
 SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY OPATÓW

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Budżet Gminy Opatów na 2014 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Opatów Nr 177/XLVIII/2013 
w dniu 30 grudnia 2013 r. i przedstawiał następujące wielkości :

- dochody budżetowe 19.963.053,13 zł,
 w tym :  
a/ bieżące w kwocie 16.696.643,00 zł,
b/ majątkowe w kwocie 3.266.410,13 zł.
- wydatki budżetowe 19.669.313,00 zł,

 w tym :  
a/ bieżące w kwocie 15.606.708,00 zł,
b/ majątkowe w kwocie 4.062.605,00 zł.

W ciągu roku budżet ulegał kolejnym zmianom i na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiał kwoty :

- dochody budżetowe 18.860.577,00 zł,
 w tym :  
a/ bieżące w kwocie 18.504.267,00 zł,
b/ majątkowe w kwocie 356.310,00 zł.
- wydatki budżetowe 21.810.705,33 zł,

 w tym :  
a/ bieżące w kwocie 18.205.905,00 zł,
b/ majątkowe w kwocie 3.604.800,33 zł.

Na dokonaną korektę dochodów złożyły się następujące zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy 
i zarządzeniami Wójta :

1. Zwiększenie dochodów o kwoty dotacji przyznanych przez Wojewodę Śląskiego 
i Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych

 
 

392.259,36 zł,
 w tym :  
a/ zadania z zakresu pomocy społecznej 1.292,00 zł,
b/ zadania z zakresu administracji - 5.573,00 zł,
c/ stypendia dla uczniów 48.692,00 zł,
d/ wypłata akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego 265.221,10 zł,
e/ wyprawka szkolna dla uczniów 16.900,00 zł,
f/ zakup podręczników dla uczniów klas 1-szych 7.374,26 zł,
g/ środki na wybory do Parlamentu Europejskiego i do Rady Gminy 58.353,00 zł.
2. Dotacja przyznana przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku 5.000,00 zł.
3. Dotacje celowe ze środków europejskich na finansowanie następujących 

projektów :
 

1.232.975,84 zł,
a/ „Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach” 463.063,65 zł,
b/ „Szkoły Przyszłości w Gminie Opatów” 171.960,00 zł,
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c/ „Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych 
w Gminie Opatów”

 
597.952,19 zł.

4. Dodatkowo uzyskane wpływy z podatku od nieruchomości, opłaty adiacenckiej, 
odsetek od nieterminowych wpłat i egzekwowanych przez GOPS należności

 
 

176.660,00 zł.
5. Wpływ nadwyżki środków obrotowych od Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Opatowie
 

10.000,00 zł.
6. Zwiększenie planu dochodów w związku ze sprzedażą składników majatkowych  

100.000,00 zł.
7. Dofinansowanie otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

na modernizację drogi dojazdowej do pól w Waleńczowie
 

82.610,00 zł.
8. Otrzymany od Wojewody Śląskiego zwrot wydatków wykonanych w roku 

2013 w ramach funduszu sołeckiego
 

32.615,80 zł.
9. Otrzymane od Ministra Finansów środki subwencji ogólnej 19.084,00 zł.
10. Zmniejszenie przez Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej dla 

gmin
 

- 37.271,00 zł.
11. Zmniejszenie dochodów w związku z podpisaniem z Samorządem Województwa 

Śląskiego aneksu korygującego wartość zadania p.n. „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej 
w Iwanowicach Małych oraz modernizację ujęcia wody w Wilkowiecku”. - 1.124.558,00 zł.

 Wartość w/w zadania uległa zmniejszeniu w związku z przeprowadzeniem 
postępowania przetargowego.

 

12. Zmniejszenie dochodów, na które składają się środki Unii Europejskiej 
w związku z zadaniami, które zostały zakończone, lecz nie zostały rozliczone 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. - 1.991.852,13 zł.

 Wymienioną kwotę uwzględniono w dochodach budżetu 2015 r.  
 R a z e m : - 1.102.476,13 zł.

Na zwiększenie w ciagu roku kwoty wydatków złożyły się korekty, które wystąpiły w dochodach, lecz 
bez zmiany wymienionej w pozycji 12 dochodów, gdyż zmiana ta nie powodowała równoczesnego 
zmniejszenia wydatków. Na pozostałe zwiększenia wydatków wpłynęły zmiany kwot dokonane 
w następujących rozdziałach:

1. Rozdz. 60016 „Drogi gminne” 170.314,46 zł.
2. Rozdz. 75023 „Urzędy gmin” 45.000,00 zł.

 W ramach tego zadania wymieniono piec CO w budynku urzędu.  
3. Rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" 671.688,00 zł.
4. Rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 74.500,00 zł.
5. Rozdz. 90095 „Pozostała działalność” 292.000,00 zł.

 W ramach tego rozdziału sfinansowano zadanie p.n. „Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej - utworzenie miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców gminy 
Opatów.

 

I   D O C H O D Y

Dział Nazwa Plan w zł Wykonanie 
w zł

%
wyk.

     
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 265.221,10 265.221,10 100
 Dochody bieżące 265.221,10 265.221,10 100
 w tym :    

- dotacja celowa z budżetu państwa w celu dokonania 
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego

 
 

265.221,10

 
 

265.221,10

 
 

100
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE 

W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
 

10.000,00
 

10.128,34
 

100
 Dochody bieżące 10.000,00 10.128,34 100
 w tym :    
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- nadwyżka środków obrotowych otrzymana od 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Opatowie

 
 

10.000,00

 
 

10.128,34

 
 

100
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 82.610,00 82.604,34 100
 Dochody majątkowe 82.610,00 82.604,34 100
 w tym :    

- dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego na modernizację dróg 
transportu rolnego w Waleńczowie, ul. Szkolna

 
 

82.610,00

 
 

82.604,34

 
 

100
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 303.700,00 120.167,83 40
 Dochody bieżące 50.000,00 40.667,83 81
 w tym :    

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości 8.000,00 6.161,73 77
Za rok 2014 w/w opłatę uiściły wszystkie jednostki, którym opłata jest przypisana.

- wpłaty czynszu za wynajem lokali 42.000,00 34.506,10 82
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 4.775,38 zł.
 Dochody majątkowe 253.700,00 79.500,00 31

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 253.700,00 79.500,00 31
Na uzyskaną kwotę dochodów składa się sprzedaż działki w miejscowości Opatów  na kwotę 3.700 zł i w 
miejscowości Zwierzyniec Pierwszy na kwotę 75.800 zł.
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.500,00 1.500,00 100
 Dochody bieżące 1.500,00 1.500,00 100
 w tym :    

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej

 
 

1.500,00

 
 

1.500,00

 
 

100
Środki wpłynęły ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem ich na wykonanie schodów przy 
mogile wojennej w miejscowości Wilkowiecko.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 46.749,00 47.256,65 101
 Dochody bieżące 46.749,00 47.256,65 101
 w tym :    

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej

 
38.499,00

 
38.499,00

 
100

- wpływy z opłat za sporządzenie wypisu 250,00 100,00 40
- wpływy ze sprzedaży energii i świadczonych usług 8.000,00 8.616,55 108
- dochód ze sprzedaży makulatury 0,00 38,00  
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej, od których gminy otrzymują 
5 % od kwoty uzyskanych dochodów

 
 

0,00

 
 

3,10

 

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 
 

59.544,00

 
 

58.444,00

 
 

98
 Dochody bieżące 59.544,00 58.444,00 98
 w tym :    

- dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców 1.191,00 1.191,00 100
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad 

gmin
 

39.325,00
 

38.225,00
 

97
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do 

Parlamentu Europejskiego
 

19.028,00
 

19.028,00
 

100
Środki na realizację w/w zadań wpłynęły z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie
752 OBRONA  NARODOWA 600,00 600,00 100
 Dochody bieżące 600,00 600,00 100
 w tym :    

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji 
rządowej

 
600,00

 
600,00

 
100

Dotacja wpłynęła od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw 
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obronnych.
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA
 

5.000,00
 

5.000,00
 

100
 Dochody bieżące 5.000,00 5.000,00 100
 w tym :    

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących 
otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Kłobucku

 
5.000,00

 
5.000,00

 
100

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB  
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI 
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE 
Z ICH POBOREM 5.776.189,00 5.700.628,48 99

 Dochody bieżące 5.776.189,00 5.612.573,48 97
 w tym :    

- podatek od działalności gospodarczej opłacany 
w formie karty podatkowej

 
8.000,00

 
9.017,28

 
113

Podatek pobiera i przekazuje gminie Urząd Skarbowy w Kłobucku. Zaległości z w/w tytułu na dzień 
31 grudnia 2014 r. wynoszą 5.332,72 zł, co wynika ze sprawozdania w/w urzędu.

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 1.012.000,00 1.002.788,60 99
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 44.863,45 zł i są wieksze od zaległości z roku 
2013 o 2.025,20 zł.

- podatek rolny od osób prawnych 3.500,00 3.767,00 108
- podatek leśny od osób prawnych 2.500,00 2.220,00 89

Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 98 zł.
- podatek od środków transportowych od osób 

prawnych
 

1.700,00
 

1.440,00
 

85
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób 

prawnych
 

5.000,00
 

3.274,00
 

66
Podatek pobiera i przekazuje gminie Urząd Skarbowy w Kłobucku.

- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne od osób 
prawnych

 
100,00

 
40,80

 
41

- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych 1.000,00 962,00 96
Należności z tyt. odsetek od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 39.068,00 zł.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 610.000,00 603.936,34 99
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 154.287,13 zł. i są wieksze od zaległości z roku 
2013 o 50.426,32 zł.

- podatek rolny od osób fizycznych 360.000,00 344.883,86 96
Zalegości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 30.853,97 zł i są mniejsze od zaległości z roku 
2013 o 6.973,52 zł.

- podatek leśny od osób fizycznych 20.000,00 17.268,80 86
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 1.328,60 zł i są mniejsze od zaległości z roku 
2013 o 962,30 zł.

- podatek od środków transportowych od osób 
fizycznych

 
100.000,00

 
97.679,00

 
98

Zalegości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 24.793,40 zł i są wieksze od zaległości z roku 
2013 o 9.260 zł.

- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych 54.000,00 21.988,00 41
Podatek pobiera i przekazuje gminie Urząd Skarbowy w Kłobucku.

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób 
fizycznych

 
112.000,00

 
125.875,30

 
112

Podatek pobierają i przekazują gminie urzędy skarbowe.
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne od osób 

fizycznych
 

5.000,00
 

2.860,20
 

57
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych  

14.000,00
 

13.412,80
 

96
Należności z tytułu odsetek od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 30.499,60 zł.
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- wpływy z opłaty skarbowej 18.000,00 14.027,00 78
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych
 

86.000,00
 

85.729,64
 

100
- opłata za zajęcie pasa drogowego 14.000,00 13.960,41 100
- opłata adiacencka 19.000,00 5.021,00 26

Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 8.212,20 zł.
- opłata za wywóz odpadów 505.400,00 479.218,15 95

Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 40.365,68 zł i są większe od kwoty z 2013 r. 
o 23.588,68 zł.

- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne w związku 
z opłatą za wywóz odpadów

 
1.500,00

 
1.349,70

 
90

- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 2.000,00 872,93 44
Dochody wpłynęły ze Starostwa Powiatowego w Kłobucku.

- odsetki od nieterminowych wpłat w związku z opłatą 
za wywóz odpadów

 
700,00

 
807,10

 
115

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych  
2.816.789,00

 
2.848.054,00

 
101

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w całości przekazuje gminie Ministerstwo Finansów.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 4.000,00 174,57 4

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych do gminy przekazują urzędy skarbowe.
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8.581.288,80 8.586.249,80 100
 Dochody bieżące 8.581.288,80 8.586.249,80 100
 w tym :    

- roczna kwota subwencji ogólnej
na którą składa się:

8.548.673,00 8.548.673,00 100

 a/ część oświatowa 5.213.405,00 5.213.405,00 100
 b/ część podstawowa 19.084,00 19.084,00 100
 c/ część wyrównawcza 3.284.528,00 3.284.528,00 100
 d/ część równoważąca 31.656,00 31.656,00 100

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 
w ramach częściowej refundacji wydatków 
poniesionych w ramach funduszu sołeckiego

 
 

32.615,80

 
 

32.615,80

 
 

100
- otrzymany z Urzędu Skarbowego w Kłobucku zwrot 

podatku VAT
 

0,00
 

4.961,00
 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.720.992,10 1.644.811,41 96
 Dochody bieżące 1.700.992,10 1.624.811,41 96
 w tym :    

- wpłaty czynszu za wynajem lokali 7.200,00 4.151,49 58
- wpłaty na zakup żywności 181.400,00 178.157,03 98
- środki pozyskane na zakup mleka dla uczniów 35.000,00 18.133,48 52
- darowizny na rzecz szkół 8.000,00 3.967,00 50
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup 

podręczników dla uczniów klas pierwszych
 

7.374,26
 

7.374,26
 

100
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań gminy na rzecz oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych

 
 

248.842,00

 
 

248.301,76

 
 

100
- wpłaty za wydane duplikaty dokumentów 200,00 159,12 80
- dotacja celowa na realizację projektu p.n. „Szkoły 

Przyszłości w Gminie Opatów”
 

151.960,00
 

151.960,00
 

100
- dotacja celowa na realizację projektu p.n. 

„Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach”
 

463.063,65
 

414.655,08
 

90
- dotacja celowa na realizację projektu p.n. 

„Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych przy 
Szkołach Podstawowych w Gminie Opatów”

 
 

597.952,19

 
 

597.952,19

 
 

100
 Dochody majątkowe 20.000,00 20.000,00 100
 w tym :    
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- dotacja celowa na realizację projektu p.n. „Szkoły 
Przyszłości w Gminie Opatów”

 
20.000,00

 
20.000,00

 
100

852 POMOC SPOŁECZNA 1.931.281,00 1.901.252,99 98
 Dochody bieżące 1.931.281,00 1.901.252,99 98
 w tym :    

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań 
z zakresu administracji rządowej

 
1.736.880,00

 
1.707.915,35

 
98

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań gminy

 
180.901,00

 
180.730,11

 
100

- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej

 
11.500,00

 
11.327,53

 
99

- dochody uzyskane w związku ze świadczeniem usług 
opiekuńczych

 
2.000,00

 
1.280,00

 
64

Dotacje celowe przekazywane są gminom przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 65.592,00 65.415,90 100
 Dochody bieżące 65.592,00 65.415,90 100
 w tym :    

- dotacje  celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem 
na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów

 
 

48.692,00

 
 

48.515,90

 
 

100
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem 

na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów 
realizowanej w ramach programu rządowego

 
 
 

16.900,00

 
 
 

16.900,00

 
 
 

100
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA
 

10.000,00
 

8.312,24
 

83
 Dochody bieżące 10.000,00 8.312,24 83
 w tym :    

- dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska

 
9.000,00

 
8.053,00

 
89

- wpływy z opłaty produktowej 1.000,00 259,24 26
Dochody z w/w opłat przekazuje gminom Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
926 KULTURA FIZYCZNA 310,00 310,00 100
 Dochody bieżące 310,00 310,00 100
 w tym :    

- opłata startowa - Nordic Walking 310,00 310,00 100
Wpłat dokonywali uczestnicy biegu.
     
 D o c h o d y   ogółem : 18.860.577,00 18.497.903,08 98,1
 w tym :    

1. Dochody bieżące 18.504.267,00 18.315.798,74 99,0
 w tym :    

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 
na realizacje zadan finansowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 
 

1.212.375,84

 
 
 

1.164.567,27

 
 
 

96,0
2. Dochody majątkowe 356.310,00 182.104,34 51,1

 w tym :    
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 

na realizację zadań finansowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 
 

20.000,00

 
 
 

20.000,00

 
 
 

100

II W Y D A T K I

Dział Rozdział Nazwa Plan w zł Wykonanie 
w zł

%
wyk.
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010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3.193.349,97 3.090.478,03 97

 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 
wsi

 
2.918.868,87

 
2.818.234,49

 
97

  1.Wydatki bieżące 95.767,00 95.751,87 100
  a/wydatki jednostek budżetowych 95.767,00 95.751,87 100
  w tym :    
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

95.767,00
 

95.751,87
 

100
  2.Wydatki majątkowe 2.823.101,87 2.722.482,62 96
  a/inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.823.101,87 2.722.482,62 96
  w tym :    
  -na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
2 i 3

 
 

2.451.059,66

 
 

2.450.339,66

 
 

100
Wymienione wydatki poniesiono na realizację następujących zadań :
1.Opłata za zajęcie pasa drogowego dokonana na rzecz Starostwa Powiatowego 
w Kłobucku

 
80.464,20

 

2.Kwota odsetek odprowadzonych do Starostwa Powiatowego w Kłobucku 
w związku z postępowaniem administracyjnym w sprawie stawek stosowanych przy 
naliczeniu opłaty za zajęcie pasa drogowego

 
 

12.586,07

 

3.Opłata za zajęcie pasa drogowego dokonana na rzecz  Centralnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad oddz. w Katowicach

 
771,20

 

4.Koszt przeglądu sieci wodociągowej 1.930,40  
5.Budowa kanalizacji sanitarnej w Iwanowicach Małych oraz modernizacja ujęcia 
wody w Wilkowiecku

 
2.476.361,02

 

6.Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie 197.876,22  
7.Budowa wodociągu w Opatowie 26.351,38  
8.Budowa wodociągu w Zwierzyńcu Pierwszym 21.894,00  
 01030 Izby rolnicze 9.260,00 8.238,30 89
  Wydatki bieżące 9.260,00 8.238,30 89
  a/wydatki jednostek budżetowych 9.260,00 8.238,30 89
  w tym :    
  -wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

9.260,00
 

8.238,30
 

89
Zrealizowany wydatek dotyczy obligatoryjnie naliczonego odpisu na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 
w wysokości 2% od kwoty dochodów z podatku rolnego.
 01095 Pozostała działalność 265.221,10 265.221,10 100
  Wydatki bieżące 265.221,10 265.221,10 100
  a/wydatki jednostek budżetowych 265.221,10 265.221,10 100
  w tym :    
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.200,42 5.200,42 100
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

260.020,68
 

260.020,68
 

100
W kwocie zrealizowanych wydatków wystąpił zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oraz 
sfinansowano koszty przygotowania  materiałów niezbędnych dla tych realizacji.
600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 792.445,46 789.639,21 100
 60016 Drogi publiczne gminne 790.445,46 787.639,21 100
  1.Wydatki bieżące 447.312,00 444.591,72 99
  a/wydatki jednostek budżetowych 447.312,00 444.591,72 99
  w tym :    
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.027,00 19.775,78 90
  - wydatki zwiazane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

425.285,00
 

424.815,94
 

100
  2.Wydatki majątkowe 343.133,46 343.047,49 100
  w tym :    
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  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 343.133,46 343.047,49 100
Z ogólnej kwoty wydatków bieżących związanych z remontami oraz bieżącym utrzymaniem dróg i chodników 
zrealizowano zadania w następujących miejscowościach :
  - Iwanowice Duże  32.001,72  
  - Opatów  54.578,55  
  - Waleńczów  62.749,05  
  - Wilkowiecko  830,25  
  - Zwierzyniec Pierwszy  1.353,00  
  - Zwierzyniec Drugi  2.971,99  
  - inne remonty - natrysk dróg  80.014,58  
  R a z e m :  234.499,14  
  Pozostałe wydatki bieżące :    
  - zakup soli drogowej i chlorku  2.054,10  
  - odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi  5.103,00  
  - umowy zlecenia i pochodne  19.775,78  
  w tym :     
   -odśnieżanie  8.255,26  
   - sprzątanie przystanków  6.762,04  
   - nadzór techniczny  4.758,48  
  - wydatki związane z zatrudnieniem więźniów  61.746,68  
  - zakup kruszywa drogowego  29.274,00  
  - usługi transportowe  24.999,75  
  - przegląd dróg gminnych  17.466,00  
  - usługi geodezyjne i kosztorysowe  8.979,00  
  - obkaszanie dróg  8.179,50  
Z kwoty wydatków majatkowych zrealizowano następujące zadania :
- modernizacja drogi w Waleńczowie- ul. Szkolna 257.569,19  
- modernizacja dróg w Iwanowicach - ul. Strażacka i droga Nr 664015S 49.833,79  
- modernizacja dróg w Opatowie - ul. Kościuszki i droga Nr 664015S 15.004,73  
- modernizacja drogi w Wilkowiecku - ul. Leszcze 20.639,78  
 60053 Infrastruktura lelekomunikacyjna 2.000,00 2.000,00 100
  Wydatki majątkowe 2.000,00 2.000,00 100
  w tym :    
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.000,00 2.000,00 100
Wydatki poniesiono na wykonanie audytu w związku z ubieganiem się przez Starostwo Powiatowe 
w Kłobucku o środki unijne na wykonanie systemu informacji publicznej.
      
700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA 36.703,00 34.278,91 93
 70004 Rózne jednostki obsługi gospodarki 

mieszkaniowej
 

25.540,00
 

23.120,70
 

91
  1. Wydatki bieżące 13.300,00 10.882,20 82
  a/ wydatki jednostek budżetowych 13.300,00 10.882,20 82
   w tym :    
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

13.300,00
 

10.882,20
 

82
W ramach wydatków bieżących na funkcjonowanie mieszkań komunalnych sfinansowano zakup węgla, usług 
kominiarskich, wymieniono kanalizację oraz sfinansowano przegląd budynku i ubezpieczenie mienia.
  2. Wydatki majątkowe 12.240,00 12.238,50 100
W/w wydatek poniesiono w związku z wymianą pieca c.o. w budynku komunalnym w Zwierzyńcu Pierwszym.
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11.163,00 11.158,21 100
  Wydatki bieżące 11.163,00 11.158,21 100
  a/ wydatki jednostek budżetowych 11.163,00 11.158,21 100
   w tym :    
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

11.163,00
 

11.158,21
 

100
W rozdziale sfinansowano wydatki za usługi geodezyjne, sporządzanie map, ogłoszenia prasowe, opłatę za 
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wypis z ksiąg wieczystych i wycenę nieruchomości.
710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 26.120,00 21.063,60 81
 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 24.620,00 19.563,60 80
  Wydatki bieżące 24.620,00 19.563,60 80
  a/ wydatki jednostek budżetowych 24.620,00 19.563,60 80
   w tym :    
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.850,00 0,00  
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

20.770,00
 

19.563,60
 

80
Wydatki poniesiono w związku ze zmianami dokonanymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
 71035 Cmentarze 1.500,00 1.500,00 100
  Wydatki bieżące 1.500,00 1.500,00 100
  a/ wydatki jednostek budżetowych 1.500,00 1.500,00 100
   w tym :    
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

1.500,00
 

1.500,00
 

100
Otrzymaną od Wojewody Śląskiego dotację wykorzystano na utwardzenie obejścia i wykonanie schodów przy 
mogile wojennej w Wilkowiecku.
750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.278.314,00 2.262.814,97 99
 75011 Urzędy wojewódzkie 38.499,00 38.499,00 100
  Wydatki bieżące 38.499,00 38.499,00 100
  a/ wydatki jednostek budżetowych 38.499,00 38.499,00 100
   w tym :    
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.557,00 33.557,00 100
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

4.942,00
 

4.942,00
 
100

W rozdziale sfinansowano wydatki, jakie poniesiono na administrację w ramach zadań zleconych gminie, ze 
środków otrzymanych od Wojewody Śląskiego.
 75020 Starostwa powiatowe 700,00 390,00 56
  Wydatki bieżące 700,00 390,00 56
   w tym :    
  - dotacje na zadania bieżące 700,00 390,00 56
Dotacja została przekazana do Starostwa Powiatowego w Kłobucku w związku z dofinansowaniem systemu 
sms, ostrzegającego mieszkańców powiatu przed zdarzeniami o charakterze kryzysowym.
 75022 Rady gmin 114.350,00 111.052,55 97
  Wydatki bieżące 114.350,00 111.052,55 97
  a/ wydatki jednostek budżetowych 5.750,00 5.259,55 91
   w tym :    
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

5.750,00
 

5.259,55
 

91
  b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 108.600,00 105.793,00 97
Wydatki poniesiono w związku z funkcjonowaniem Rady Gminy i obejmują wypłacone diety,  zakup 
artykułów spożywczych, usługi pocztowe oraz zakup materiałów biurowych.
 75023 Urzędy gmin 2.079.095,00 2.068.859,79 100
  1. Wydatki bieżące 2.014.095,00 2.004.380,71 100
  a/ wydatki jednostek budżetowych 2.004.595,00 1.995.601,42 100
   w tym:    
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.648.920,00 1.645.466,76 100
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

355.675,00
 

350.134,66
 

98
  b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.500,00 8.779,29 92
Na ogólną kwotę wydatków bieżących  rozdziału składają się wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem 
urzędu gminy. W rozdziale, poza wydatkami dotyczącymi wynagrodzeń pracowników, występują wydatki za 
opał, energię elektryczną, za prenumeratę prasy i wydawnictw, za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, za 
serwis oprogramowania komputerowego, opłaty licencyjne dot. programów komputerowych, usługi 
remontowe, odwóz psów do schroniska itp.
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  2. Wydatki majątkowe 65.000,00 64.479,08 99
   w tym :    
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 65.000,00 64.479,08 99
Na kwotę wydatków majątkowych składają się następujace zadania :
  - wymiana pieca C.O. w budynku urzędu gminy 44.710,50  
  - wykonanie schodów wejściowych w obu częściach budynku 

urzędu gminy
 

19.768,58
 

 75095 Pozostała działalność 45.670,00 44.013,63 96
  Wydatki bieżące 45.670,00 44.023,63 96
  a/ wydatki jednostek budżetowych 45.670,00 44.023,63 96
   w tym :    
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.723,00 37.554,45 100
  - wydatki związane z realizacja ich 

statutowych zadań
 

7.947,00
 

6.459,18
 

81
Na wydatki rozdziału składają się wynagrodzenia wypłacone sołtysom za dokonane inkaso podatków oraz 
składki członkowskie na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów i Stowarzyszenia Zielony Wierzchołek 
Śląska.
751  URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW 

WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA

 
 
 

59.544,00

 
 
 

58.444,00

 
 
 

98
 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa
 

1.191,00
 

1.191,00
 
100

  Wydatki bieżące 1.191,00 1.191,00 100
  a/ wydatki  jednostek budżetowych 1.191,00 1.191,00 100
   w tym :    
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

1.191,00
 

1.191,00
 
100

W rozdziale sfinansowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki 
na ten cel wpłynęły z Krajowego Biura Wyborczego.
 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

Województw, wybory wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast oraz referenda gminne, 
powiatowe i wojewódzkie

 
 
 

39.325,00

 
 
 

38.225,00

 
 
 

97
  Wydatki bieżące 39.325,00 39.225,00 97
  a/ wydatki jednostek budżetowych 14.555,00 14.555,00 100
   w tym :    
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.493,80 9.493,80 100
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

5.061,20
 

5.061,20
 
100

  b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.770,00 23.670,00 96
Środki dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie 
wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta gminy.
 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 19.028,00 19.028,00 100
  Wydatki bieżące 19.028,00 19.028,00 100
  a/ wydatki jednostek budżetowych 10.608,00 10.608,00 100
   w tym :    
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.674,75 5.674,75 100
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

4.933,25
 

4.933,25
 
100

  b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.420,00 8.420,00 100
Środki otrzymanej dotacji wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu 
Europejskiego.
752  OBRONA NARODOWA 600,00 600,00 100
 75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 100
  Wydatki bieżące 600,00 600,00 100
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  a/ wydatki jednostek budżetowych 600,00 600,00 100
   w tym :    
  - wydatki związane z realizacja ich 

statutowych zadań
 

600,00
 

600,00
 
100

Otrzymaną dotację wykorzystano na zakup rzutnika do prezentacji multimedialnych oraz na szkolenie 
w zakresie spraw obronnych.
754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 

178.453,00
 

171.465,34
 

96
 75412 Ochotnicze straże pożarne 178.453,00 171.465,34 96
  1. Wydatki bieżące 166.253,00 159.389,76 96
  a/ wydatki jednostek budżetowych 166.253,00 159.389,76 96
   w tym :    
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.400,00 22.978,25 94
  - wydatki związane z realizacja ich 

statutowych zadań
 

141.853,00
 

136.411,51
 

96
  2. Wydatki majątkowe 12.200,00 12.075,58 99
   w tym :    
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.200,00 12.075,58 99
W rozdziale sfinansowano nastepujace wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP :
  - wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi 22.978,25  
  - zakup materiałów, paliw i usług 119.141,00  
   w tym :    
   - OSP Iwanowice Duże  8.855,00  
   - OSP Iwanowice Małe  13.329,00  
   - OSP Opatów  4.658,00  
   - OSP Waleńczów  3.466,00  
   - OSP Wilkowiecko  29.299,00  
   - OSP Złochowice  40.281,00  
   - OSP Zwierzyniec Pierwszy  19.253,00  
  - projekt remontu strażnic  3.800,00  
  - opłaty ubezpieczeniowe  6.439,00  
  - przeglądy techniczne pojazdów  5.703,00  
  - nagrody za współzawodnictwo  616,00  
  - usługi kominiarskie  746,11  
  - przewóz osób  984,79  
  - badania okresowe strażaków  3.360,00  
  - szkolenie w komorze dymowej  1050,00  
  - wydatki poniesione w związku z obchodami „Powiatowego 

Dnia Strażaka”, które sfinansowano ze środków 
przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku

 
 

6.000,00

 

  - pozostałe wydatki  647,19  
   R a z e  m :  171.465,34  
757  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 181.800,00 175.210,74 96
 75702  Obsługa papierów wartościowych, kredytów 

i pożyczek jednostek samorządu 
terytorialnego

 
 

181.800,00

 
 

175.210,74

 
96

  Wydatki bieżące 181.800,00 175.210,74 96
   w tym :    
  - obsługa długu 181.800,00 175.210,74 96
Na wykazaną kwotę długu składają się odsetki od pożyczek i kredytów podjętych z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z Banku Spółdzielczego w Krzepicach oraz z Banku 
Spółdzielczego w Mikołowie.
758  RÓŻNE ROZLICZENIA 38.910,00 0,00  
 75818 Rezerwy ogólne i celowe 38.910,00 0,00  
  Wydatki bieżące 38.910,00 0,00  
  a/ wydatki jednostek budżetowych 38.910,00 0,00  
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   w tym :    
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

38.910,00
 

0,00
 

Wymieniona po stronie planu kwota określa wielkość niewykorzystanej w 2014 roku kwoty rezerwy 
przeznaczonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
801  OŚWIATA I WYCHOWANIE 10.781.954,90 10.446.449,12 97
 80101 Szkoły podstawowe 5.982.124,06 5.869.268,71 98
  1. Wydatki bieżące 5.962.174,06 5.849.318,71 98
  a/ wydatki jednostek budżetowych 4.714.226,26 4.628,177,39 98
   w tym :    
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.857.705,00 3.812.635,77 99
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

856.521,26
 

815.541,62
 

95
  b/ dotacje na zadania bieżące 947.885,80 926.879,45 98
  c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 178.896,00 173.068,87 97
  d/ wydatki na programy finansowane 

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

 
 

121.196,00

 
 

121.193,00

 
 
100

  2. Wydatki majątkowe 19.950,00 19.950,00 100
   w tym :    
  a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.950,00 19.950,00 100
   z tego :    
  - wydatki na programy finansowane 

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

 
 

19.950,00

 
 

19.950,00

 
 
100

Zrealizowane wydatki obejmują bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych oraz wydatki dokonane 
w ramach programu „Szkoły Przyszłości w Gminie Opatów”, realizowanego z udziałem środków unijnych. 
W roku 2014 w ramach w/w programu zakupiono; komputery - 5 szt., tablice interaktywne - 5 szt., laptopy - 
5 szt., aparaty cyfrowe - 2 szt., zestaw nagłaśniający oraz programy komputerowe  do nauki języka 
angielskiego.
 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych
 

1.788.065,84
 

1.685.178,01
 

94
  Wydatki bieżące 1.788.065,84 1.685.178,01 94
  a/ wydatki jednostek budżetowych 693.250,00 685.386,09 99
   w tym :    
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 617.256,00 609.921,07 99
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

75.994,00
 

75.465,02
 

99
  b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.800,00 32.659,33 97
  c/ wydatki na programy finansowane 

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

 
 

1.061.015,84

 
 

967.132,59

 
 

91
Zrealizowane wydatki obejmują bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych oraz wydatki dokonane 
w ramach programów :
  - „Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach”   
  - „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych w Gminie Opatów”
  

W ramach realizowanych w 2014 roku projektów wykorzystano środki w kwocie 967.132,59 zł. 
Z wymienionej kwoty  zakupiono pomoce dydaktyczne , zabawki, meble, urządzenia i sprzęt kuchenny, 
wyposażono place zabaw. W ramach projektów realizowane są dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, 
logopedii, gimnastyki korekcyjnej, zajęcia plastyczne i zajęcia muzyczno-taneczne.
 80104 Przedszkola 4.799,00 0,00  
  Wydatki bieżące 4.799,00 0,00  
  a/ dotacje na zadania bieżące 4.799,00 0,00  
W planie uwzględniono kwotę dotacji na rzecz  przedszkola w Kłobucku, lecz jej nie przekazano.
 80110 Gimnazja 2.106.950,00 2.057.098,17 98
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  Wydatki bieżące 2.106.950,00 2.057.098,17 98
  a/ wydatki jednostek budżetowych 2.024.950,00 1.975.741,57 98
   w tym :    
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.684.163,00 1.667.765,42 99
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

340.787,00
 

307.976,15
 

90
  b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 82.000,00 81.356,60 99
Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników Gimnazjum w Opatowie , pochodne od wynagrodzeń oraz 
pozostałe wydatki niezbędne dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania gimnazjum.
 80113 Dowożenie uczniów do szkół 140.000,00 129.447,01 92
  Wydatki bieżące 140.000,00 129.447,01 92
  a/ wydatki jednostek budżetowych 140.000,00 129.447,01 92
   w tym :    
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

140.000,00
 

129.447,01
 

92
 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 

szkół
 

379.364,00
 

369.561,40
 

97
  Wydatki bieżące 379.364,00 369.561,40 97
  a/ wydatki jednostek budżetowych 347.550,00 338.015,13 97
   w tym :    
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 293.524,00 289.126,54 99
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

54.026,00
 

48.888,59
 

90
  b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 901,94 90
  c/ wydatki na programy finansowane 

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

 
 

30.814,00

 
 

30.644,33

 
 

99
W rozdziale wystąpiły wydatki poniesione na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty w Opatowie oraz na 
finansowanie wynagrodzeń i pochodnych Kierownika i Asystenta projektu „Szkoły Przyszłości w Gminie 
Opatów”, które są opłacane ze środków unijnych.
 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15.300,00 13.660,72 89
  Wydatki bieżące 15.300,00 13.660,72 89
  a/ wydatki jednostek budżetowych 15.300,00 13.660,72 89
   w tym :    
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

15.300,00
 

13.660,73
 

89
W rozdziale występują wydatki poniesione na dokształcanie nauczycieli.
 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 330.352,00 303.889,94 92
  Wydatki bieżące 330.352,00 303.889,94 92
  a/ wydatki jednostek budżetowych 327.852,00 301.654,02 92
   w tym :    
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 131.842,00 129.027,16 98
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

196.010,00
 

172.626,86
 

88
  b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500,00 2.235,92 89
W rozdziale występują wydatki poniesione na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Gimnazjum w Opatowie. 
Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań statutowych, na zakup żywności przeznaczono kwotę 
149.456,50 zł.
 80195 Pozostała działalność 35.000,00 18.345,16 52
  Wydatki bieżące 35.000,00 18.345,16 52
  a/ wydatki jednostek budżetowych 35.000,00 18.345,16 52
   w tym :    
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

35.000,00
 

18.345,16
 

52
Wykazane wydatki zostały poniesione na realizacje programu p.n. „Szklanka mleka dla ucznia.”Finansowanie 
programu przebiega następujaco :
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   na 1 litr mleka rodzice wpłacają 0,80 zł,    
   środki Unii Europejskiej  - 0,70 zł,    
   środki Agencji Rynku Rolnego -  2,15 zł.    
851  OCHRONA ZDROWIA 86.000,00 70.851,40 82
 85153 Zwalczanie narkomanii 3.000,00 0,00  
  Wydatki bieżące 3.000,00 0,00  
  a/ wydatki jednostek budżetowych 3.000,00 0,00  
   w tym :    
  - wydatki związane z realizacja ich 

statutowych zadań
 

3.000,00
 

0,00
 

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 83.000,00 70.851,40 85
  Wydatki bieżące 83.000,00 70.851,40 85
  a/ wydatki jednostek budżetowych 66.600,00 57.952,40 86
   w tym :    
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.400,00 23.219,56 82
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

38.200,00
 

34.732,84
 

91
  b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.400,00 12.899,00 81
Wymienione wydatki zostały poniesione na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej.
852  POMOC SPOŁECZNA 2.471.490,00 2.406.854,53 97
 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 7.500,00 6.151,56 82
  Wydatki bieżące 7.500,00 6.161,56 82
  a/ wydatki jednostek budżetowych 7.500,00 6.161,56 82
   w tym :    
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

7.500,00
 

6.161,56
 

82
Na zrealizowany wydatek złożyło się częściowe sfinansowanie pobytu dziecka w Domu Dziecka w ramach 
pieczy zastepczej.
 85202 Domy pomocy społecznej 171.500,00 171.455,01 100
  Wydatki bieżące 171.500,00 171.455,01 100
  a/ wydatki jednostek budżetowych 171.500,00 171.455,01 100
   w tym :    
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

171.500,00
 

171.455,01
 
100

Wydatki poniesiono na sfinansowanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w liczbie 7 osób.
 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie
 

4.300,00
 

2.009,94
 

47
  Wydatki bieżące 4.300,00 2.009,94 47
  a/ wydatki jednostek budżetowych 4.300,00 2.009,94 47
   w tym :    
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

4.300,00
 

2.009,94
 

47
Poniesione wydatki służyły finansowaniu  zespołu interdyscyplinarnego, który działa w ramach niebieskiej 
karty. W roku 2014 do Ośrodka wpłynęły 22 takie karty.
 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego

 
 
 
1.690.118,00

 
 
 

1.662.044,19

 
 
 

98
  Wydatki bieżące 1.690.118,00 1.662.044,19 98
  a/ wydatki jednostek budżetowych 99.741,00 93.357,14 94
   w tym :    
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 87.231,00 81.067,24 93
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

12.510,00
 

12.289,90
 

98
  b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.590.377,00 1.568.687,05 99
Na wydatki rozdziału składają się głównie zasiłki wypłacone podopiecznym. Wszystkie wymienione wydatki 
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zostały sfinansowane z dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego.
 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 

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

 
 
 
 

10.308,00

 
 
 
 

10.256,35

 
 
 
 
100

  Wydatki bieżące 10.308,00 10.256,35 100
  a/ wydatki jednostek budżetowych 10.308,00 10.256,35 100
   w tym :    
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

10.308,00
 

10.256,35
 
100

Wydatki poniesiono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych. Środki na ten cel 
wpłynęły od Wojewody Śląskiego.
 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 

58.672,00
 

47.992,80
 

82
  Wydatki bieżące 58.672,00 47.992,80 82
  a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 58.672.00 47.992,80 82
Na realizację w/w zadań Wojewoda Śląski przekazał kwotę 23.552,76 zł. Pozostała kwota to środki własne 
gminy.
 85216 Zasiłki stałe 78.790,00 76.470,56 97
  Wydatki bieżące 78.790,00 76.470,56 97
  a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 78.790,00 76.470,56 97
Zasiłki wypłacane są osobom niezdolnym do pracy. Wojewoda Śląski przekazał na ten cel kwotę 74.290,00 zł.
 85219 Ośrodki pomocy społecznej 352.870,00 340.689,61 97
  Wydatki bieżące 352.870,00 340.689,61 97
  a/ wydatki jednostek budżetowych 349.810,00 337.850,05 97
   w tym :    
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 314.240,00 308.812,12 98
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

35.570,00
 

29.037,93
 

82
  b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.060,00 2.839,56 93
W rozdziale sfinansowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.Śląski 
Urząd Wojewódzki przekazał na ten cel kwotę 57.271,00 zł, która stanowi 16,8 % wydatków rozdziału.
 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze
 

23.910,00
 

17.143,35
 

72
  Wydatki bieżące 23.910,00 17.143,35 72
  a/ wydatki jednostek budżetowych 22.890,00 16.737,00 73
   w tym :    
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.700,00 15.549,62 72
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

1.190,00
 

1.187,38
 
100

  b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.020,00 406,35 40
W rozdziale sfinansowano wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych.
 85295 Pozostała działalność 73.522,00 72.631,16 99
  Wydatki bieżące 73.522,00 72.631,16 99
  a/ wydatki jednostek budżetowych 2.222,00 1.331,16 60
   w tym :    
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 998,00 107,16 11
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

1.224,00
 

1.224,00
 
100

  b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 71.300,00 71.300,00 100
W rozdziale sfinansowano wydatki związane z dożywianiem uczniów. Na realizację tego zadania Śląski Urząd 
Wojewódzki przekazał kwotę 61.231,16 zł
854  EDUKACYJNA OPIEKA 

WYCHOWAWCZA
87.761,00 87.536,37 100

 85401 Świetlice szkolne 9.996,00 9.991,49 100
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  Wydatki bieżące 9.996,00 9.991,49 100
  a/ wydatki jednostek budżetowych 9.996,00 9.991,49 100
   w tym :    
  - wydatki związane z realizacja ich 

statutowych zadań
 

9.996,00
 

9.991,49
 
100

 85415 Pomoc materialna dla uczniów 77.765,00 77.544,88 100
  Wydatki bieżące 77.765,00 77.544,88 100
  a/ wydatki jednostek budżetowych 16.900,00 16.900,00 100
   w tym :    
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

16.900,00
 

16.900,00
 
100

  b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 60.865,00 60.644,80 100
Na zrealizowaną kwotę wydatków składają się :
 - stypendia wypłacone uczniom szkół podstawowych i gimnazjum 60.644,80  
 - wyprawka szkolna 16.900,00  
900  GOSPODARKA KOMUNALNA 

I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
1.251.340,00

 
1.030.177,33

 
82

 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 180.420,00 20.000,00 11
  Wydatki bieżące 180.420,00 20.000,00 11
  a/ dotacje  na zadania bieżące 180.420,00 20.000,00 11
Zrealizowana kwota wydatków to wartość dotacji przedmiotowej, która została przekazana dla Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie.
 90002 Gospodarka odpadami 449.300,00 420.807,03 94
  Wydatki bieżące 449.300,00 420.807,03 94
  a/ wydatki jednostek budżetowych 449.300,00 420.807,03 94
   w tym :    
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

449.300,00
 

420.807,03
 

94
W rozdziale sfinansowano wydatki za wywóz odpadów z terenu gminy.
 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 10.320,00 10.320,00 100
  Wydatki bieżące 10.320,00 10.320,00 100
  a/ wydatki jednostek budżetowych 10.320,00 10.320,00 100
   w tym :    
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

10.320,00
 

10.320,00
 
100

Wydatek dotyczył ostatecznego rozliczenia  zadania p.n. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie 
Gminy Opatów.”
 90015 Oświetlenie ulic,placów i dróg 300.000,00 281.534,02 94
  Wydatki bieżące 300.000,00 281.534,02 94
  a/ wydatki jednostek budżetowych 300.000,00 281.534,02 94
   w tym :    
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

300.000,00
 

281.534,02
 

94
Wymieniona kwota określa wielkość wydatków poniesionych na oświetlenie ulic na terenie gminy.
 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 

środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska

 
 

9.000,00

 
 

1.570,89

 
 

18
  Wydatki bieżące 9.000,00 1.570,89 18
  a/ wydatki jednostek budżetowych 9.000,00 1.570,89 18
   w tym :    
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

9.000,00
 

1.570,89
 

18
W rozdziale sfinansowano wydatki związane z akcją „Sprzatanie świata” oraz inne, promujące ochronę 
środowiska.
 90095 Pozostała działalność 302.300,00 295.945,39 98
  1. Wydatki bieżące 4.200,00 4.179,98 100
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  a/ wydatki jednostek budżetowych 4.200,00 4.179,98 100
   w tym :    
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

4.200,00
 

4.197,98
 
100

  2. Wydatki majątkowe 298.100,00 291.747,41 98
   w tym :    
  a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne 298.100,00 291.747,41 98
   w tym :    
  - na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

292.000,00

 
 

285.720,41

 
 

98
Na wydatki bieżące składa się wycinanie gałęzi, wykonanie tablicy pamięci oraz tablic ogłoszeniowych 
i tabliczek z nazwami ulic.
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie p.n. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej- 
utworzenie miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Opatów”.
921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO
 

245.890,00
 

245.760,54
 
100

 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 76.470,00 76.429,91 100
  Wydatki bieżące 76.470,00 76.429,91 100
  a/ wydatki jednostek budżetowych 76.470,00 76.429,91 100
   w tym :    
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36.380,00 36.342,00 100
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

40.090,00
 

40.087,91
 
100

Wykazana kwota wydatków obejmuje wynagrodzenia  wypłacone kapelmistrzom, zakup instrumentów, 
sfinansowanie występu kabaretu w miejscowości Waleńczów, organizację dożynek w miejscowości Iwanowice 
Małe, zorganizowanie inscenizacji na Górze Opatowskiej z okazji 75 rocznicy II wojny światowej, częściowe 
sfinansowanie kosztów  związanych z odsłonięciem pomnika Mikołaja z Wilkowiecka oraz zakup nagród 
rzeczowych dla młodzieży szkolnej, w związku z organizowanymi w szkołach konkursami.
 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9.420,00 9.414,63 100
  Wydatki bieżące 9.420,00 9.414,63 100
  a/ wydatki jednostek budżetowych 9.420,00 9.414,63 100
   w tym :    
  - wydatki zwiazane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

9.420,00
 

9.414,63
 
100

Wydatek został poniesiony na remont schodów w Wiejskim Centrum Kultury w Iwanowicach Dużych. Środki 
pochodziły z funduszu sołeckiego.
 92116 Biblioteki 160.000,00 159.916,00 100
  Wydatki bieżące 160.000,00 159.916,00 100
  a/ dotacje na zadania bieżące 160.000,00 159.916,00 100
Kwota zrealizowanych wydatków stanowi wielkość dotacji przekazanej dla Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Opatowie.
926  KULTURA  FIZYCZNA 100.030,00 81.779,66 82
 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 100.030,00 81.779,66 82
  1.  Wydatki bieżące 70.955,00 70.779,66 100
  a/ wydatki jednostek budżetowych 42.505,00 42.517,66 100
   w tym :    
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36.015,00 35.508,05 99
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

6.490,00
 

7.009,61
 
108

  b/ dotacje na zadania bieżące 28.000,00 28.000,00 100
  c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 450,00 262,00 58
  2. Wydatki majątkowe 29.075,00 11.000,00 38
   w tym :    
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 29.075,00 11.000,00 38
Ze środków tego rozdziału sfinansowano wydatki na funkcjonowanie Sali Środowiskowej w Opatowie oraz 
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przekazano dotację celową dla Klubu Sportowego „Maraton” (26.000 zł) i dla Związku Harcerstwa Polskiego 
Hufiec Kłobuck (2.000 zł), z przeznaczeniem ich na zadania określone w umowach.
Za kwotę 11.000 zł zakupiono ze środków funduszu sołeckiego przęsła w celu ogrodzenia boiska do piłki 
nożnej w Iwanowicach Dużych.
   W y d a t k i ogółem : 21.810.705,33 20.974.619,61 96,2
   w tym :    
  1. Wydatki bieżące 18.205.905,00 17.495.598,93 96,1
  a/ wydatki jednostek budżetowych 13.158.884,36 12.787.845,75 97,2
   w tym :    
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.900.176,97 8.788.782,92 98,7
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
 

4.258.707,39
 

3.999.062,83
 
93,9

  b/ dotacje na zadania bieżące 1.321.774,80 1.135.185,45 85,9
  c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.330.420,00 2.278.387,07 97,8
  d/ wydatki na programy finansowane 

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

 
 

1.213.025,84

 
 

1.118.969,92

 
 
92,2

  e/ obsługa długu 181.800,00 175.210,74 96,4
  2. Wydatki majątkowe 3.604.800,33 3.479.020,68 96,5
   z tego :    
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.604.800,33 3.479.020,68 96,5
   w tym :    
  - na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

2.763.009,66

 
 

2.756.010,07

 
 
99,7

III  PRZYCHODY I ROZCHODY ZREALIZOWANE W ROKU 2014

  Kwota w zł
1. Przychody ogółem : 3.672.712,71
 w tym :  

a/ Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych 3.196.000,00
b/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych 126.013,46
c/ Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej jednostce OSP w Iwanowicach 

Dużych
 

13.699,25
d/ Przychody z kredytu zaciągniętego na sfinansowanie następujących zadań :  
- „Modernizacja kotła CO w budynku Urzędu Gminy w Opatowie” 45.000,00
- „Zagospodarowanie przestrzeni opublicznej - utworzenie miejsc 

rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Opatów”
 

292.000,00
   
2. Rozchody ogółem : 729.342,78
 w tym :  

a/ Spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podjętego na zadanie p.n. 
„Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów”

 
 

545.305,13
b/ Pożyczki udzielone w roku 2014 35.457,65
c/ Spłata pożyczek podjętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji

 
 

148.580,00
   
3. Kwota długu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 6.844.872,00
 w tym :  

a/ Pożyczki podjęte na realizację programu PONE 1.451.872,00
b/ Kredyt podjęty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2012  

1.350.000,00
c/ Kredyt podjęty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2013  

510.000,00
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d/ Obligacje podjęte w 2014 roku 3.196.000,00
e/ Kredyt inwestycyjny podjęty w 2014 roku 337.000,00

Dla pożyczek podjętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach występuje możliwość umorzenia 45% podjętych kwot.

IV  PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
I MIESZKANIOWEJ ZREALIZOWANE W ROKU 2014

1. Przychody uzyskane w 2014 roku

Dział
 

Nazwa Plan w zł Wykonanie 
w zł

%
wyk.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE 
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

 
901.650,00

 
749.248,03

 
83

 Wpływy z usług 734.595,00 724.386,98 99
 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0,00 5.002,35  
 Wpływy z opłat za czynności egzekucyjne 0,00 1.340,18  
 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez 

samorządowy zakład budżetowy
 

167.055,00
 

18.518,52
 

11

2. Koszty poniesione w 2014 roku

Dzia
ł

 

Rozdz. Nazwa Plan w zł Wykonanie 
w zł

%
wyk.

400  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE 
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 891.650,00 738.744,90 83

 40002 Dostarczanie wody 891.650,00 738.744,90 83
  Wydatki bieżące 891.650,00 738.744,90 83
  a/wydatki jednostek budżetowych 886.650,00 735.107,34 83
  w tym :    
  -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 365.600,00 329.447,84 90
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 521.050,00 405.659,50 78
  b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 3.637,56 73
      

3. Stan środków obrotowych netto na 31.12.2014 r.  38.943,84 zł.

4. Nadwyżka środków obrotowych podlegających odprowadzeniu do budżetu 0,00.

5. Należności z tyt. sprzedaży usług  44.044,71 zł.

V PROGRAMY WIELOLETNIE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH 
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

W roku 2013 w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2022 realizowano następujące 
zadania:

1. „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski”
 

 Łączne nakłady finansowe na to zadanie :  113.800,00 zł.  
 W roku 2014 nie poniesiono żadnych wydatków na ten cel.    
 Z pisma zastępcy Prezydenta Miasta Częstochowa, który jest koordynatorem tego zadania wynika, że                                      

zadanie będzie ralizowane w roku 2015.
 

2. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów”.
 

 

 Łączna kwota  nakładów finansowych na to zadanie :  12.891.823,97 zł.  
 W roku 2014 zadanie zostało zakończone w 100 %, natomiast wciąż nie zostało rozliczone przez Urząd 
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Marszałkowski Województwa Śląskiego.
 

3. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Iwanowicach 
Małych oraz modernizację ujęcia wody w Wilkowiecku wraz z infrastrukturą wodociągową”.
 

 Kwota  nakładów finansowych na to zadanie :  2.660.907,00 zł.  

W roku 2014 realizacja zadania została zakończona w 100 %. Mimo zakończenia, Urząd Marszałkowski 
nie dokonał rozliczenia w/w zadania.
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Wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014 
 

Dział Rozdział Nazwa 
sołectwa 

Nazwa zadania Plan  w zł. Wykonanie  
w zł. 

600 60016 Brzezinki Poprawa nawierzchni na  ulicy Górnej i  Dolnej  7.087,00 - 

      

600 60016 Iwanowice Duże Utrzymanie porządku na przystankach PKS  2.427,00 2.427,00 

921 92109 Iwanowice Duże Remont schodów  w Wiejskim Centrum Kultury 9.000,00 9.000,00 

926 92605 Iwanowice Duże Ogrodzenie boiska do piłki nożnej w Iwanowicach Dużych 11.000,00 11.000,00 

    22.427,00 22.427,00 

754 75412 Iwanowice Małe Wykonanie instalacji CO w remizie OSP Iwanowice Małe 12.116,00 12.075,58 

801 80101 Iwanowice Małe Remont Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Pierwszym 2.000,00 2.000,00 

801 80110 Iwanowice Małe Dofinansowanie zakupu radiowęzła dla Gimnazjum w Opatowie 1.000,00 1.000,00 

    15.116,00 15.075,58 

600 60016 Iwanowice -
Naboków 

Wykonanie odwodnienia  drogi 7.558,00 - 

600 60016 Opatów Odwodnienie drogi gminnej w Opatowie 4.000,00 - 

600 60016 Opatów Dofinansowanie budowy chodnika w Opatowie Witocin 14.427,00 14.427,00 

754 75412 Opatów Zakup motopompy dla Jednostki OSP 2.000,00 - 

801 80110 Opatów Zakup płytek podłogowych dla Szkoły Podstawowej w Opatowie 1.000,00 1.000,00 

801 80110 Opatów Dofinansowanie zakupu radiowęzła dla Gimnazjum w Opatowie 1.000,00 1.000,00 

    22.427,00 16.427,00 

600 60016 Waleńczów Utrzymanie porządku na przystankach PKS 2.000,00 2.000,00 

600 60016 Waleńczów Remont nawierzchni na ulicy Szkolnej 10.000,00 10.000,00 

801 80103 Waleńczów Zagospodarowanie placu zabaw Oddziału Przedszkolnego w 
Waleńczowie 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

921 92105 Waleńczów Pomoc dla KGW w Waleńczowie – zakup strojów 3.000,00 2.736,00 

926 92605 Waleńczów Pomoc w utrzymaniu boiska do piłki nożnej w Waleńczowie 1 000,00 82,78 

801 80101 Waleńczów Pomoc w utrzymaniu boiska do piłki nożnej w Waleńczowie 1.900,00 1.306,61 

    22.00,00 21.125,39 

600 60016 Wilkowiecko Utrzymanie porządku na przystankach PKS 2.000,00 2.000,00 

754 75412 Wilkowiecko Wymiana okien w remizie OSP w Wilkowiecku 20.427,00 19.539,78 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 21 – Poz. 2302_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



  

    22.427,00 21.539,78 

801 80101 Złochowice Wykonanie elewacji na starej części Szkoły Podstawowej w 
Złochowicach 

 
15.000,00 

 
15.000,00 

921 92105 Złochowice Dofinansowanie Orkiestry Dętej przy OSP w Złochowicach 7.427,00 3.228,30 

    22.427,00 18.228,30 

600 60016 Zwierzyniec 
Drugi 

 
Remont drogi lokalnej na Kleć 

 
6.458,00 

 
 

754 75412 Zwierzyniec 
Drugi 

 
Remont remizy OSP w Zwierzyńcu Pierwszym 

 
1.000,00 

 
523,11 

801 80101 Zwierzyniec 
Drugi 

 
Remont   Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Pierwszym 

 
2.500,00 

 
2.500,00 

    9.958,00 3.023,11 

754 75412 Zwierzyniec 
Pierwszy 

 
Remont kuchni w remizie OSP w Zwierzyńcu Pierwszym 

 
6.610,00 

 
5.559,83 

801 80101 Zwierzyniec 
Pierwszy 

Remont  dachu Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Pierwszym 6.600,00 3.046,46 

    13.210,00 8.606,29 
 

   R a z e m : 164.637,00 126.452,45 
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Wykaz dotacji udzielonych w 2014 roku z budżetu gminy 
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 

 

Dział Rozdział Treść Kwota dotacji w zł. 

 
 

 
 

 Dotacje  
podmiotowe 

Dotacje przedmiotowe 
 

Dotacje celowe 

   Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 

Jednostki sektora finansów publicznych 
 

750 75020 Starostwo Powiatowe w Kłobucku     700,00 390,00 

801 80104 Urzędy gmin - dotacje dla przedszkoli     4.799,00 0,00 

900 90001 Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Opatowie 

   
180.420,00 

 
20.000,00 

  

921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie 160.000,00 159.916,00     

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 
 

801 80101 Szkoła niepubliczna "Nasza Szkoła" w 
Zwierzyńcu Pierwszym 

 
947.855,80 

 
926.879,24 

    

926 92605 Organizacje pozarządowe prowadzące 
działalność w zakresie kultury fizycznej  i 
sportu 

     
 

28.000,00 

 
 

28.000,00 

  O g ó ł e m : 1.107.855,80 1.086.795,45 180.420,00 20.000,00 33.499,00 28.390.00 

 

Razem plan :                             1.321.774,80 zł. 
Razem wykonanie :                   1.135.185,45 zł. 
 
 
 
 
 

Wójt Gminy Opatów 

Bogdan Sośniak      

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 23 – Poz. 2302_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


		2015-04-14T11:52:16+0000
	Polska
	ELŻBIETA MAJEWSKA-GÓRAL; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




