogrzewania, nowy silnik do kosiarki spalinowej, nowe firanki do trzech sal lekcyjnych,
Wymieniono okna na strychu szkoły oraz drzwi wejściowe do szkoły.

Razem:

27069,18

Nie udało się zrealizować wymiany furtki i bramy, mimo, iż były na to zaplanowane pieniądze. Powód
był taki, że producent, gdy przyjechał na pomiar stwierdził, że nie zamontuje bramy ani furtki na starych
słupach, które się powoli rozpadają, gdyż nie mógłby zagwarantować bezpieczeństwa ich użytkowania.
Natomiast wymiana słupów przewyższała możliwości finansowe szkoły.
§ 4240. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej, nowy stół do tenisa stołowego oraz licencje Microsoft
Office do komputerów uczniowskich oraz dwa nowe komputery do pracowni
4348,58
§ 4270. Zlecono hydraulikowi montaż zaworów w instalacji centralnego ogrzewania
Została wykonana konserwacja kserokopiarki

4056,74

§ 4280. Przeprowadzono wstępne i okresowe badania lekarskie nauczycieli i pracowników obsługi 560,00
§ 4410. Zwrócono koszty przejazdów służbowych pracownikom szkoły

216,61

Rozdział 80146
§ 4210. Zamówiono prenumeratę miesięcznika „Biblioteka w szkole” oraz zakupiono pendrive dla nowych
nauczycieli
183,95
§ 4410. Zwrócono koszty przejazdów nauczycieli na szkolenia

427,98

§ 4700. Nauczyciele brali udział w różnych szkoleniach i kursach , w tym płatnych

350,00
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Załącznik Nr 23 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2013r.
w Szkole Podstawowej w Kośmidrach
W 2013 roku z budżetu wykonaliśmy:
z usług remontowych:
× położenie wykładziny w klasie I
ponadto zakupiono:
× panele przeznaczone na remont części korytarza
× podesty sceniczne
× gabloty na puchary
× zestaw multimedialny
× środki czystości, olej opałowy, materiały kancelaryjne, materiały do remontów, inwentarz gospodarczy,
pomoce naukowe i książki.
Środki pieniężne wydano również na:
× przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, abonament RTV
× energię elektryczną, wodę i gaz,
× opłacono usługi telekomunikacyjne,
× podróże krajowe,
× badania okresowe pracowników,
× odzież ochronną dla pracowników.
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Załącznik Nr 24 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 25 czerwca 2014 r.
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2013
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁAGIEWNIKACH MAŁYCH
W roku 2013 w Szkole Podstawowej w Łagiewnikach Małych ze środków z § 4210 zakupiono: opał,
środki czystości, materiały kancelaryjne, materiały piśmiennicze dla nauczycieli, materiały do remontów t.j.
- (farby i pędzle do odnowienia ogrodzenia wokół szkoły, malowania schodów i inne materiały do
odnawiania, wyrównywania ubytków w ścianach typu gips i.t.p. oraz inne do bieżących napraw), materiały
do naprawy sanitariatów, lampy do klasy, akcesoria komputerowe, tusze i tonery, papier na dekoracje
szkoły oraz do drukarek i kserokopiarki, akcesoria komputerowe, - w tym programy i licencje, bramki na
boisko do piłki nożnej, kosiarkę, krzesła składane, krzesła uczniowskie, gablotę na puchary, statyw do
zawieszania map, aparat fotograficzny Samsung , ławki korytarzowe, drukarkę Brother, laptop Asus
X73BY, monitor Samsung, paliwo do kosiarki, gaśnicę p.poż., tablice korkowe, drzwi z ościeżnicą na
wymianę do biblioteki i wiele innych rzeczy.
Natomiast z § 4240 zakupiono, 2 materace gimnastyczne, plansze i mapę dydaktyczną, dzwonki
chromatyczne, różnego rodzaju piłki, akcesoria do tenisa stołowego, 3 miniwieże, książki do biblioteki.
Środki budżetowe z § 4260 przeznaczono na zakup energii elektrycznej i wody, następnie z § 4270
finanse przeznaczono na wymianę i montaż wykładziny w 3 salach lekcyjnych, remont pokrycia dachowego
na budynku gospodarczym, czyszczenie rynien na budynku szkolnym, konserwację sprzętu oraz drobne
remonty, z § 4280 środki wykorzystano na badania okresowe dla pracowników, z § 4300 zapłacono za
wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, z § 4350 zakupiono abonament Neostrada,
z § 4370 opłacono usługi telekomunikacyjne, natomiast z § 4410 opłacono delegacje nauczycieli.
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Załącznik Nr 25 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 25 czerwca 2014 r.
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2013
Z PSP PAWONKÓW
Pieniądze przydzielone na 2013 rok zostały przeznaczone w PSP Pawonków przede wszystkim na zakup
opału ( węgla ECO) oraz remont korytarza oraz klasy. Pozostała kwota pozwoliła na prawidłowe
funkcjonowanie szkoły: wykonano bieżące naprawy, przeglądy, aktualizację, zakupiono pomoce
dydaktyczne, założono Internet bezprzewodowy, wyposażono pracownię komputerową w 5 komputerów,
dokształcano nauczycieli itp. Poniżej przedstawiam na jakie większe zakupy został przeznaczony budżet
w 2013 rok:
Dział 80101
1. § 4210 :
- węgiel ECO - około 20000,00zł
- materiały na bieżące naprawy - 631,44zł
- dzienniki lekcyjne ,legitymacje, karty rowerowe - 268,34zł
- akcesoria do kosiarki - 117,00zł
- środki czystości ,kreda - 2145,95zł
- drabina - 545,00zł
- piasek - 103,32zł
- tablice informacyjne - 73,01zł
- materiały do remontu klas - około 2300,00zł
- stoły + krzesła - 1272,00zł
- siatki + bramki do p. ręcznej - 3799,99zł
- tusz do drukarek - około 150,00zł
- materiały kancelaryjne (papier, spinacze…) - 439,61zł
- router - 320,00zł
- żabki , szyna - 119,57zł
- cement -77,00zł
- paliwo do kosiarki - około 200,00zł
- toner do ksero - około 200,00zł
- laptop - około 2000,00zł
- pozostałe wydatki - około 450,00zł
Razem: około 35350,75zł
2. § 4240 :
- książki + czasopisma dla dzieci - 450,00zł
- komputery - 3200,00zł
- Pomoce dydaktyczne ews - - 566,60zł
- sprzęt sportowy ( piłki) - 182,00zł
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Razem: 4398,60zł
3. § 4270 :
- malowanie klas - 4400,00zł
- instalacja Internet - 123,00zł
- usunięcie awarii Pieca CO - 250,00zł
- konserwacja ksero - 180,00zł
Razem: 4953,00zł
4. § 4300 :
- usługi kominiarskie - 531,36zł
- usługi transportowe (przywóz piasku) - 160,00zł
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa - 246,00zł
- legalizacja gaśnic - 129,15zł
- przegląd techniczny budynku - 300,00zł
- zakup domeny, hosting strony internetowej - 177,12zł
- przewóz uczniów na zawody - 125,00zł
- znaczki - około 100,00zł
- wywóz śmieci - 758,10zł
- wynajem basenu - 346,00zł
- abonament RTV - 53,30zł
- naprawa komputera - 90,00zł
- pozostałe usługi - 300,00zł
Razem : około 2467,63zł
5. § 3020 :
- pomoc z funduszu zdrowotnego - 600,00zł
Dział 80146
1. §4210
- materiały kancelaryjne - około 500,00zł
- prenumerata czasopism do samokształcenia - około 500,00zł
Razem: około 1000,00zł
2. §4410 Delegacje - wyjazdy na szkolenia nauczycieli - 325,00zł
Razem: 325,00zł
3. §4700
- szkolenie „ Kierownik wycieczek szkolnych” - 160,00zł
„ Ochrona danych osobowych” - 195,00zł
„ Pomoc pp... ” - 245,00zł
,, Statut...." - 270,00zł
Razem: 870,00 zł

Poz. 4029
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Załącznik Nr 26 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2013
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisowice
I. Szkoła
1. W ramach paragrafu 4210 zaplanowano zakup węgla, środków czystości, materiałów kancelaryjnych
i piśmienniczych dla nauczycieli, materiałów do remontu, materiałów papierniczych do drukarek i ksero,
akcesoria komputerowe, programy i licencje, wyposażenie do pomieszczeń szkolnych i wyposażenie
apteczek szkolnych.
Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane. Wymieniono okna w sali gimnastycznej oraz
zamontowano na nich metalowe zabezpieczenia. Zakupiono program e-dziennik i e-sekretariat oraz sprzęt
komputerowy umożliwiający realizację założeń e-dziennika.
Dodatkowo zakupiono tablicę multimedialną oraz projektor blisko ogniskowy, laptop i drukarkę
bezprzewodową. W/w sprzęt pozwala na prowadzenie zajęć w klasach młodszych w oparciu o e-booki.
Zakupiony sprzęt, to sprzęt poleasingowy dobrej jakości i w atrakcyjnej cenie. Zakupiono wykładzinę
dywanową o wymiarach 5x5m2 przeznaczoną do wykorzystania podczas zajęć rekreacyjnych klas
młodszych.
2. W ramach paragrafu 4240 zakupiono książki do biblioteki szkolnej oraz doposażono salę gimnastyczną
w zaplanowany sprzęt sportowy ( kozioł i skrzynia gimnastyczna) oraz pomoce do zajęć lekcyjnych
i dodatkowych.
3. W ramach usług remontowych 4270 nie planowano większych remontów. W ramach posiadanych środków
realizowano naprawy bieżące.
Wszystkie zaplanowane wydatki zostały zrealizowane.
II. Przedszkole
1. W ramach paragrafu 4210 zrealizowano wszystkie zaplanowane wydatki. Zakupiono 2 zestawy
komputerowe oraz jeden laptop. Zakupiono stoliki i krzesełka, a w związku z wydłużeniem czasu pracy
przedszkola do 8 h dokonano zakupu materacyków oraz szafy na pościel
2. W ramach paragrafu 4240 zakupiono pomoce dydaktyczne, zabawki,
zakupiono pomoce do zajęć logopedycznych.

huśtawkę na plac zabaw oraz

3. W ramach usług remontowych 4270 zaplanowano i wykonano remont schodów wejściowych do budynku
przedszkola.
Wszystkie zaplanowane w budżecie działania zostały zrealizowane.
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Załącznik Nr 27 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 25 czerwca 2014 r.
SPRAWOZDANIE LOKALNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO W LISOWICACH
2013
Styczeń
· Koncert świąteczny - 6 stycznia odbył się Koncert Świąteczny, który został zorganizowany już po raz
szósty. Pierwszym punktem spotkania był występ artystów, znanego nam już gliwickiego Teatru A. Tym
razem mieliśmy okazję obejrzeć spektakl pt.: "Bajka o Smoku Kubie". Po przedstawieniu odbył się Quiz
o Złota Bombkę, polegający na rodzinnym kolędowaniu, a także wręczone zostały nagrody dla uczestników
konkursu bożonarodzeniowego pt.: Ozdoba choinkowa".
· Blog LCSK – od stycznia działa blog, na którym umieszczane są informacje o wydarzeniach
odbywających się w LCSK: lcsklisowice.blogspot.com
Luty
· Ferie zimowe – zajęcia świetlicowe.
· Warsztaty pt.: "Tworzymy figurki gipsowe"– dwudniowe zajęcia zostały zorganizowane, dla dzieci,
w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Gwoździanach.
Marzec
· Marszobieg dla Kobiet - 8 marca zorganizowany został III Marszobieg dla Kobiet. Przybyłe panie
przemaszerowały z kijkami dystans 1 kwietnej mili. Na mecie otrzymały miłą niespodziankę w postaci
kwiatka i pamiątkowego "Dyplomu" (wykonanego na zajęciach twórczych). Następnie odbyło się krótkie
spotkanie przy kawie, herbacie i ciastku, podczas którego wspominałyśmy dwa poprzednie marsze oraz
oglądałyśmy wystawę fotografii przyrodniczej. Współorganizatorem marszobiegu był pan Krzysztof Brol.
· Turniej warcabowy - wiosnę przywitaliśmy rozgrywając Turniej Warcabowy. Do zabawy zgłosiło się
16 uczestników, którzy chętnie zmierzyli się w tej konkurencji. Zawodnicy, którzy zajęli 3 pierwsze miejsca
otrzymali nagrody w postaci kwiatka i pucharu. Dla wszystkich uczestników przygotowane zostały dyplomy
i mała niespodzianka.
· Narodowy Dzień Życia – w tym roku, z okazji NDŻ, zostałam zaproszona do udziału w zajęciach
rekolekcyjnych w Zespole Szkół w Lubecku. Podczas dwóch dni odbywały się zajęcia pod hasłem: "Bóg –
dawca życia", które prowadziłam wspólnie z nauczycielem katechezy. Podczas pierwszego spotkania
uczniowie odgrywali scenki oraz wzięli udział w quizie. Drugi dzień zaś przeznaczony był na prelekcję
z prezentacją slajdów pt.: "Życie – dar Boży". Uczniowie mieli także okazję obejrzeć wystawę pt.: "Ojciec
Święty w sprawie najmłodszych", którą co roku prezentuję w innym miejscu.
Kwiecień
· Zakończenie Rozgrywek Bilardowych – w kwietniu zakończyły się Rozgrywki Bilardowe, trwające
w okresie zimowym (od listopada 2012 r.). W tym roku po raz kolejny zawody rozgrywane były w trzech
kategoriach wiekowych: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Dorośli. Wszyscy uczestnicy turnieju, którzy
zjawili się na rozdaniu nagród otrzymali dyplom, mały upominek i poczęstunek. Dla zwycięzców
przygotowane zostały puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.
· Dzień Książki - z okazji Dnia Książki przygotowaliśmy w LCSK zakładki do książek. Dzięki
uprzejmości właścicieli sklepu MAREZA, były one rozdawane wszystkim, którzy w ten dzień odwiedzili
sklep. Poprzez tę akcję chcemy zachęcać do czytania, do znajdywania ciekawych książek
i "zaprzyjaźniania" się z nimi, a także do włączania się w organizowane przez LCSK wydarzenia.
· Makulatura na Misje – po raz drugi została zorganizowana w LCSK zbiórka makulatury, ktorą
dostarczyliśmy do punktu zbiórki w Częstochowie. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży papieru zostaną
przeznaczone na pomoc misjonarzom budującym studnie w Sudanie Południowym.
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Maj
· II Bieg Tropami Śląskich Dinozaurów – bieg został zorganizowany po raz drugi przez LCSK
i Muzeum Paleontologiczne, frekwencja uczestników wzrosła o 100 %.
Czerwiec
· Szlakami Naszej Gminy – druga edycja konkursu turystycznego rozpoczęła się w czerwcu. Do udziału
w wyprawach rowerowych i poznawania zakątków naszej gminy zaproszeni są wszyscy jej mieszkańcy.
Lipiec
· Półkolonie letnie - w dniach 8-19 lipca trwały półkolonie letnie dla dzieci pt.: "PODRÓŻ PRZEZ
POLSKĘ POCIĄGIEM TUWIMA". Temat naszych spotkań związany był z wierszem Juliana Tuwima,
którego rok obecnie obchodzimy, pt.: "Lokomotywa". Podróżując pociągiem odwiedzaliśmy kolejne
regiony Polski, dowiadując się o każdym z nich czegoś ciekawego. Poprzez zabawy, oglądanie zdjęć,
rozmowy na temat poszczególnych regionów Polski, prace plastyczne, czytanie wierszy dzieci poznawały
Polskę. W czasie zajęć odbyły sie także podchody, a na zakończenie każdy otrzymał drobny upominek
i dyplom.
· Letnie Kino Plenerowe – w 3 piątkowe wieczory były organizowane projekcje filmowe.
· Warsztaty Twórczego Recyklingu - w dniach od 29 lipca do 2 sierpnia odbywały się Warsztaty
Twórczego Recyklingu. W ciągu tych pięciu dni udało nam się zrobić kilka ładnych i pożytecznych
przedmiotów. Na początku zajęć przygotowaliśmy plakat informacyjny na temat segregacji śmieci.
Następnie dzieci miały okazję dowiedzieć się w jaki sposób możemy z rzeczy niepotrzebnych już, czyli
śmieci, zrobić coś użytecznego. Zamiast kupować nowe przedmioty, które za jakiś czas również staną się
odpadami, można wykorzystać to co już mamy.
Sierpień
· "Tyta Pierwszoklasisty"- w tym roku po raz kolejny zaprosiliśmy rodziców do samodzielnego
przygotowania "tyty" dla swoich dzieci - pierwszoklasistów. W sierpniu odbyło się spotkanie, podczas
którego powstały dwie piękne prace. Dla chłopca: TYTA - RAKIETA, dla dziewczynki: TYTA - OGRÓD
KWIATOWY.
· Wykopaliska Paleontologiczne – sale dolne były przez 2 tygodnie udostępniane paleontologom.
Październik
· Makulatura na Misje – odbyła się kolejna zbiórka papieru z przeznaczeniem na budowę studni
w Sudanie Południowym.
Listopad
· Przegląd Filmów Religijnych "Świadkowie wiary"– od 8 do 17 listopada zaprezentowanych zostało
10 filmów (dokumentalnych i fabularnych), przybliżających postacie świętych Kościoła Katolickiego.
Grudzień
· Warsztaty adwentowe – w czasie grudniowych spotkań wykonaliśmy anioły z masy solnej i kalendarz
adwentowy.
Zajęcia regularne
Gimnastyka
Zajęcia twórcze
Pomoc w nauce
Kawiarenka internetowa
Siłownia
Gry (bilard, tenis stołowy, piłkarzyki, rzutki, gry planszowe)
Udostępnianie wystawy paleontologicznej osobom idywidualnym i grupom zorganizowanym.
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Udostępnianie sal na różnego rodzaju spotkania (zebrania wiejskie, zebrania OSP, Kółka Rolniczego,
Powiatowego Związku Spółki Wodnej z mieszkańcami gminy i inne).
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Załącznik Nr 28 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 25 czerwca 2014 r.
INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM
GMINY PAWONKÓW ZA ROK 2013
wg stanu na dzień 31.12.2013r.
Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz mienie innych
komunalnych osób prawnych. W zasobach komunalnych gminy Pawonków znajdują się po uwzględnieniu
zaistniałych zmian dotyczących nabycia i zbycia w Gminie Pawonków wg stanu na 31.12.2013r.
nieruchomości o łącznej powierzchni 141,0474 ha, z tego oddane w użytkowanie wieczyste 2,1742 ha.
I. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚC GMINY
Wyszczególnienie
DRALINY ogółem 6,2976 ha
działki zabudowane
b. czynszowy, OSP
drogi gminne

Nr działki

Powierzchnia w ha

103/56

0,4982

13
188/173
275/97
284/132
341/64
342/64
343/64
50
51
52
142/52
154/49
70
71
73
74
75
118/51
276/97
278/97
279/97
332/75
333/75
353/75
355/75
357/97
368/172

0,0600
0,1200
0,0143
0,3230
0,0451
0,0895
0,1434
0,1671
0,3342
1,2478
0,2257
0,2350
0,1085
0,0345
0,2364
0,4170
0,7494
0,0181
0,0313
0,0348
0,0428
0,0626
0,6612
0,0004
0,0814
0,0735
0,2424
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GWOŹDZIANY ogółem 24,1185 ha
działki zabudowane
działka za Frąszczak
b. użytkowy (sala)
b. użytkowy (sala)
b. czynszowy coll
b. czynszowy (coll)
Szkoła Podstawowa
b. czynszowy
przedszkole
b. czynszowy Haryniok
remiza OSP
oczyszczalnia ścieków
drogi gminne
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332/42
834/87
833/87
77/15
126/14
131/71
124/70
171/69
14
383/21
853/192

0,0378
0,1770
0,0999
0,2355
0,0077
0,4899
0,0514
0,1571
0,1463
0,0782
0,3760

126/69
64
368/43
298/42
40
43
44
49
51
54
54
55
57
58
64
63
75/59
80
81
106
107
118
119
122
123
124
125
126
129/108
228/120
250/121

0,0013
0,0940
0,0560
0,0949
0,3345
0,3182
0,6202
0,3875
0,7394
0,9830
0,5712
0,4327
1,2395
0,4847
0,0940
0,3638
0,4155
0,7783
1,0732
0,1864
0,1771
0,7593
1,3384
0,0733
0,0248
0,0369
0,0531
0,0213
0,0739
0,4755
0,3886
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256/127
258/130
270/129
338/42
384/21
44
92/45
148
45
50

0,5589
0,6630
0,1145
0,0207
0,0111
0,3330
0,2750
0,9750
0,4488
0,9698

821/29
327/42
128/14

0,1700
0,0454
4,0792

68

1,0008

490/30
355/48
216/13

0,1981
0,3539
0,0432

1068/1
489/30

1,3166
0,1766

22
386/21
189/29

0,6530
0,8704
0,1800

357/30
435/4
424/2
672/83
674/83
1077/292
1021/216

0,0076
0,0970
0,0924
0,0050
0,0044
0,0053
0,0132

53/12
47/12

0,4555
0,3811

61
423/116
525/68
526/68

0,2580
0,8940
0,0595
0,3366

działki

tereny inne
boisko sportowe
KOŚMIDRY ogółem 4,0167 ha
działka zabudowana
przedszkole
Szkoła Podstawowa
remiza OSP
tereny inne
boisko sportowe
boisko wielofunkcyjne
działki rolne

drogi gminne

KOSZWICE ogółem 3,6267 ha
działka zabudowana
remiza OSP
świetlica + boisko
drogi gminne
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LISOWICE ogółem 24,8177 ha
działka zabudowana
b. betoniarnia
Lokalne Centrum Społeczno-Kulturalne
Szkoła Podstawowa
tereny inne
boisko sportowe
boisko sportowe
boisko sportowe
teren po b.OSP
drogi gminne
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527/119
528/119
529/119
530/119
531/119
499/154
44/12
451/154
452/154
62/12
524/68

0,2328
0,1474
0,1380
0,0335
0,3426
0,0236
0,0242
0,1041
0,0737
0,0036
0,1185

400/8
186
288/204

1,6266
0,1780
1,6180

187
282/188
276/190
351/135

0,2190
0,6006
0,1421
0,0200

526/98
409/182
668/98
576/176
578/176
618/181
626/153
620/177
624/152
628/152
630/152
634/140
636/139
638/133
640/132
642/129
660/113
583/113
666/113
646/124
648/119
650/110
652/116

0,0061
0,0060
0,0005
0,0057
0,0058
0,0023
0,0078
0,0175
0,0042
0,0048
0,0046
0,0051
0,0051
0,0041
0,0038
0,0034
0,0203
0,0017
0,0025
0,0051
0,0052
0,0060
0,0079
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654/115
656/115
658/101
662/113
632/146
664/113
524/98
644/125
670/128
555/168
560/168
587/147
455/166
111
622/167
623/167
10/7
2
11
12
23
45
180
202
314/194
315/198
464/185
465/185
474/80
475/80
498/44
499/44
522/1
523/1
65
378/36
379/36
388/97
389/97
24
25
44
68/28
69/28
445/51

0,0052
0,0104
0,0104
0,0036
0,0050
0,0033
0,0058
0,0035
0,0033
0,0053
0,0053
0,0207
0,0115
0,3170
0,0011
0,0759
0,1362
0,0360
0,0440
0,0980
0,0430
0,5460
0,1970
0,8330
0,1270
0,5560
0,0152
0,5718
0,0065
0,2905
0,0094
0,3226
0,0051
0,4599
0,7580
0,0046
2,2174
0,0006
0,2494
0,5790
2,2400
0,5750
1,1604
0,2426
1,0868
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ŁAGIEWNIKI MAŁE ogółem 18,8573ha
działki zabudowane
przedszkole
Szkoła Podstawowa
zabudowania -Dominiak
remiza OSP
działki rolne

działki budowlane
dz. budowlana przy ul. Wyzwolenia
drogi gminne
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447/114
211/59
319/34
320/34
321/39
322/39
41
84
108
153
164
389/27
390/27
21
46/7
54/7
514/19
686/13
487/93
508/61
727/197

0,2612
0,4500
0,0098
0,3122
0,0053
0,7167
1,0190
0,6080
0,3960
0,7580
0,4620
0,0066
0,8154
0,4140
0,0623
0,0336
0,0149
0,0127
0,0143
0,0042
0,0034

1046/452
1601/453
1572/453
1457/452

0,1000
0,7950
0,1781
0,2540

831/451
1532/205
853/343
864/342
1534/222
79/15

0,7080
0,1974
0,2290
0,0330
0,3270
0,6461

1584/106

0,1708

1610/112
64
1204/210
511
512
513
515
1627/529

0,0526
0,0832
0,1089
0,6911
0,7960
0,9060
0,5520
0,0094
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ŁAGIEWNIKI WIELKIE ogółem 8,4541 ha
działki zabudowane
gimnazjum
świetlica /remiza OSP
przy gimnazjum
działka rolna

tereny inne
staw
staw
boisko sportowe
boisko sportowe
boisko sportowe
parking przy kościele
parking przy gimnazjum
planowany nowy cmentarz
planowany nowy cmentarz
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1629/529
536
807/535
1176/520
1209/206
1211/524
1212/205
1281/528
1284/530
537
541
1241/534
1285/530
508
510
707/509
532
507
69/46
68/46
1625/329
1630/191
45/21
57/38
58/37
65/37
66/38

0,4667
0,1410
0,0920
0,0800
0,0388
0,0893
0,0180
0,1581
0,0021
0,9590
0,2810
0,8637
0,4729
0,2410
0,2660
1,2640
0,6590
0,6590
0,9576
0,0754
0,3381
0,0119
0,4515
0,6658
0,2142
1,3148
1,2388

200/123
280/163
380/124

0,3730
0,1350
0,2075

318/122
381/125

0,6740
0,0158

99
100
49/24
425/86
426/86
46/22
198/121
13/2
18/4

0,2550
0,1790
0,4930
0,2721
0,5519
0,2885
0,1270
1,0350
1,0169

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

– 68 –

Poz. 4029

drogi gminne

PAWONKÓW ogółem 21,1494ha
działki zabudowane
przedszkole
przedszkole
przedszkole
Szkoła Podstawowa
oczyszczalnia ścieków
oczyszczalnia ścieków
dz. zabudowana Małek
budynek czynszowy coll
były Ośrodek Zdrowia
gimnazjum/hala sportowa
gimnazjum/hala sportowa
świetlica /remiza OSP
działka budowlana
dz.budowlane przy ul. Kwiatowej
dz.budowlane przy ul. Kwiatowej
dz.budowlana przy przedszkolu
dz.budowlana przy przedszkolu
dz.budowlana przy przedszkolu
dz.budowlana przy przedszkolu
tereny inne
boisko sportowe
drogi gminne

8
27
10
9/14
9/21
500/168
480/187
149/76
439/75
440/75
441/64
573/109
448/163

0,4200
0,7000
0,2300
0,2322
0,1250
0,0138
0,0309
0,0118
0,0140
0,5640
0,1041
0,3600
0,0246

606/10
609/10
611/10
524/6
744/111
740/112
668/117
490/50
534/10
645/142
559/142
448/10

0,1638
0,2493
0,4778
0,7051
0,2621
0,3253
0,1770
0,1508
0,2000
1,6700
0,7900
0,2221

727/133
642/138
605/10
607/10
608/10
610/10

0,4184
0,5500
0,1832
0,1109
0,1701
0,1227

558/142

1,8400

489/50
742/121
741/121
779/45
453/10
451/10
774/138

0,0480
0,0044
0,3696
1,7684
0,0274
0,0450
0,0956
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775/138
776/138
592/10
294/45
671/156
725/133
14
17/10
17/13
17/20
19
20
755/150
824/43
809/164
807/164
828/158
816/164
751/161
622/152
652/157
676/153
679/154
686/159
680/154
801/153
804/153
874/161
882/11
798/154
706/162
893/162

0,0691
0,0050
0,0706
0,1180
0,0111
0,0037
0,9500
0,1154
0,3712
0,0124
0,1800
0,4900
0,0196
0,0010
0,0569
0,0275
0,0105
0,0246
0,0087
0,0115
0,0105
0,0040
0,0031
0,0105
0,0119
0,0296
0,0070
0,0028
0,0155
0,0299
0,0070
0,0035

127
128
126
135
136
125
329/16
330/16
331/16
333/16
649/140

1,0000
0,8055
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
0,2200
0,2519
0,2335
0,2394
0,5600
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SKRZYDŁOWICE ogółem 12,2883 ha
działki zabudowane
b. mieszkalny
b. czynszowy
remiza OSP
b. czynszowy
przepompownia ścieków
przepompownia wody
działki rolne

tereny inne
boisko sportowe
drogi gminne

396/101
328/60
385/101
183/27
169/27
405/32
284/35

0,2784
0,7320
0,4400
0,0713
0,5106
0,0139
0,3527

8
11
76/10
94/9
28

0,1500
0,0790
0,0480
0,1031
1,0660

386/101

0,7600

7/2
10
11/3
15
8/17
244/20
179/79
178/81
88/6
87/6
86/7
92/6
93/7
209/55
238/101
241/20
287/104
265/11
266/11
268/20
270/22
271/22
103
106
108
112
112

0,6021
0,0600
0,0046
0,0700
0,3500
0,1221
0,0959
0,0131
0,0031
0,0331
0,0457
0,0062
0,0197
0,0216
0,0095
0,9560
0,0688
0,0139
0,0019
0,0046
0,0024
0,0167
0,3080
0,0440
0,3570
0,0610
0,2930
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SOLARNIA ogółem 15,2469 ha
działki zabudowane
remiza OSP
b. czynszowy
b. czynszowy
tereny inne
boisko sportowe
boisko sportowe
drogi gminne
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113
113
127
128
131
133
157/107
200/111
239/132
274/105

0,8720
0,1780
0,1160
1,0950
0,3180
0,1520
0,3530
0,7831
0,1369
0,0953

283/107
109
108

0,2500
0,0739
0,1297

359/110
357/107

0,0093
0,9058

153/34
187/13
188/13
169/12
176/12
397/56
293/62
128
129
131
132
133
12
89
87
40
41
353/2
354/2
355/2
141
142
144
145
147
148

0,0826
0,0249
0,0733
0,0324
0,0509
0,0251
0,0104
0,4120
0,1140
0,4800
0,8630
0,2860
0,7100
0,1920
0,3370
1,0690
0,8170
0,0001
0,0936
0,0234
0,2050
0,5520
0,3400
0,7454
0,0320
0,1690
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149
159
313/157
319/140
324/154
328/152
119
120
121
122
123
124
125

0,3040
0,1160
0,0009
0,0066
0,0043
0,0057
0,0940
0,0640
0,1390
0,0550
0,1090
0,6026
0,2800

57
58
67
59

0,5610
1,5950
0,4590
1,7420

W 2014r. do zasobu mienia komunalnego planuje się przejąć głównie grunty stanowiące własność Skarbu
Państwa, na podstawie ustawy z dnia 10.05.1990r.- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych , ustawy z 19.10.1991r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Planuje się przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość zabudowaną położoną w Skrzydłowicach przy ul.
Brzozowej.
II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH
Grunty gminy Pawonków będące w użytkowaniu wieczystym
Wyszczególnienie
Nr działki
Powierzchnia w ha
161/9
0,0916
GWOŹDZIANY
819/270
0,0152
KOŚMIDRY
820/270
0,0947
557/142
1,5000
794/24
0,0245
793/24
0,0583
PAWONKÓW
796/24
0,0107
795/24
0,1239
334/16
0,2380
283/35
0,0173
SKRZYDŁOWICE
Wg stanu na 31.12.2013r . powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynosiła 2,1742
ha, w tym:
- osobom fizycznym o łącznej powierzchni 1,6161 ha ,
- osobom prawnym o łącznej powierzchni 0,5581 ha.
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III. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (własności)
Wyszczególnienie
Draliny
Gwoździany
Kośmidry
Lisowice
Łagiewniki Małe
Łagiewniki Wielkie
Koszwice
Pawonków
Skrzydłowice
Solarnia
RAZEM

powierzchnia ogółem w 2012r.

powierzchnia ogółem w 2013r.

6,2976
21,7303
4,0167
24,6722
17,8842
7,3447
3,6267
19,6593
7,4040
15,2469
127,8826

6,2976
24,1185
4,0167
24,8177
18,8573
8,4541
3,6267
21,1494
12,2883
15,2469
138,8732

RÓZNICA
w ha
+ 2,3882
+ 0,1455
+ 0,9731
+ 1,1094
+ 1,4901
+ 4,8843
10,9906

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o mieniu komunalnym do zasobu Gminy przybyło 12,2727ha.
Gmina Pawonków nabyła na własność:
- nieodpłatnie z mocy prawa – decyzją Wojewody Śląskiego na podstawie ustawy z dnia 19.10.1991r.
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – 7 działek rolnych o powierzchni 2,4779ha
- nieodpłatnie z mocy prawa – decyzją Wojewody Śląskiego na podstawie ustawy z dnia 10.05.1990r.Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
(komunalizacja) 27 działek o powierzchni 9,3908ha
- z mocy prawa na podstawie podziału geodezyjnego nieruchomości - 2 działki o powierzchni 0,0280ha,
przeznaczone pod poszerzenie dróg gminnych
- działka o powierzchni 0,3760 ha, zamiana nieruchomości
Z zasobu Gminy ubyło 1,2821 ha:
- działki o powierzchni 0,9894 ha, zamiana nieruchomości
- sprzedaż w drodze bezprzetargowej działek w Skrzydłowicach o powierzchni 0,2780ha, na poprawienie
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
- w wyniku podziału geodezyjnego terenu przedszkola w Pawonkowie powstał ubytek powierzchni
wynoszący 147m2
IV. DANE DOTYCZĄCE UZYSKANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA
WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH
Dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w 2013 roku
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności
wpływy z tytułu najmu i dzierżawy:
- lokali użytkowych
- lokali mieszkalnych
Planowane dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w 2014 roku

22.140,00
8.511,21
2.861,10

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste

200.000,00
8.920,00

50.043,60
10.588,83
39.454,77
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wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności
wpływy z tytułu najmu i dzierżawy
V.

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MAJĄTKU STANOWIĄCEGO
PAWONKÓW
(INFRASTRUKTURA KOMUNALNA)
Wyszczególnienie

drogi
kanalizacja sanitarna
sieć wodociągowa
Budynki ogółem, w tym:
- budynki mieszkaniowe
- budynki użytkowe
- budynki użytkowo-mieszkalne

55.380,00
WŁASNOŚC

GMINY

Ilość
111 km
25,82 km
88,39 km
27 budynki
8 budynków (30 mieszkań)
17 budynków
2 budynki (4 mieszkania)

Gmina Pawonków posiada 111 km dróg. Część w/w gruntów to nie urządzone drogi kategorii gminnej.
Spośród dróg urządzonych można wymienić:
- drogi asfaltowe
droga Solarnia - Draliny
Pawonków: ul. Kośmiderska, ul. Kościuszki, ul. Damrota, ul. Dolna, droga do Domu
Przedpogrzebowego, łączniki ul. Skrzydłowicką - ul. Kościuszki, - ul. Zawadzkiego, ul. Kwiatowa, ul.
Pietraszowicka, droga do gimnazjum, ul. Cegielnia, ul Końcowa, droga dojazdowa do przedszkola
Kośmidry: ul. Szkolna, ul. Podleśna, łącznik ul. Lubliniecka - ul. Podleśna, ul. Zielona, ul. Kuźnicka,
ul. Stawowa
Koszwice: ul. Strażacka
Lisowice: ul. Nowa , ul. Cegielniana, ul. Słowackiego, ul. Słowackiego łącznik, ul. Napłatki
Łagiewniki Wielkie ul. Lompy, ul. Strażacka, ul. Szkolna, ul. Pietruchowa , ul. Nowa
Gwoździany : droga do cmentarza, ul. Nowa, ul. Spółdzielcza
Skrzydłowice: ul. Strażacka, ul. Łączna, ul. Wyzwolenia,
Łagiewniki Małe: ul. Przyjaźni, ul. Wyzwolenia, ul. Dobrodzieńska, ul. Nowa, ul. Powstańców, ul.
Polna część
Solarnia: ul. Strażacka ul. Lubliniecka,
Draliny: ul. Wiejska,
- drogi powierzchniowo- utrwalone
Lisowice ul. Ogrodowa; Łagiewniki Wielkie ul. Topolowa; Draliny ul. Kanuska; Łagiewniki Małe ul.
Szkolna, ul. Odrodzenia; Koszwice ul. Polna; Pawonków ul. Ogrodowa; Kośmidry część ul. Podleśnej,
Polnej.
Ogółem długość sieci wodociągowej w gminie Pawonków wynosi 88,39 km. Długość sieci kanalizacji
sanitarnej w gminie wynosi ogółem 25,82 km.
Gmina Pawonków jest właścicielem budowli stanowiących elementy lub urządzenia infrastruktury. Są
to przede wszystkim:
- oczyszczalnia ścieków w Pawonkowie
- oczyszczalnia ścieków w Gwoździanach
- przepompownie ścieków w Gwoździanach
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- przepompownia ścieków w Skrzydłowicach
- przepompownia wody w Skrzydłowicach
- most w Solarni
- boisko wielofunkcyjne w Kośmidrach
- boisko sportowe „Orlik” Pawonków
- wiaty przystankowe
- oświetlenie uliczne
- kontener-domek gospodarczy oczyszczalnia ścieków w Pawonkowie
Budynki to składniki majątku rzeczowego. Gmina Pawonków posiada 28 budynki komunalne, w tym
8 mieszkalnych, 18 użytkowych i 2 użytkowo-mieszkalne. Administrację i zarządzanie tymi budynkami
sprawuje Urząd Gminy.
Budynki mieszkalne:
- w Pawonkowie

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

- w Gwoździanach

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

- w Dralinach

-budynek czynszowy ul. Pawonkowska 7

- w Skrzydłowicach

-Agromonówka, budynek mieszkalny ul. Brzozowa

Budynki mieszkalno-użytkowe:
- w Pawonkowie

- GOPS, Urząd Gminy

Budynki użytkowe:
- w Pawonkowie
- Urząd Stanu Cywilnego, Świetlica Społeczno-Kulturalna ,garaże przy Coll, garaże
przy GOPS-ie, gimnazjum, hala sportowa
- w Gwoździanach

- remiza OSP, sala

- w Lisowicach

- Lokalne Centrum Społeczno-Kulturalne, budynek byłej betoniarni

- w Kośmidrach

- remiza OSP

- w Dralinach

- remiza OSP

- w Łagiewnikach Małych

- remiza OSP

- w Skrzydłowicach

- remiza OSP

- w Łagiewnikach Wielkich

- remiza OSP

- w Koszwicach

- remiza OSP

- w Solarni

- remiza OSP

Jednostka budżetowa tj. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w swojej ewidencji
wartościowej posiada pozostałe budynki (budynki szkół, przedszkoli, Domy Nauczycieli).
WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W EWIDENCJI URZĘDU GMINY
Środki transportu
SAMOCHODY I ŚRODKI TRANSPORTOWE (OSP)
Samochód pożarniczy Star 244

OSP Łagiewniki Małe – CZA – 392 U

Samochód pożarniczy IFA

OSP Draliny – SLU K530

Samochód pożarniczy Żuk A 156 B

OSP Draliny- SLU H323

Samochód pożarniczy Star 29

OSP Skrzydłowice STEYR SLU 60TG

Samochód pożarniczy Mercedes OSP Solarnia - SLU 8E44
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Samochód pożarniczy Jelcz 004

OSP Gwoździany – CEE 8621

Samochód ratownictwa technicznego

Polonez DC EKO OSP Lisowice – CEM 2225

Samochód pożarniczy IFA

OSP Pawonków – SLU E103

Samochód pożarniczy Żuk A 156

OSP Koszwice SLU N112

Samochód pożarniczy Mercedes 1017AF

OSP Kośmidry - SLU 3R44

Samochód pożarniczy Star 244 005

OSP Łagiewniki Wielkie SLU Y687

Fiat Ducato SLU 42NP
Motopompa pływająca 12 szt.
Pompa szlamowa 8 szt.
Agregat prądotwórczy 8 szt.
Motopompa PO5 10 szt.
Agregat oddymiający 3 szt.
Przecinarka

1 szt.

Pilarka spalinowa 16 szt.
Holmatro – ratownictwo-techniczne 3 szt.
Inne środki trwałe
URZĄD GMINY
komputery wraz z wyposażeniem
kserokopiarka
fax
kasa pancerna
komputery osobiste
centrala telefoniczna
projektor, ekran
kosiarki
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Załącznik Nr 29 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 25 czerwca 2014 r.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
I NARKOMANII ZA 2013R.
Środki zostały przeznaczone na realizację zadań:
- Wycieczki dla dzieci, uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz grup działających przy parafiach
8.843,23zł
- Działalność świetlic oraz turnieje, imprezy środowiskowe zakup nagród, artykuły spożywcze, papiernicze
22.454,28zł
- Wynagrodzenie- pełnomocnika, osób prowadzących różne zajęcia wychowawcze, artystyczne z dziećmi
i młodzieżą 35.956,72
- Czynsz i energia siłownia Lisowice, Pawonków, wynajem hali sportowej 7.951,00
- Porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lublińcu dotyczące prowadzenia punktu
konsultacyjnego w zakresie przemocy w rodzinie 2.480,00
- Programy oraz konkursy profilaktyczne, imprezy sportowe dla młodzieży szkolnej 13.409,61.
Razem:
91.094,84
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Załącznik Nr 30 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 25 czerwca 2014 r.
WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
/rok 2013/

SZKOŁA PODSTAWOWA PAWONKÓW

Urządzenia techniczne

Budynki i budowle

Kotły CO

Budynek szkolny Pawonków

Inne środki trwałe

Ogrodzenie SP Pawonków

Kserokopiarka

Inne środki trwałe

SOLARNIA

Pracownia internetowa

Budynki i budowle

SKRZYDŁOWICE

Budynek szkolny Solarnia

Budynki i budowle

Budynek gosp.Solarnia

Budynek szkolny Skrzydłowice

Ustępy drewn.Solarnia

Budynek gosp.Skrzydłowice

Ogrodzenie SP Solarnia

Budynek pomocn.Skrzydłowice

GIMNAZJUM PAWONKÓW

Ustępy Skrzydłowice

Inne środki trwałe

SZKOŁA PODSTAWOWA KOŚMIDRY

Pracownia internetowa

Budynki i budowle

Maszyna myjąca (hala)

Budynek szkolny Kośmidry

ŁAGIEWNIKI WIELKIE

Budynek mieszkalny Kośmidry

Budynki i budowle

KOSZWICE

Szkoła Łag.Wielkie z DN

Budynki i budowle

St.budynek gosp.Łag.Wielkie

Dom Nauczyciela Koszwice

Urządzenia techniczne

SZKOŁA PODSTAWOWA ŁAGIEWNIKI MAŁE

Kotły SP Łag.Wielkie

Budynki i budowle

GZEAS PAWONKÓW

Budynek szkolny Łag.Małe

Inne środki trwałe

Budynek szkolny nr 2 Łag.Małe

Serwer

Budynek gosp.Łag.Małe

Środki transportu

Szopa na węgiel Łag.Małe

Osinobus

Urządzenia techniczne

Gimbus

Kotły CO Łag.Małe

PRZEDSZKOLE PAWONKÓW

SZKOŁA PODSTAWOWA GWOŹDZIANY

Budynki i budowle

Budynki i budowle

Budynek przedszkola Pawonków

Budynek szkolny Gwożdziany

Ogrodzenie przedszkola Pawonków

Budynek gosp.Gwoździany

Bramy i furtki przedszkola Pawonków

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

– 79 –

Poz. 4029

Ustępy Gwoździany

Inne środki trwałe

Ogrodzenie SP Gwoździany

Kserokopiarka

Urządzenia techniczne

PRZEDSZKOLE KOŚMIDRY

Piec CO Gwoździany

Budynki i budowle

Inne środki trwałe

Budynek przedszkola Kośmidry

Kserokopiarka

Budynek gospodarczy, kotłownia

ZESPÓŁ SZKONO-PRZEDSZKOLNY LISOWICE

PRZEDSZKOLE ŁAGIEWNIKI MAŁE

Budynki i budowle

Budynki i budowle

Budynek szkolny Lisowice

Budynek przedszkola Łag.Małe

Budynek szkolny nr 2 Lisowice

PRZEDSZKOLE ŁAGIEWNIKI WIELKIE

Budynek gosp.Lisowice

Budynki i budowle

Szopa na drewno Lisowice

Budynek przedszkola Łag.Wielkie

Ogrodzenie SP Lisowice

