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I.  Bud�et Gminy D�bowiec

Uchwa�� Nr 13/III/2014 Rady Gminy D�bowiec z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwalono bud�et 

Gminy D�bowiec na 2015 r. W uchwale ustalono dochody bud�etu Gminy w wysoko�ci 

16.203.376,00 z� oraz wydatki bud�etu Gminy w wysoko�ci 18.341.430,70 z�.  

W powy�szej uchwale okre�lono, �e dochody bud�etu Gminy obejmuj�: 
� dochody bie��ce bud�etu Gminy w kwocie 15.903.376,00 z�, w tym na realizacj� zada�

finansowanych z udzia�em �rodków pochodz�cych z bud�etu UE i �rodków 

pochodz�cych ze �róde� zagranicznych w kwocie 0,00 z�; 

� dochody maj�tkowe bud�etu Gminy w kwocie 300.000,00 z�, w tym na realizacj� zada�
finansowanych z udzia�em �rodków pochodz�cych z bud�etu UE i �rodków 

pochodz�cych ze �róde� zagranicznych w kwocie 0,00 z�. 

Wydatki bud�etu Gminy obejmuj�: 
� wydatki bie��ce w ��cznej kwocie 14.989.184,57 z�, w tym: 

wydatki jednostek bud�etowych w kwocie 12.417.779,25 z�, w tym na: 

• wynagrodzenia i sk�adniki od nich naliczane w kwocie 8.687.095,50 z�, 

• wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych zada� w kwocie 3.730.683,75 z�; 

dotacje na zadania bie��ce w kwocie 511.268,00 z�; 

�wiadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.928.120,25 z�; 

wydatki na programy finansowane z udzia�em �rodków UE w kwocie 2.017,07 z�; 

wydatki na obs�ug� d�ugu j.s.t. w kwocie 130.000,00 z�. 

� wydatki maj�tkowe w ��cznej kwocie 3.352.246,13 z�, w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.351.246,13 z�, w tym na: 

• programy finansowane z udzia�em �rodków UE w kwocie 1.842.413,64 z�; 

zakup i obj�cie akcji i udzia�ów w kwocie 1.000,00 z�. 

Ogólna kwota wydatków obejmowa�a ponadto wydatki na realizacj� zada� okre�lonych w 

gminnym programie profilaktyki i rozwi�zywania problemów alkoholowych oraz w programie 

profilaktyki i przeciwdzia�ania narkomanii w kwocie 82.000,00 z�. 

Ponadto ogólna kwota wydatków obejmowa�a wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r. na 

��czn� kwot� 166.389,96 z�. 

W uchwale bud�etowej ustalono tak�e wydatki bud�etu z tytu�u dotacji udzielonych dla 

jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 

w tym:  

� dotacje podmiotowe w kwocie 345.000,00 z�; 

� dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 47.268,00 z�; 

� dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 

119.000,00z�. 

W Bud�ecie Gminy D�bowiec na 2015 r. wskazano dochody i wydatki zwi�zane z realizacj�
zada� bie��cych z zakresu administracji rz�dowej oraz innych zada� zleconych gminie ustawami 

w ��cznej kwocie 1.419.762,00 z� oraz dochody i wydatki zwi�zane z realizacj� w�asnych zada�
bie��cych gmin dofinansowywanych z bud�etu pa�stwa w ��cznej kwocie 129.448,00 z�.  
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W Bud�ecie Gminy D�bowiec zawarto tak�e dochody i wydatki zwi�zane z realizacj� zada�
wykonywanych na mocy porozumie� z organami administracji rz�dowej w kwocie 2.000,00 z�.  

W uchwale bud�etowej utworzono rezerw� ogóln� w wysoko�ci 100.000,00 z� oraz rezerwy 

celowe w ��cznej kwocie 150.000,00 z� z przeznaczeniem na: 

� wydatki o�wiaty w wysoko�ci 69.000,00 z�; 

� zarz�dzanie kryzysowe w wysoko�ci 31.000,00 z�; 

� wydatki inwestycyjne w wysoko�ci 50.000,00 z�. 

Poni�sza tabela przedstawia zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów 

wg uchwa�y bud�etowej na 2015 r. 

Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów  

wg uchwa�y bud�etowej na 2015 r. (plan pierwotny) 

Uchwa�a!Nr!13/III/2014!z!dnia!!
30!grudnia!2014!r.!

Przychody!!
i!Dochody!

Rozchody!!
i!Wydatki!

Planowane!dochody!bud�etu!Gminy! 16.203.376,00!z�

* Dochody bie��ce 15.903.376,00 z�

* Dochody maj�tkowe 300.000,00 z�

Planowane!przychody!bud�etu!Gminy! 2.607.954,70!z�

Wolne �rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 
6 ustawy 

526.144,70 z�

Przychody z zaci�gni�tych po�yczek i kredytów na 
rynku krajowym 

700.000,00 z�

Przychody z zaci�gni�tych po�yczek na 
finansowanie zada� realizowanych z udzia�em 
�rodków pochodz�cych z bud�etu Unii Europejskiej 

1.381.810,00 z�

Planowane!rozchody!bud�etu!Gminy! 469.900,00!z�

Sp�ata otrzymanych krajowych po�yczek i kredytów 
(po�yczki) 

90.000,00 z�

Sp�ata otrzymanych krajowych po�yczek i kredytów 
(kredyty) 

379.900,00 z�

Planowane!wydatki!bud�etu!Gminy! 18.341.430,70!z�

* Wydatki bie��ce 14.989.184,57 z�

* Wydatki maj�tkowe 3.352.246,13 z�

Razem: 18.811.330,70!z� 18.811.330,70!z�

Planowany!deficyt -!2.138.054,70!z�

W trakcie 2015 r. bud�et Gminy D�bowiec ulega� zmianie. Zmiany by�y dokonywane przez 

Rad� Gminy oraz przez Wójta Gminy.  
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Wykaz zmian bud�etu Gminy D�bowiec dokonanych  

przez Rad� Gminy w 2015 r. 

Lp. Uchwa a!nr z!dnia Zmniejszenie! Zwi�kszenie!

   Dochody Wydatki Dochody Wydatki

1 16/IV/2015 10.02.2015 r. 501.700,00 121.376,90 669.428,00 49.300,00

2 30/V/2015 24.02.2015 r. - 153.053,00 110.174,10 261.959,00

3 31/VI/2015 26.03.2015 r. - - 128.406,00 - 

4 40/VII/2015 28.04.2015 r. - 331.333,00 1.254.682,00 316.000,00

5 47/VIII/2015 26.05.2015 r. - 60.000,00 1.500,00 116.000,00

6 52/IX/2015 30.06.2015 r. - 30.000,00 4.197,94 33.984,94

7 59/X/2015 31.08.2015 r. - 51.900,00 92.657,70 222.447,34

8 65/XI/2015 21.09.2015 r. - - 58.762,14 27.798,00

9 71/XII/2015 27.10.2015 r. 11.300,00 - 14.915,01 7.500,00

10 79/XIII/2015 24.11.2015 r. - - 60.000,00 - 

11 91/XIV/2015 17.12.2015 r. - - 142.333,00 13.500,00

  Razem: 513.000,00 747.662,90 2.537.055,89 1.048.489,28

Wykaz zmian bud�etu Gminy D�bowiec dokonanych  

przez Wójta Gminy w 2015 r. 

Lp. Zarz�dzenie!nr z!dnia Zmniejszenie! Zwi�kszenie!
   Dochody Wydatki Dochody Wydatki

1 37/2015 29.01.2015 r. - - 279,96 279,96

2 54/2015 09.03.2015 r. 10.240,00 10.240,00 2.900,00 2.900,00

3 69/2015 27.03.2015 r. - - 6.965,00 6.965,00

4 70/2015 31.03.2015 r. - - 284.108,00 284.108,00

5 76/2015 10.04.2015 r. - - 15.560,00 15.560,00

6 79/2015 15.04.2015 r. - - 125,52 125,52

7 89/2015 29.04.2015 r. - - 106.608,41 106.608,41

8 91/2015 05.05.2015 r. - - 5.900,00 5.900,00

9 95/2015 07.05.2015 r. - - 21.500,00 21.500,00

10 98/2015 11.05.2015 r. - - 3.810,00 3.810,00

11 100/2015 19.05.2015 r. - - 5.900,00 5.900,00

12 111/2015 11.06.2015 r. - - 4.397,00 4.397,00

13 115/2015 15.06.2015 r. - - 64.117,17 64.117,17

14 139/2015 27.07.2015 r. - - 7.371,12 7.371,12

15 145/2015 05.08.2015 r. - - 5.588,00 5.588,00

16 155/2015 01.09.2015 r. - - 5.810,00 5.810,00

17 175/2015 30.09.2015 r. - - 6.872,00 6.872,00

18 182/2015 07.10.2015 r. - - 16.368,70 16.368,70

19 188/2015 16.10.2015 r. - - 132.875,98 132.875,98

20 192/2015 21.10.2015 r. - - 7.500,00 7.500,00

21 197/2015 28.10.2015 r. - - 59.487,09 59.487,09

22 199/2015 30.10.2015 r. - - 14.024,30 14.024,30

23 203/2015 09.11.2015 r. 1.832,00 1.832,00 - - 

24 213/2015 26.11.2015 r. 22,98 22,98 4.097,00 4.097,00

  Razem: 12.094,98 12.094,98 782.165,25 782.165,25

Poni�ej przedstawiamy kolejne zmiany dokonywane w bud�ecie Gminy D�bowiec wraz z 

krótkim opisem czego dotyczy�y: 
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1. Zarz�dzenie Wójta Gminy Nr 37/2015 Dochody! Wydatki!

 z dnia 29 stycznia 2015 r.   

  przed!zmian� 16.203.376,00 18.341.430,70

  * bie��ce 15.903.376,00 14.989.184,57

  * maj�tkowe 300.000,00 3.352.246,13

  (+)!zwi�kszenie 279,96 279,96

   (-)!zmniejszenie 0,00 0,00

  po!zmianie 16.203.655,96 18.341.710,66

  * bie��ce 15.903.655,96 14.989.464,53

  * maj�tkowe 300.000,00 3.352.246,13

  deficyt -!2.138.054,70

Zwi�kszenie dochodów i wydatków bud�etu Gminy na 2015 r. o kwot� 279,96 z� nast�pi�o w 

zwi�zku z otrzymaniem Decyzji Wojewody �l�skiego Nr FBI.3111.11.2.2015 z dnia 26 stycznia 

2015 r. (852 85215 § 2010) � �rodki na wyp�at� zrycza�towanych dodatków energetycznych za I 

kwarta� 2015 r.  

2. Uchwa�a Rady Gminy nr 16/IV/2015 Dochody! Wydatki!

 z dnia 10 lutego 2015 r.   

  przed!zmian� 16.203.655,96 18.341.710,66

  * bie��ce 15.903.655,96 14.989.464,53

  * maj�tkowe 300.000,00 3.352.246,13

  (+)!zwi�kszenie 669.428,00 49.300,00

   (-)!zmniejszenie 501.700,00 121.376,90

  po!zmianie 16.371.383,96 18.269.633,76

  * bie��ce 15.904.355,96 14.990.164,53

  * maj�tkowe 467.028,00 3.279.469,23

  deficyt -!1.898.249,80

Zwi�kszenie planu dochodów o ��czn� kwot� 669.428,00 z�, dotyczy�o: 

� kwota 167.028,00 z� � dochody maj�tkowe � �rodki na dofinansowanie w�asnych 

inwestycji gmin (zwi�zków gmin), powiatów (zwi�zków powiatów), samorz�dów 

województw, pozyskane z innych �róde� � dzia� 600 �Transport i ��czno��� 

(przeniesienie z roku 2014 dochodów, które nie wp�yn��y do ko�ca roku jako 

�rodki Unijne � zadanie �Utwardzenie placu rekreacyjnego z miejscami 

postojowymi w Simoradzu�);

� kwota 700,00 z� � dochody bie��ce � Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 

bie��ce realizowane na podstawie porozumie� (umów) mi�dzy jednostkami samorz�du 

terytorialnego � dzia� 754 �Bezpiecze�stwo publiczne i ochrona przeciwpo�arowa� 

(dotacja z powiatu na konserwacj� i utrzymanie systemów alarmowych i 

��czno�ci);

� kwota 500.000,00 z� � dochody bie��ce � Wp�ywy z innych lokalnych op�at 

pobieranych przez jednostki samorz�du terytorialnego na podstawie odr�bnych ustaw � 

dzia� 900 �Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska� (przesuni�cie dochodów 

dotycz�cych gospodarki odpadami mi�dzy dzia�ami w zwi�zku z rozporz�dzeniem 

Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniaj�cym rozporz�dzenie w 

sprawie szczegó�owej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 

oraz �rodków pochodz�cych ze �róde� zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1952));
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� kwota 1.500,00 z� � dochody bie��ce � Wp�ywy z ró�nych op�at � dzia� 900 

�Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska� (przesuni�cie dochodów dotycz�cych 

gospodarki odpadami mi�dzy dzia�ami w zwi�zku z rozporz�dzeniem Ministra 

Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniaj�cym rozporz�dzenie w sprawie 

szczegó�owej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 

�rodków pochodz�cych ze �róde� zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1952));

� kwota 200,00 z� � dochody bie��ce � Odsetki od nieterminowych wp�at z tytu�u 

podatków i op�at � dzia� 900 �Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska� 

(przesuni�cie dochodów dotycz�cych gospodarki odpadami mi�dzy dzia�ami w 

zwi�zku z rozporz�dzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. 

zmieniaj�cym rozporz�dzenie w sprawie szczegó�owej klasyfikacji dochodów, 

wydatków, przychodów i rozchodów oraz �rodków pochodz�cych ze �róde� 

zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1952)). 

Zmniejszenie planu dochodów o ��czn� kwot� 501.700,00 z�, dotyczy�o: 

� kwota 500.000,00 z� � dochody bie��ce � Wp�ywy z innych lokalnych op�at 

pobieranych przez jednostki samorz�du terytorialnego na podstawie odr�bnych ustaw � 

dzia� 756 �Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich poborem� 

(przesuni�cie dochodów dotycz�cych gospodarki odpadami mi�dzy dzia�ami w 

zwi�zku z rozporz�dzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. 

zmieniaj�cym rozporz�dzenie w sprawie szczegó�owej klasyfikacji dochodów, 

wydatków, przychodów i rozchodów oraz �rodków pochodz�cych ze �róde� 

zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1952));

� kwota 1.500,00 z� � dochody bie��ce � Wp�ywy z ró�nych op�at � dzia� 756 �Dochody 

od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj�cych 

osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich poborem� (przesuni�cie dochodów 

dotycz�cych gospodarki odpadami mi�dzy dzia�ami w zwi�zku z rozporz�dzeniem 

Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniaj�cym rozporz�dzenie w 

sprawie szczegó�owej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 

oraz �rodków pochodz�cych ze �róde� zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1952));

� kwota 200,00 z� � dochody bie��ce � Odsetki od nieterminowych wp�at z tytu�u 

podatków i op�at � dzia� 756 �Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich 

poborem� (przesuni�cie dochodów dotycz�cych gospodarki odpadami mi�dzy 

dzia�ami w zwi�zku z rozporz�dzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 

2014r. zmieniaj�cym rozporz�dzenie w sprawie szczegó�owej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz �rodków pochodz�cych ze 

�róde� zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1952)). 

Zwi�kszenie planu wydatków o ��czn� kwot� 49.300,00 z�, dotyczy�o: 

� kwota 1.000,00 z� � wydatki maj�tkowe � Inwestycje i zakupy inwestycyjne � 754 

75404 (zwi�kszenie wydatków na zadaniu �Wp�aty na pa�stwowy fundusz celowy 

Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w 

Skoczowie�); 

� kwota 700,00 z� � wydatki bie��ce � Wydatki jednostek bud�etowych, w tym na 

wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych zada� � 754 75414 (wprowadzenie 

wydatków z dotacji z powiatu na konserwacj� i utrzymanie systemów alarmowych 

i ��czno�ci); 

� kwota 47.600,00 z� � wydatki maj�tkowe � Inwestycje i zakupy inwestycyjne � 926 

92605 (zwi�kszenie wydatków na zadaniu �Sala gimnastyczna w D�bowcu - 

oprojektowanie�). 
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Zmniejszenie planu wydatków o kwot� 121.376,90 z�, dotyczy�o: 

� kwota 121.376,90 z� � wydatki maj�tkowe � Inwestycje i zakupy inwestycyjne � 750 

75095 (wykre�lenie zadania �Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na 

terenie gmin powiatu cieszy�skiego�, które nie b�dzie realizowane). 

3. Uchwa�a Rady Gminy nr 30/V/2015 Dochody! Wydatki!

 z dnia 24 lutego 2015 r.   

  przed!zmian� 16.371.383,96 18.269.633,76

  * bie��ce 15.904.355,96 14.990.164,53

  * maj�tkowe 467.028,00 3.279.469,23

  (+)!zwi�kszenie 110.174,10 261.959,00

   (-)!zmniejszenie 0,00 153.053,00

  po!zmianie 16.481.558,06 18.378.539,76

  * bie��ce 16.014.530,06 15.096.070,53

  * maj�tkowe 467.028,00 3.282.469,23

  deficyt -!1.896.981,70

Zwi�kszenie planu dochodów o ��czn� kwot� 110.174,10 z�, dotyczy�o: 

� kwota 268,10 z� � dochody bie��ce � Wp�ywy ze zwrotów dotacji oraz p�atno�ci, w 

tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 

procedur, pobranych nienale�nie lub w nadmiernej wysoko�ci � dzia� 750 

�Administracja publiczna� (zwrot niewykorzystanej dotacji z 2014 r. przez Izb�
Wytrze�wie�); 

� kwota 4.000,00 z� � dochody bie��ce � Wp�ywy z innych lokalnych op�at pobieranych 

przez jednostki samorz�du terytorialnego na podstawie odr�bnych ustaw � dzia� 756 

�Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich poborem� 

(przeszacowanie dochodów do faktycznego wykonania);

� kwota 105.906,00 z� � dochody bie��ce � Dotacje otrzymane z pa�stwowych funduszy 

celowych na realizacj� zada� bie��cych jednostek sektora finansów publicznych � dzia� 

801 �O�wiata i wychowanie� (Umowa Nr PSV.3121.1.3.2015 z Wojewod� �l�skim 

w sprawie przekazania �rodków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na 

dofinansowanie kosztów kszta�cenia m�odocianych pracowników). 

Zwi�kszenie planu wydatków o ��czn� kwot� 261.959,00 z�, dotyczy�o: 

� kwota 153.053,00 z� � wydatki maj�tkowe � Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 

na programy finansowane z udzia�em �rodków europejskich � 010 01010 

(przeniesienie kwoty 153.053,00 z� pomi�dzy § 6057 a § 6059 na zadaniu 

�Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i remont oczyszczalni �cieków w 

miejscowo�ci Ogrodzona�); 

� kwota 3.000,00 z� � wydatki maj�tkowe � Inwestycje i zakupy inwestycyjne � 801 

80101 (nowe zadanie �Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Ogrodzonej - 

oprojektowanie); 

� kwota 105.906,00 z� � wydatki bie��ce � Wydatki jednostek bud�etowych, w tym 

na: wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych zada� � 801 80195 (Umowa Nr 

PSV.3121.1.3.2015 z Wojewod� �l�skim w sprawie przekazania �rodków 

Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kszta�cenia 

m�odocianych pracowników). 
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Zmniejszenie planu wydatków o kwot� 153.053,00 z�, dotyczy�o: 

� kwota 153.053,00 z� � wydatki maj�tkowe � Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 

na programy finansowane z udzia�em �rodków europejskich � 010 01010 

(przeniesienie kwoty 153.053,00 z� pomi�dzy § 6057 a § 6059 na zadaniu 

�Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i remont oczyszczalni �cieków w 

miejscowo�ci Ogrodzona�). 

4. Zarz�dzenie Wójta Gminy Nr 54/2015 Dochody! Wydatki!

 z dnia 09 marca 2015 r.   

  przed!zmian� 16.481.558,06 18.378.539,76

  * bie��ce 16.014.530,06 15.096.070,53

  * maj�tkowe 467.028,00 3.282.469,23

  (+)!zwi�kszenie 2.900,00 2.900,00

   (-)!zmniejszenie 10.240,00 10.240,00

  po!zmianie 16.474.218,06 18.371.199,76

  * bie��ce 16.007.190,06 15.088.730,53

  * maj�tkowe 467.028,00 3.282.469,23

  deficyt -!1.896.981,70

Zwi�kszenie dochodów i wydatków bud�etu Gminy na 2015 r. o kwot� 2.900,00 z� nast�pi�o w 

zwi�zku z otrzymaniem Decyzji Wojewody �l�skiego Nr FBI.3111.50.2.2015 z dnia 19 lutego 

2015 r. (750 75011 § 2010) � �rodki na wprowadzanie wniosków do CEIDG. 

Zmniejszenie dochodów i wydatków bud�etu Gminy na 2015 r. o kwot� 10.240,00 z� nast�pi�o w 

zwi�zku z otrzymaniem Decyzji Wojewody �l�skiego Nr FBI.3111.14.2.2015 z dnia 06 lutego 

2015 r. (750 75011 § 2010) � dostosowanie kwot do uchwa�y bud�etowej na 2015 r. 

5. Uchwa�a Rady Gminy nr 31/VI/2015 Dochody! Wydatki!

 z dnia 26 marca 2015 r.   

  przed!zmian� 16.474.218,06 18.371.199,76

  * bie��ce 16.007.190,06 15.088.730,53

  * maj�tkowe 467.028,00 3.282.469,23

  (+)!zwi�kszenie 128.406,00 0,00

   (-)!zmniejszenie 0,00 0,00

  po!zmianie 16.602.624,06 18.371.199,76

  * bie��ce 16.135.596,06 15.088.730,53

  * maj�tkowe 467.028,00 3.282.469,23

  deficyt -!1.768.575,70

Zwi�kszenie planu dochodów o kwot� 128.406,00 z�, dotyczy�o: 

� kwota 128.406,00 z� � dochody bie��ce � Subwencje ogólne z bud�etu pa�stwa � cz���
o�wiatowa � dzia� 758 �Ró�ne rozliczenia� (pismo Nr ST3.4750.5.2015 Ministra 

Finansów w sprawie okre�lenia subwencji dla Gminy D�bowiec).
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6. Zarz�dzenie Wójta Gminy Nr 69/2015 Dochody! Wydatki!

 z dnia 27 marca 2015 r.   

  przed!zmian� 16.602.624,06 18.371.199,76

  * bie��ce 16.135.596,06 15.088.730,53

  * maj�tkowe 467.028,00 3.282.469,23

  (+)!zwi�kszenie 6.965,00 6.965,00

   (-)!zmniejszenie 0,00 0,00

  po!zmianie 16.609.589,06 18.378.164,76

  * bie��ce 16.142.561,06 15.095.695,53

  * maj�tkowe 467.028,00 3.282.469,23

  deficyt -!1.768.575,70

Zwi�kszenie dochodów i wydatków bud�etu Gminy na 2015 r. o kwot� 6.965,00 z� nast�pi�o w 

zwi�zku z otrzymaniem Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w 

Bielsku-Bia�ej Nr DBB-3101-9/15 z dnia 16 marca 2015 r. (751 75107 § 2010) � �rodki na 

sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w gminie wyborów Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej w g�osowaniu wyznaczonym na dzie� 10 maja 2015 r. 

7. Zarz�dzenie Wójta Gminy Nr 70/2015 Dochody! Wydatki!

 z dnia 31 marca 2015 r.   

  przed!zmian� 16.609.589,06 18.378.164,76

  * bie��ce 16.142.561,06 15.095.695,53

  * maj�tkowe 467.028,00 3.282.469,23

  (+)!zwi�kszenie 284.108,00 284.108,00

   (-)!zmniejszenie 0,00 0,00

  po!zmianie 16.893.697,06 18.662.272,76

  * bie��ce 16.426.669,06 15.379.803,53

  * maj�tkowe 467.028,00 3.282.469,23

  deficyt -!1.768.575,70

Zwi�kszenie dochodów i wydatków bud�etu Gminy na 2015 r. o ��czn� kwot� 284.108,00 z�

nast�pi�o w zwi�zku z otrzymaniem nast�puj�cych Decyzji Wojewody �l�skiego: 

• Nr FBI.3111.36.2.2015 z dnia 30 marca 2015 r. (801 80103 § 2030) � �rodki na 

realizacj� zada� w�asnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. � kwota 

50.920,00 z�;

• Nr FBI.3111.36.2.2015 z dnia 30 marca 2015 r. (801 80104 § 2030) � �rodki na 

realizacj� zada� w�asnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. � kwota 

230.413,00 z�;

• Nr FBI.3111.85.4.2015 z dnia 30 marca 2015 r. (852 85214 § 2030) � �rodki na 

dofinansowanie wyp�at zasi�ków okresowych w cz��ci gwarantowanej z bud�etu 

pa�stwa � kwota 2.775,00z�.  
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8. Zarz�dzenie Wójta Gminy Nr 76/2015 Dochody! Wydatki!

 z dnia 10 kwietnia 2015 r.   

  przed!zmian� 16.893.697,06 18.662.272,76

  * bie��ce 16.426.669,06 15.379.803,53

  * maj�tkowe 467.028,00 3.282.469,23

  (+)!zwi�kszenie 15.560,00 15.560,00

   (-)!zmniejszenie 0,00 0,00

  po!zmianie 16.909.257,06 18.677.832,76

  * bie��ce 16.442.229,06 15.395.363,53

  * maj�tkowe 467.028,00 3.282.469,23

  -!1.768.575,70

Zwi�kszenie dochodów i wydatków bud�etu Gminy na 2015 r. o ��czn� kwot� 15.560,00 z�

nast�pi�o w zwi�zku z otrzymaniem nast�puj�cych Decyzji Wojewody �l�skiego: 

• Nr FBI.3111.47.4.2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r. (852 85295 § 2010) � �rodki na 

realizacj� zada� z zakresu administracji rz�dowej, zwi�zanych z przyznaniem Kart 

Du�ej Rodziny � kwota 600,00 z�;

• Nr FBI.3111.92.5.2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r. (854 85415 § 2030) � �rodki na 

dofinansowanie �wiadcze� pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów � 

zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie o�wiaty  � kwota 14.960,00 z�.

9. Zarz�dzenie Wójta Gminy Nr 79/2015 Dochody! Wydatki!

 z dnia 15 kwietnia 2015 r.   

  przed!zmian� 16.909.257,06 18.677.832,76

  * bie��ce 16.442.229,06 15.395.363,53

  * maj�tkowe 467.028,00 3.282.469,23

  (+)!zwi�kszenie 125,52 125,52

   (-)!zmniejszenie 0,00 0,00

  po!zmianie 16.909.382,58 18.677.958,28

  * bie��ce 16.442.354,58 15.395.489,05

  * maj�tkowe 467.028,00 3.282.469,23

  deficyt -!1.768.575,70

Zwi�kszenie dochodów i wydatków bud�etu Gminy na 2015 r. o kwot� 125,52 z� nast�pi�o w 

zwi�zku z otrzymaniem nast�puj�cych Decyzji Wojewody �l�skiego Nr FBI.3111.11.15.2015 z 

dnia 8 kwietnia 2015 r. (852 85215 § 2010) � �rodki na wyp�at� zrycza�towanych dodatków 

energetycznych za II kwarta� 2015 r. 

10. Uchwa�a Rady Gminy nr 40/VII/2015 Dochody! Wydatki!

 z dnia 28 kwietnia 2015 r.   

  przed!zmian� 16.909.382,58 18.677.958,28

  * bie��ce 16.442.354,58 15.395.489,05

  * maj�tkowe 467.028,00 3.282.469,23

  (+)!zwi�kszenie 1.254.682,00 316.000,00

   (-)!zmniejszenie 0,00 331.333,00

  po!zmianie 18.164.064,58 18.662.625,28

  * bie��ce 16.445.604,58 15.144.156,05

  * maj�tkowe 1.718.460,00 3.518.469,23

  deficyt -!498.560,70
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Zwi�kszenie planu dochodów o ��czn� kwot� 1.254.682,00 z�, dotyczy�o: 

� kwota 1.251.432,00 z� � dochody maj�tkowe � �rodki na dofinansowanie w�asnych 

inwestycji gmin (zwi�zków gmin), powiatów (zwi�zków powiatów), samorz�dów 

województw, pozyskane z innych �róde� � dzia� 010 �Rolnictwo i �owiectwo� (zadanie 

realizowane w 2015 r. mia�o by� finansowane z prefinansowania ale ze wzgl�du na 

ko�cz�cy si� okres programowania ma zosta� domkni�te po wydatkach i 

dochodach w tym roku bud�etowym � zadanie �Rozbudowa sieci kanalizacji 

sanitarnej i remont oczyszczalni �cieków w miejscowo�ci Ogrodzona�);

� kwota 3.050,00 z� � dochody bie��ce � Wp�ywy z ró�nych op�at � dzia� 756 �Dochody 

od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj�cych 

osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich poborem� (dostosowanie planu 

dochodów do faktycznego wykonania);

� kwota 200,00 z� � dochody bie��ce � Pozosta�e odsetki � dzia� 756 �Dochody od osób 

prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj�cych osobowo�ci 

prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich poborem� (dostosowanie planu dochodów do 

faktycznego wykonania).  

Zwi�kszenie planu wydatków o ��czn� kwot� 316.000,00 z�, dotyczy�o: 

� kwota 41.000,00 z� � wydatki maj�tkowe � Inwestycje i zakupy inwestycyjne � 600 

60016 (nowe zadanie �Modernizacja obiektów mostowych�); 

� kwota 185.000,00 z� � wydatki maj�tkowe � Inwestycje i zakupy inwestycyjne � 700 

70005 (nowe zadanie �Przebudowa i adaptacja Sali gminnej w Simoradzu na 

lokale mieszkalne socjalne�); 

� kwota 10.000,00 z� � wydatki maj�tkowe � Inwestycje i zakupy inwestycyjne � 700 

70005 (nowe zadanie �Termomodernizacja budynku z mieszkaniami socjalnymi w 

Simoradzu � dokumentacja� do ZIT); 

� kwota 50.000,00 z� � wydatki maj�tkowe � Inwestycje i zakupy inwestycyjne � 754 

75412 (nowe zadanie �Dotacja celowa dla OSP D�bowiec na modernizacj�
budynku OSP, przeznaczonego do zapewnienia gotowo�ci bojowej jednostki�); 

� kwota 20.000,00 z� � wydatki bie��ce � Wydatki jednostek bud�etowych, w tym na 

wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych zada� � 801 80104 (dostosowanie 

planu wydatków do przewidywanych potrzeb � dop�aty do przedszkoli w innych 

gminach, gdzie ucz�szczaj� dzieci z terenu naszej gminy); 

� kwota 10.000,00 z� � wydatki bie��ce � Wydatki jednostek bud�etowych, w tym na 

wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych zada� � 900 90005 (kwota w zwi�zku z 

wprowadzeniem do WPF przedsi�wzi�cia �Plan gospodarki niskoemisyjnej�). 
Zmniejszenie planu wydatków o ��czn� kwot� 331.333,00 z�, dotyczy�o: 

� kwota 50.000,00 z� � wydatki maj�tkowe � Inwestycje i zakupy inwestycyjne � 754 

75412 (wykre�lenie zadania �Rozbudowa i modernizacja zaplecza kuchennego 

oraz sanitariatów w budynku OSP D�bowiec� i zamiana na dotacj� dla OSP 

D�bowiec); 

� kwota 50.920,00 z� � wydatki bie��ce � Wydatki jednostek bud�etowych, w tym na 

wynagrodzenia i sk�adniki od nich naliczane � 801 80103 (zmniejszenie planu 

wydatków w zwi�zku z otrzymaniem dotacji od Wojewody na wychowanie 

przedszkolne); 

� kwota 230.413,00 z� � wydatki bie��ce � Wydatki jednostek bud�etowych, w tym na 

wynagrodzenia i sk�adniki od nich naliczane � 801 80104 (zmniejszenie planu 

wydatków w zwi�zku z otrzymaniem dotacji od Wojewody na wychowanie 

przedszkolne). 
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11. Zarz�dzenie Wójta Gminy Nr 89/2015 Dochody! Wydatki!

 z dnia 29 kwietnia 2014 r.   

  przed!zmian� 18.164.064,58 18.662.625,28

  * bie��ce 16.445.604,58 15.144.156,05

  * maj�tkowe 1.718.460,00 3.518.469,23

  (+)!zwi�kszenie 106.608,41 106.608,41

   (-)!zmniejszenie 0,00 0,00

  po!zmianie 18.270.672,99 18.769.233,69

  * bie��ce 16.552.212,99 15.250.764,46

  * maj�tkowe 1.718.460,00 3.518.469,23

  deficyt -!498.560,70

Zwi�kszenie dochodów i wydatków bud�etu Gminy na 2015 r. o ��czn� kwot� 106.608,41 z�

nast�pi�o w zwi�zku z otrzymaniem nast�puj�cych Decyzji Wojewody �l�skiego: 

• Nr FBI.3111.137.1.2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. (010 01095 § 2010) � �rodki na 

wyp�at� zwrotu cz��ci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap�dowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej � kwota 106.506,41 z�; 

• Nr FBI.3111.87.4.2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. (852 85219 § 2010) � �rodki na 

wyp�at� wynagrodzenia za sprawowanie opieki � kwota 102,00 z�. 

12. Zarz�dzenie Wójta Gminy Nr 91/2015 Dochody! Wydatki!

 z dnia 05 maja 2015 r.   

  przed!zmian� 18.270.672,99 18.769.233,69

  * bie��ce 16.552.212,99 15.250.764,46

  * maj�tkowe 1.718.460,00 3.518.469,23

  (+)!zwi�kszenie 5.900,00 5.900,00

   (-)!zmniejszenie 0,00 0,00

  po!zmianie 18.276.572,99 18.775.133,69

  * bie��ce 16.558.112,99 15.256.664,46

  * maj�tkowe 1.718.460,00 3.518.469,23

  deficyt -!498.560,70

Zwi�kszenie dochodów i wydatków bud�etu Gminy na 2015 r. o kwot� 5.900,00 z� nast�pi�o w 

zwi�zku z otrzymaniem nast�puj�cej Informacji Dyrektora Delegatury Biura Wyborczego w 

Bielsku-Bia�ej Nr DBB-3101-14/15 z dnia 4 maja 2015 r. (751 75107 § 2010) � �rodki na 

wyp�at� zrycza�towanych diet cz�onkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach 

zarz�dzonych na dzie� 10 maja 2015 r. 

13. Zarz�dzenie Wójta Gminy Nr 95/2015 Dochody! Wydatki!

 z dnia 07 maja 2015 r.   

  przed!zmian� 18.276.572,99 18.775.133,69

  * bie��ce 16.558.112,99 15.256.664,46

  * maj�tkowe 1.718.460,00 3.518.469,23

  (+)!zwi�kszenie 21.500,00 21.500,00

   (-)!zmniejszenie 0,00 0,00

  po!zmianie 18.298.072,99 18.796.633,69

  * bie��ce 16.579.612,99 15.278.164,46

  * maj�tkowe 1.718.460,00 3.518.469,23

  deficyt -!498.560,70
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Zwi�kszenie dochodów i wydatków bud�etu Gminy na 2015 r. o kwot� 21.500,00 z� nast�pi�o w 

zwi�zku z otrzymaniem nast�puj�cej Decyzji Wojewody �l�skiego Nr FBI.3111.85.8.2015  z 

dnia 30 kwietnia 2015 r. (852 85214 § 2030) � �rodki na dofinansowanie wyp�at zasi�ków 

okresowych w cz��ci gwarantowanej z bud�etu pa�stwa. 

14. Zarz�dzenie Wójta Gminy Nr 98/2015 Dochody! Wydatki!

 z dnia 11 maja 2015 r.   

  przed!zmian� 18.298.072,99 18.796.633,69

  * bie��ce 16.579.612,99 15.278.164,46

  * maj�tkowe 1.718.460,00 3.518.469,23

  (+)!zwi�kszenie 3.810,00 3.810,00

   (-)!zmniejszenie 0,00 0,00

  po!zmianie 18.301.882,99 18.800.443,69

  * bie��ce 16.583.422,99 15.281.974,46

  * maj�tkowe 1.718.460,00 3.518.469,23

  deficyt -!498.560,70

Zwi�kszenie dochodów i wydatków bud�etu Gminy na 2015 r. o ��czn� kwot� 3.810,00 z�

nast�pi�o w zwi�zku z otrzymaniem nast�puj�cej Decyzji Wojewody �l�skiego oraz Dyrektora 

Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Bia�ej: 

• Nr FBI.3111.87.8.2015  z dnia 6 maja 2015 r. (852 85219 § 2010) � �rodki na 

wyp�acenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obs�ug� tego zadania � 

kwota 101,00 z�; 

• Nr DBB-3101-14/15 z dnia 16 marca 2015 r. (751 75107 § 2010) � �rodki na 

sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w gminie wyborów 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w g�osowaniu wyznaczonym na dzie� 24 maja 

2015 r. 

15. Zarz�dzenie Wójta Gminy Nr 100/2015 Dochody! Wydatki!

 z dnia 19 maja 2015 r.   

  przed!zmian� 18.301.882,99 18.800.443,69

  * bie��ce 16.583.422,99 15.281.974,46

  * maj�tkowe 1.718.460,00 3.518.469,23

  (+)!zwi�kszenie 5.900,00 5.900,00

   (-)!zmniejszenie 0,00 0,00

  po!zmianie 18.307.782,99 18.806.343,69

  * bie��ce 16.589.322,99 15.287.874,46

  * maj�tkowe 1.718.460,00 3.518.469,23

  deficyt -!498.560,70

Zwi�kszenie dochodów i wydatków bud�etu Gminy na 2015 r. o kwot� 5.900,00 z� nast�pi�o w 

zwi�zku z otrzymaniem nast�puj�cej Informacji Dyrektora Delegatury Biura Wyborczego w 

Bielsku-Bia�ej Nr DBB-3101-14/15 z dnia 4 maja 2015 r. (751 75107 § 2010) � �rodki na 

wyp�at� zrycza�towanych diet cz�onkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach 

zarz�dzonych na dzie� 24 maja 2015 r. 
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16. Uchwa�a Rady Gminy nr 47/VIII/2015 Dochody! Wydatki!

 z dnia 26 maja 2015 r.   

  przed!zmian� 18.307.782,99 18.806.343,69

  * bie��ce 16.589.322,99 15.287.874,46

  * maj�tkowe 1.718.460,00 3.518.469,23

  (+)!zwi�kszenie 1.500,00 116.000,00

   (-)!zmniejszenie 0,00 60.000,00

  po!zmianie 18.309.282,99 18.862.343,69

  * bie��ce 16.590.822,99 15.343.874,46

  * maj�tkowe 1.718.460,00 3.518.469,23

  deficyt -!553.060,70

Zwi�kszenie planu dochodów o kwot� 1.500,00 z�, dotyczy�o: 

� kwota 1.500,00 z� � dochody bie��ce � Wp�ywy z ró�nych op�at � dzia� 900 

�Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska� (dostosowanie planu dochodów do 

przewidywanego wykonania). 

Zwi�kszenie planu wydatków o ��czn� kwot� 116.000,00 z�, dotyczy�o: 

� kwota 5.000,00 z� � wydatki bie��ce � Dotacje na zadania bie��ce � 010 01030 

(dostosowanie kwoty wydatków do wp�at  do Izb rolniczych); 

� kwota 60.000,00 z� � wydatki maj�tkowe � Inwestycje i zakupy inwestycyjne � 600 

60016 (zwi�kszenie wydatków na zadaniu �Odtworzenie infrastruktury drogowej� 

� decyzja po komisji bud�etu w sprawie dróg); 

� kwota 13.000,00 z� � wydatki bie��ce -  Wydatki jednostek bud�etowych, w tym na 

wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych zada� � 801 80101 (zabezpieczenie 

�rodków na remonty); 

� kwota 7.000,00 z� � wydatki bie��ce -  Wydatki jednostek bud�etowych, w tym na 

wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych zada� � 801 80104 (zabezpieczenie 

�rodków na remonty); 

� kwota 11.000,00 z� � wydatki bie��ce � Wydatki jednostek bud�etowych, w tym na 

wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych zada� � 900 90002 (zabezpieczenie 

pieni�dzy na kupno dodatkowych pojemników na �mieci); 

� kwota 20.000,00 z� � wydatki bie��ce � Dotacje na zadania bie��ce � 926 92605 

(zwi�kszenie kwoty na dotacje na sport). 

Zmniejszenie planu wydatków o kwot� 60.000,00 z�, dotyczy�o: 

� kwota 60.000,00 z� � wydatki maj�tkowe � Inwestycje i zakupy inwestycyjne � 600 

60016 (zmniejszenie wydatków na zadaniu �Remont dróg asfaltowych na terenie 

gminy� � decyzja po komisji bud�etu w sprawie dróg). 

17. Zarz�dzenie Wójta Gminy Nr 111/2015 Dochody! Wydatki!

 z dnia 11 czerwca 2015 r.   

  przed!zmian� 18.309.282,99 18.862.343,69

  * bie��ce 16.590.822,99 15.343.874,46

  * maj�tkowe 1.718.460,00 3.518.469,23

  (+)!zwi�kszenie 4.397,00 4.397,00

   (-)!zmniejszenie 0,00 0,00

  po!zmianie 18.313.679,99 18.866.740,69

  * bie��ce 16.595.219,99 15.348.271,46

  * maj�tkowe 1.718.460,00 3.518.469,23

  deficyt -!553.060,70
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Zwi�kszenie dochodów i wydatków bud�etu Gminy na 2015 r. o kwot� 4.397,00 z� nast�pi�o w 

zwi�zku z otrzymaniem nast�puj�cej Decyzji Wojewody �l�skiego Nr FBI.3111.93.11.2015 z 

dnia 1 czerwca 2015 r. (852 85213 § 2010) � �rodki na dostosowanie planu do aktualnych 

potrzeb w zakresie op�acenia sk�adek. 

18. Zarz�dzenie Wójta Gminy Nr 115/2015 Dochody! Wydatki!

 z dnia 15 czerwca 2015 r.   

  przed!zmian� 18.313.679,99 18.866.740,69

  * bie��ce 16.595.219,99 15.348.271,46

  * maj�tkowe 1.718.460,00 3.518.469,23

  (+)!zwi�kszenie 64.117,17 64.117,17

   (-)!zmniejszenie 0,00 0,00

  po!zmianie 18.377.797,16 18.930.857,86

  * bie��ce 16.659.337,16 15.412.388,63

  * maj�tkowe 1.718.460,00 3.518.469,23

  deficyt -!553.060,70

Zwi�kszenie dochodów i wydatków bud�etu Gminy na 2015 r. o ��czn� kwot� 64.117,17 z�

nast�pi�o w zwi�zku z otrzymaniem nast�puj�cych Decyzji Wojewody �l�skiego oraz 

zawarciem Porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie: 

• Nr FBI.311.117.10.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. (801 80101 § 2010) � �rodki na 

wyposa�enie szkó� w podr�czniki, materia�y edukacyjne lub materia�y �wiczeniowe 

oraz na sfinansowanie ich kosztu zakupu � kwota 15.328,68 z�; 

• Nr FBI.311.117.10.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. (801 80110 § 2010) � �rodki na 

wyposa�enie szkó� w podr�czniki, materia�y edukacyjne lub materia�y �wiczeniowe 

oraz na sfinansowanie ich kosztu zakupu � kwota 19.174,49 z�; 

• Nr FBI.311.158.3.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. (852 85295  2030) � �rodki na 

dofinansowanie zada� realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania 

gmin w zakresie do�ywiania �Pomoc pa�stwa w zakresie do�ywiania� � kwota 

20.614,00 z�; 

• Nr WO.031.2.6.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. (600 60014  2320) � �rodki na prace 

zwi�zane z utrzymaniem czysto�ci na chodnikach oraz utrzymaniem zieleni przy 

drogach powiatowych na terenie gminy � kwota 9.000,00 z�. 

19. Uchwa�a Rady Gminy nr 52/IX/2015 Dochody! Wydatki!

 z dnia 30 czerwca 2015 r.   

  przed!zmian� 18.377.797,16 18.930.857,86

  * bie��ce 16.659.337,16 15.412.388,63

  * maj�tkowe 1.718.460,00 3.518.469,23

  (+)!zwi�kszenie 4.197,94 33.984,94

   (-)!zmniejszenie 0,00 30.000,00

  po!zmianie 18.381.995,10 18.934.842,80

  * bie��ce 16.663.535,10 15.416.373,57

  * maj�tkowe 1.718.460,00 3.518.469,23

  deficyt -!552.847,70

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 15 – Poz. 3356



15

Zwi�kszenie planu dochodów o ��czn� kwot� 4.197,94 z�, dotyczy�o: 

� kwota 3.867,18 z� � dochody bie��ce � Wp�ywy z ró�nych dochodów � dzia� 801 

�O�wiata i wychowanie� (dostosowanie planu do wykonania � odszkodowanie z 

polisy za uszkodzony p�ot przy szkole w Simoradzu);

� kwota 10,00 z� � dochody bie��ce � Pozosta�e odsetki � dzia� 852 �Pomoc spo�eczna� 

(dostosowanie planu do wykonania � odsetki za pobyt w DPS);

� kwota 203,00 z� � dochody bie��ce � Wp�ywy z ró�nych dochodów � dzia� 900 

�Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska� (zwrot nadp�aty z Urz�du 

Marsza�kowskiego z ochrony �rodowiska);

� kwota 117,76 z� � dochody bie��ce � Wp�ywy z op�aty produktowej � dzia� 900 

�Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska� (dostosowanie planu do wykonania -

wp�yw op�aty produktowej).

Zwi�kszenie planu wydatków o ��czn� kwot� 33.984,94 z�, dotyczy�o: 

� kwota 3.867,18 z� � wydatki bie��ce � Wydatki jednostek bud�etowych, w tym na 

wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych zada� � 801 80101 (dostosowanie 

planu SP D�bowiec do wykonania � odszkodowanie z polisy za uszkodzony p�ot 

przy szkole w Simoradzu); 

� kwota 30.000,00 z� � wydatki maj�tkowe � Inwestycje i zakupy inwestycyjne � 801 

80195 (zmiana nazwy zadania �Termomodernizacja budynku Szko�y 

Podstawowej, Gimnazjum w D�bowcu - oprojektowanie� � dostosowanie nazwy 

do sk�adanego wniosku o dofinansowanie); 

� kwota 117,76 z� � wydatki bie��ce � Wydatki jednostek bud�etowych, w tym na 

wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych zada� � 900 90020 (dostosowanie 

planu � wp�yw op�aty produktowej). 

Zmniejszenie planu wydatków o kwot� 30.000,00 z�, dotyczy�o: 

� kwota 30.000,00 z� � wydatki maj�tkowe � Inwestycje i zakupy inwestycyjne � 801 

80195 (zmiana nazwy zadania �Termomodernizacja budynku Szko�y 

Podstawowej, Gimnazjum oraz Sali gimnastycznej w D�bowcu - oprojektowanie� 

� dostosowanie nazwy do sk�adanego wniosku o dofinansowanie). 

20. Zarz�dzenie Wójta Gminy Nr 139/2015 Dochody! Wydatki!

 z dnia 27 lipca 2015 r.   

  przed!zmian� 18.381.995,10 18.934.842,80

  * bie��ce 16.663.535,10 15.416.373,57

  * maj�tkowe 1.718.460,00 3.518.469,23

  (+)!zwi�kszenie 7.371,12 7.371,12

   (-)!zmniejszenie 0,00 0,00

  po!zmianie 18.389.366,22 18.942.213,92

  * bie��ce 16.670.906,22 15.423.744,69

  * maj�tkowe 1.718.460,00 3.518.469,23

  deficyt -!552.847,70

Zwi�kszenie dochodów i wydatków bud�etu Gminy na 2015 r. o ��czn� kwot� 7.371,12 z�

nast�pi�o w zwi�zku z otrzymaniem nast�puj�cych Decyzji Wojewody �l�skiego: 

• Nr FBI.3111.184.3.2015 z dnia 13 lipca 2015 r. (852 85206 § 2030) � �rodki na 

dofinansowanie zada� w�asnych gminy, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów 

rodziny � kwota 3.465,00 z�; 

• Nr FBI.311.11.23.2015 z dnia 8 lipca 2015 r. (852 85215 § 2010) � �rodki na wyp�at�
zrycza�towanych dodatków energetycznych za III kwarta� 2015 r. � kwota 90,12 z�; 
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• Nr FBI.3111.113.7.2015 z dnia 16 lipca 2015 r. (852 85216 § 2030) � �rodki na 

dofinansowanie wyp�at zasi�ków sta�ych � kwota 3.816,00 z�. 

21. Zarz�dzenie Wójta Gminy Nr 145/2015 Dochody! Wydatki!

 z dnia 05 sierpnia 2015 r.   

  przed!zmian� 18.389.366,22 18.942.213,92

  * bie��ce 16.670.906,22 15.423.744,69

  * maj�tkowe 1.718.460,00 3.518.469,23

  (+)!zwi�kszenie 5.588,00 5.588,00

   (-)!zmniejszenie 0,00 0,00

  po!zmianie 18.394.954,22 18.947.801,92

  * bie��ce 16.676.494,22 15.429.332,69

  * maj�tkowe 1.718.460,00 3.518.469,23

  deficyt -!552.847,70

Zwi�kszenie dochodów i wydatków bud�etu Gminy na 2015 r. o ��czn� kwot� 5.588,00 z�

nast�pi�o w zwi�zku z otrzymaniem nast�puj�cej Decyzji Wojewody �l�skiego oraz Dyrektora 

Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Bia�ej: 

• Nr FBI.3111.87.13.2015  z dnia 23 lipca 2015 r. (852 85219 § 2010) � �rodki na 

wyp�acenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obs�ug� tego zadania � 

kwota 203,00 z�; 

• Nr DBB-3101-22/15 z dnia 03 sierpnia 2015 r. (751 75109 § 2010) � �rodki na 

sfinansowanie kosztów przekazania kart do g�osowania � 100,00 z�;

• Nr DBB-3101-19/15 z dnia 17 lipca 2015 r. (751 75110 § 2010) � �rodki na 

sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia a gminie referendum 

ogólnokrajowego wyznaczonego na dzie� 6 wrze�nia 2015 r. � 5.285,00 z�. 

22. Uchwa�a Rady Gminy nr 59/X/2015 Dochody! Wydatki!

 z dnia 31 sierpnia 2015 r.   

  przed!zmian� 18.394.954,22 18.947.801,92

  * bie��ce 16.676.494,22 15.429.332,69

  * maj�tkowe 1.718.460,00 3.518.469,23

  (+)!zwi�kszenie 92.657,70 222.447,34

   (-)!zmniejszenie 0,00 51.900,00

  po!zmianie 18.487.611,92 19.118.349,26

  * bie��ce 16.769.151,92 15.627.780,03

  * maj�tkowe 1.718.460,00 3.490.569,23

  deficyt -!630.737,34

Zwi�kszenie planu dochodów o ��czn� kwot� 92.657,70 z�, dotyczy�o: 

� kwota 20.000,00 z� � dochody bie��ce � Wp�ywy z us�ug � dzia� 700 �Gospodarka 

mieszkaniowa� (dostosowanie planu do wykonania);

� kwota 1.200,00 z� � dochody bie��ce � Wp�ywy z ró�nych dochodów � dzia� 700 

�Gospodarka mieszkaniowa� (dostosowanie planu do wykonania);

� kwota 3.000,00 z� � dochody bie��ce � Wp�ywy z podatku od dzia�alno�ci 

gospodarczej od osób fizycznych, op�acanego w formie karty podatkowej � dzia� 756 

�Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
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nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich poborem� 

(dostosowanie planu do wykonania);

� kwota 900,00 z� � dochody bie��ce � Odsetki od nieterminowych wp�at z tytu�u 

podatków i op�at � dzia� 756 �Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich 

poborem� (dostosowanie planu do wykonania);

� kwota 200,00 z� � dochody bie��ce � Wp�ywy z podatku od czynno�ci 

cywilnoprawnych � dzia� 756 �Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich 

poborem� (dostosowanie planu do wykonania);

� kwota 9.563,70 z� � dochody bie��ce � Wp�ywy z innych lokalnych op�at pobieranych 

przez jednostki samorz�du terytorialnego na podstawie odr�bnych ustaw � dzia� 756 

�Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich poborem� 

(dostosowanie planu do wykonania);

� kwota 200,00 z� � dochody bie��ce � Pozosta�e odsetki � dzia� 756 �Dochody od osób 

prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj�cych osobowo�ci 

prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich poborem� (dostosowanie planu do wykonania);

� kwota 56.094,00 z� � dochody bie��ce � Subwencje ogólne z bud�etu pa�stwa � cz���
o�wiatowa � dzia� 758 �Ró�ne rozliczenia� (dostosowanie planu do informacji 

przekazanych z Ministerstwa Finansów: 

• Nr ST5.4750.211.15.4g � na dofinansowanie j.s.t. w zakresie wyposa�enia 

w sprz�t szkolny i pomoce dydaktyczne szkó� podstawowych � kwota 

18.929,00 z�, 

• Nr ST5.4750.216.15.5g � na dofinansowanie j.s.t. w zakresie wyposa�enia 

sto�ówek w szko�ach podstawowych i gimnazjach � kwota 28.000,00 z�,

• Nr ST5.4750.217.15.6g � na dofinansowanie j.s.t. w zakresie wyposa�enia 

gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej � kwota 

9.165,00 z�);

� kwota 1.500,00 z� � dochody bie��ce � Wp�ywy i wydatki zwi�zane z gromadzeniem 

�rodków z op�at i kar za korzystanie ze �rodowiska � dzia� 900 �Gospodarka 

komunalna i ochrona �rodowiska� (dostosowanie planu do wykonania).

Zwi�kszenie planu wydatków o ��czn� kwot� 222.447,34 z�, dotyczy�o: 

� kwota 142.353,34 z� � wydatki bie��ce � Wydatki jednostek bud�etowych, w tym na 

wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych zada� � 010 01010 (zas�dzona kwota 

na rzecz powoda PPUH �ARKOM� wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 14 

listopada 2011 r.); 

� kwota 9.000,00 z� � wydatki maj�tkowe � Inwestycje i zakupy inwestycyjne � 010 

01010 (nowe zadanie �Remont wylotu kanalizacji deszczowej do Knajki w 

D�bowcu�); 

� kwota 10.000,00 z� � wydatki maj�tkowe � Inwestycje i zakupy inwestycyjne � 600 

60016 (zwi�kszenie kwoty na zadaniu �Budowa chodnika wzd�u� starej drogi 

DK1�); 

� kwota 5.000,00 z� � wydatki maj�tkowe � Inwestycje i zakupy inwestycyjne � 600 

60016 (zwi�kszenie kwoty na zadaniu �Remont dróg asfaltowych na terenie 

gminy�); 

� kwota 37.094,00 z� � wydatki bie��ce � Wydatki jednostek bud�etowych, w tym na 

wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych zada� � 801 80101 (przekazanie na 

wydatki �rodków z rezerwy o�wiatowej); 
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� kwota 19.000,00 z� � wydatki bie��ce � Wydatki jednostek bud�etowych, w tym na 

wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych zada� � 801 80110 (przekazanie na 

wydatki �rodków z rezerwy o�wiatowej). 

Zmniejszenie planu wydatków o ��czn� kwot� 51.900,00 z�, dotyczy�o: 

� kwota 34.000,00 z� � wydatki maj�tkowe � Inwestycje i zakupy inwestycyjne � 600 

60016 (zmniejszenie na zadaniu �Modernizacja dróg gminnych� � dostosowanie 

do faktycznego wykorzystania); 

� kwota 8.000,00 z� � wydatki maj�tkowe � Inwestycje i zakupy inwestycyjne � 801 

80104 (zmniejszenie na zadaniu �Termomodernizacja Przedszkola Iskrzyczyn - 

dokumentacja� � dostosowanie do faktycznego wykorzystania); 

� kwota 9.900,00 z� � wydatki maj�tkowe � Inwestycje i zakupy inwestycyjne � 801 

80195 (zmniejszenie na zadaniu �Termomodernizacja budynku Szko�y 

Podstawowej, Gimnazjum w D�bowcu - oprojektowanie� � dostosowanie do 

faktycznego wykorzystania). 

23. Zarz�dzenie Wójta Gminy Nr 155/2015 Dochody! Wydatki!

 z dnia 01 wrze�nia 2015 r.   

  przed!zmian� 18.487.611,92 19.118.349,26

  * bie��ce 16.769.151,92 15.627.780,03

  * maj�tkowe 1.718.460,00 3.490.569,23

  (+)!zwi�kszenie 5.810,00 5.810,00

   (-)!zmniejszenie 0,00 0,00

  po!zmianie 18.493.421,92 19.124.159,26

  * bie��ce 16.774.961,92 15.633.590,03

  * maj�tkowe 1.718.460,00 3.490.569,23

  deficyt -!630.737,34

Zwi�kszenie dochodów i wydatków bud�etu Gminy na 2015 r. o ��czn� kwot� 5.810,00 z�

nast�pi�o w zwi�zku z otrzymaniem nast�puj�cych Decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego 

Biura Wyborczego w Bielsku-Bia�ej: 

• Nr DBB-3101-24/15 z dnia 21 sierpnia 2015 r. (751 75107 § 2010) � �rodki na 

niszczenie dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej � 190,00 z�;

• Nr DBB-3101-27/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. (751 75110 § 2010) � �rodki na wyp�at�
zrycza�towanych diet cz�onkom obwodowych komisji do spraw referendum w 

referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzie� 6 wrze�nia 2015 r. � 5.620,00 z�. 

24. Uchwa�a Rady Gminy nr 65/XI/2015 Dochody! Wydatki!

 z dnia 21 wrze�nia 2015 r.   

  przed!zmian� 18.493.421,92 19.124.159,26

  * bie��ce 16.774.961,92 15.633.590,03

  * maj�tkowe 1.718.460,00 3.490.569,23

  (+)!zwi�kszenie 58.762,14 27.798,00

   (-)!zmniejszenie 0,00 0,00

  po!zmianie 18.552.184,06 19.151.957,26

  * bie��ce 16.794.066,35 15.633.590,03

  * maj�tkowe 1.758.117,71 3.518.367,23

  deficyt -!599.773,20
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Zwi�kszenie planu dochodów o ��czn� kwot� 58.762,14 z�, dotyczy�o: 

� kwota 7.000,00 z� � dochody bie��ce � Wp�ywy z innych lokalnych op�at pobieranych 

przez jednostki samorz�du terytorialnego na podstawie odr�bnych ustaw � dzia� 756 

�Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich poborem� 

(dostosowanie planu do wykonania);

� kwota 12.104,43 z� � dochody bie��ce � Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa 

na realizacj� w�asnych zada� bie��cych gmin (zwi�zków gmin) � dzia� 758 �Ró�ne 

rozliczenia� (zwrot od Wojewody cz��ci wydatków z funduszu so�eckiego 

poniesionych w 2014 r.);

� kwota 39.657,71 z� � dochody maj�tkowe � Dotacje celowe otrzymane z bud�etu 

pa�stwa na realizacj� inwestycji i zakupów inwestycyjnych w�asnych gmin (zwi�zków 

gmin) � dzia� 758 �Ró�ne rozliczenia� (zwrot od Wojewody cz��ci wydatków z 

funduszu so�eckiego poniesionych w 2014 r.).

Zwi�kszenie planu wydatków o kwot� 27.798,00 z�, dotyczy�o: 

� kwota 27.798,00 z� � wydatki maj�tkowe � Inwestycje i zakupy inwestycyjne � 750 

75023 (nowe zadanie �Zakup oprogramowania i sprz�tu do systemu 

elektronicznego obiegu dokumentów w Urz�dzie Gminy�). 

25. Zarz�dzenie Wójta Gminy Nr 175/2015 Dochody! Wydatki!

 z dnia 30 wrze�nia 2015 r.   

  przed!zmian� 18.552.184,06 19.151.957,26

  * bie��ce 16.794.066,35 15.633.590,03

  * maj�tkowe 1.758.117,71 3.518.367,23

  (+)!zwi�kszenie 6.872,00 6.872,00

   (-)!zmniejszenie 0,00 0,00

  po!zmianie 18.559.056,06 19.158.829,26

  * bie��ce 16.800.938,35 15.640.462,03

  * maj�tkowe 1.758.117,71 3.518.367,23

  deficyt -!599.773,20

Zwi�kszenie dochodów i wydatków bud�etu Gminy na 2015 r. o ��czn� kwot� 6.872,00 z�

nast�pi�o w zwi�zku z otrzymaniem nast�puj�cej Decyzji Wojewody �l�skiego oraz Dyrektora 

Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Bia�ej: 

• Nr FBI.3111.93.19.2015  z dnia 17 wrze�nia 2015 r. (852 85213 § 2010) � �rodki na 

dostosowanie planu do aktualnych potrzeb w zakresie sk�adek � kwota 281,00 z�; 

• Nr DBB-3101-28/15 z dnia 14 wrze�nia 2015 r. (751 75108 § 2010) � �rodki na 

sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do 

Senatu zarz�dzonych na dzie� 25 pa�dziernika 2015 r. � 6.591,00 z�. 
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26. Zarz�dzenie Wójta Gminy Nr 182/2015 Dochody! Wydatki!

 z dnia 07 pa�dziernika 2015 r.   

  przed!zmian� 18.559.056,06 19.158.829,26

  * bie��ce 16.800.938,35 15.640.462,03

  * maj�tkowe 1.758.117,71 3.518.367,23

  (+)!zwi�kszenie 16.368,70 16.368,70

   (-)!zmniejszenie 0,00 0,00

  po!zmianie 18.575.424,76 19.175.197,96

  * bie��ce 16.817.307,05 15.656.830,73

  * maj�tkowe 1.758.117,71 3.518.367,23

  deficyt -!599.773,20

Zwi�kszenie dochodów i wydatków bud�etu Gminy na 2015 r. o ��czn� kwot� 16.368,70 z�

nast�pi�o w zwi�zku z otrzymaniem nast�puj�cych Decyzji Wojewody �l�skiego: 

• Nr FBI.3111.195.7.2015 z dnia 01 pa�dziernika 2015 r. (852 85213 § 2030) � �rodki na 

dofinansowanie op�acania sk�adek na ubezpieczenie zdrowotne � kwota 408,00 z�; 

• Nr FBI.3111.113.11.2015 z dnia 01 pa�dziernika 2015 r. (852 85216 § 2030) � �rodki 

na dop�at� do zasi�ków sta�ych � kwota 8.383,00 z�; 

• Nr FBI.3111.219.4.2015 z dnia 25 wrze�nia 2015 r. (854 85415 § 2040) � �rodki na 

dofinansowanie zakupu podr�czników i materia�ów edukacyjnych dla uczniów w 

ramach Rz�dowego programu pomocy uczniom w 2015 r. � �Wyprawka szkolna� � 

kwota 7.577,70 z�. 

27. Zarz�dzenie Wójta Gminy Nr 188/2015 Dochody! Wydatki!

 z dnia 16 pa�dziernika 2015 r.   

  przed!zmian� 18.575.424,76 19.175.197,96

  * bie��ce 16.817.307,05 15.656.830,73

  * maj�tkowe 1.758.117,71 3.518.367,23

  (+)!zwi�kszenie 132.875,98 132.875,98

   (-)!zmniejszenie 0,00 0,00

  po!zmianie 18.708.300,74 19.308.073,94

  * bie��ce 16.950.183,03 15.789.706,71

  * maj�tkowe 1.758.117,71 3.518.367,23

  deficyt -!599.773,20

Zwi�kszenie dochodów i wydatków bud�etu Gminy na 2015 r. o ��czn� kwot� 132.875,98 z�

nast�pi�o w zwi�zku z otrzymaniem nast�puj�cych Decyzji Wojewody �l�skiego: 

• Nr FBI.3111.154.5.2015 z dnia 06 pa�dziernika 2015 r. (852 85212 § 2010) � �rodki na 

realizacj� �wiadcze� � kwota 128.353,00 z�; 

• Nr FBI.3111.85.16.2015 z dnia 13 pa�dziernika 2015 r. (852 85214 § 2030) � �rodki na 

dofinansowanie wyp�at zasi�ków okresowych w cz��ci gwarantowanej z bud�etu 

pa�stwa � kwota 4.500,00 z�; 

• Nr FBI.3111.11.40.2015 z dnia 08 pa�dziernika 2015 r. (854 85415 § 2010) � �rodki na 

wyp�at� zrycza�towanych dodatków energetycznych za IV kwarta� 2015 r. � kwota 

22,98 z�. 
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28. Zarz�dzenie Wójta Gminy Nr 192/2015 Dochody! Wydatki!

 z dnia 21 pa�dziernika 2015 r.   

  przed!zmian� 18.708.300,74 19.308.073,94

  * bie��ce 16.950.183,03 15.789.706,71

  * maj�tkowe 1.758.117,71 3.518.367,23

  (+)!zwi�kszenie 7.500,00 7.500,00

   (-)!zmniejszenie 0,00 0,00

  po!zmianie 18.715.800,74 19.315.573,94

  * bie��ce 16.957.683,03 15.797.206,71

  * maj�tkowe 1.758.117,71 3.518.367,23

  deficyt -!599.773,20

Zwi�kszenie dochodów i wydatków bud�etu Gminy na 2015 r. o kwot� 7.500,00 z� nast�pi�o w 

zwi�zku z otrzymaniem nast�puj�cej Decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura 

Wyborczego w Bielsku-Bia�ej: 

• Nr DBB-3101-32/15 z dnia 19 pa�dziernika 2015 r. (751 75108 § 2010) � �rodki na 

wyp�at� zrycza�towanych diet cz�onkom obwodowych komisji wyborczych w 

wyborach do Sejmu i do Senatu zarz�dzonych na dzie� 25 pa�dziernika 2015 r.

29. Uchwa�a Rady Gminy nr 71/XII/2015 Dochody! Wydatki!

 z dnia 27 pa�dziernika 2015 r.   

  przed!zmian� 18.715.800,74 19.315.573,94

  * bie��ce 16.957.683,03 15.797.206,71

  * maj�tkowe 1.758.117,71 3.518.367,23

  (+)!zwi�kszenie 14.915,01 7.500,00

   (-)!zmniejszenie 11.300,00 0,00

  po!zmianie 18.719.415,75 19.323.073,94

  * bie��ce 16.961.298,04 15.797.206,71

  * maj�tkowe 1.758.117,71 3.525.867,23

  deficyt -!603.658,19

Zwi�kszenie planu dochodów o ��czn� kwot� 14.915,01 z�, dotyczy�o: 

� kwota 1.343,00 z� � dochody bie��ce � Podatek od �rodków transportowych � dzia� 756 

�Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich poborem� 

(dostosowanie planu do wykonania);

� kwota 3.000,00 z� � dochody bie��ce � Wp�ywy z op�aty skarbowej � dzia� 756 

�Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich poborem� 

(dostosowanie planu do wykonania);

� kwota 100,00 z� � dochody bie��ce � Wp�ywy z ró�nych op�at � dzia� 756 �Dochody 

od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj�cych 

osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich poborem� (dostosowanie planu do 

wykonania);

� kwota 372,01 z� � dochody bie��ce � Wp�ywy z ró�nych dochodów � dzia� 801 

�O�wiata i wychowanie� (odszkodowanie za wybit� szyb�);
� kwota 300,00 z� � dochody bie��ce � Pozosta�e odsetki � dzia� 900 �Gospodarka 

komunalna i ochrona �rodowiska� (dostosowanie planu do wykonania);
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� kwota 500,00 z� � dochody bie��ce � Wp�ywy z ró�nych op�at � dzia� 900 �Gospodarka 

komunalna i ochrona �rodowiska� (dostosowanie planu do wykonania);

� kwota 500,00 z� � dochody bie��ce � Wp�ywy z ró�nych dochodów � dzia� 900 

�Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska� (nagroda �Pi�kna Wie�
Województwa �l�skiego�);

� kwota 8.800,00 z� � dochody bie��ce � �rodki otrzymane od pozosta�ych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj� zada� bie��cych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych � dzia� 900 �Gospodarka komunalna i 

ochrona �rodowiska� (dotacja Ministerstwa Gospodarki z zadania �Opracowanie 

Programu usuwania wyrobów zawieraj�cych azbest z terenu gminy D�bowiec 

wraz z inwentaryzacj��).

Zmniejszenie planu dochodów o ��czn� kwot� 11.300,00 z�, dotyczy�o: 

� kwota 6.300,00 z� � dochody bie��ce � Podatek le�ny � dzia� 756 �Dochody od osób 

prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj�cych osobowo�ci 

prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich poborem� (dostosowanie planu do wykonania);

� kwota 5.000,00 z� � dochody bie��ce � Pozosta�e odsetki � dzia� 758 �Ró�ne 

rozliczenia� (dostosowanie planu do wykonania).

Zwi�kszenie planu wydatków o kwot� 7.500,00 z�, dotyczy: 

� kwota 7.500,00 z� � wydatki maj�tkowe � Inwestycje i zakupy inwestycyjne � 600 

60016 (nowe zadanie �Przebudowa drogi ulica Herstówki w D�bowcu� � zadanie 

b�dzie wpisane do WPF). 

30. Zarz�dzenie Wójta Gminy Nr 197/2015 Dochody! Wydatki!

 z dnia 28 pa�dziernika 2015 r.   

  przed!zmian� 18.719.415,75 19.323.073,94

  * bie��ce 16.961.298,04 15.797.206,71

  * maj�tkowe 1.758.117,71 3.525.867,23

  (+)!zwi�kszenie 59.487,09 59.487,09

   (-)!zmniejszenie 0,00 0,00

  po!zmianie 18.778.902,84 19.382.561,03

  * bie��ce 17.020.785,13 15.856.693,80

  * maj�tkowe 1.758.117,71 3.525.867,23

  deficyt -!603.658,19

Zwi�kszenie dochodów i wydatków bud�etu Gminy na 2015 r. o ��czn� kwot� 59.487,09 z�

nast�pi�o w zwi�zku z otrzymaniem nast�puj�cych Decyzji Wojewody �l�skiego: 

• Nr FBI.3111.137.5.2015 z dnia 21 pa�dziernika 2015 r. (010 01095 § 2010) � �rodki na 

zwrot cz��ci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap�dowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej za drugi okres p�atniczy 2015 r. � kwota 

35.487,09 z�; 

• Nr FBI.3111.92.10.2015 z dnia 21 pa�dziernika 2015 r. (854 85415 § 2030) � �rodki na 

dofinansowanie �wiadcze� pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów � 

zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie o�wiaty � kwota 24.000,00 z�. 
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31. Zarz�dzenie Wójta Gminy Nr 199/2015 Dochody! Wydatki!

 z dnia 30 pa�dziernika 2015 r.   

  przed!zmian� 18.778.902,84 19.382.561,03

  * bie��ce 17.020.785,13 15.856.693,80

  * maj�tkowe 1.758.117,71 3.525.867,23

  (+)!zwi�kszenie 14.024,30 14.024,30

   (-)!zmniejszenie 0,00 0,00

  po!zmianie 18.792.927,14 19.396.585,33

  * bie��ce 17.034.809,43 15.870.718,10

  * maj�tkowe 1.758.117,71 3.525.867,23

  deficyt -!603.658,19

Zwi�kszenie dochodów i wydatków bud�etu Gminy na 2015 r. o ��czn� kwot� 14.024,30 z�

nast�pi�o w zwi�zku z otrzymaniem nast�puj�cych Decyzji Wojewody �l�skiego: 

• Nr FBI.3111.113.16.2015 z dnia 21 pa�dziernika 2015 r. (852 85216 § 2030) � �rodki 

na dofinansowanie wyp�at zasi�ków sta�ych � kwota 5.220,00 z�; 

• Nr FBI.3111.114.5.2015 z dnia 23 pa�dziernika 2015 r. (852 85219 § 2030) � �rodki na 

wyp�at� dodatków w wysoko�ci 250 z� miesi�cznie na pracownika socjalnego � kwota 

6.282,00 z�; 

• Nr FBI.3111.219.10.2015 z dnia 25 wrze�nia 2015 r. (854 85415 § 2040) � �rodki na 

dofinansowanie zakupu podr�czników i materia�ów edukacyjnych dla uczniów w 

ramach Rz�dowego programu pomocy uczniom w 2015 r. � �Wyprawka szkolna� � 

kwota 2.522,30 z�. 

32. Zarz�dzenie Wójta Gminy Nr 203/2015 Dochody! Wydatki!

 z dnia 09 listopada 2015 r.   

  przed!zmian� 18.792.927,14 19.396.585,33

  * bie��ce 17.034.809,43 15.870.718,10

  * maj�tkowe 1.758.117,71 3.525.867,23

  (+)!zwi�kszenie 0,00 0,00

   (-)!zmniejszenie 1.832,00 1.832,00

  po!zmianie 18.791.095,14 19.394.753,33

  * bie��ce 17.032.977,43 15.868.886,10

  * maj�tkowe 1.758.117,71 3.525.867,23

  deficyt -!603.658,19

Zmniejszenie dochodów i wydatków bud�etu Gminy na 2015 r. o ��czn� kwot� 1.832,00 z�

nast�pi�o w zwi�zku z otrzymaniem nast�puj�cych Decyzji Wojewody �l�skiego: 

• Nr FBI.3111.93.27.2015 z dnia 03 listopada 2015 r. (852 85213 § 2010) � zmniejszenie 

�rodków na op�acanie sk�adek na ubezpieczenie zdrowotne � kwota 489,00 z�; 

• Nr FBI.3111.195.9.2015 z dnia 02 listopada 2015 r. (852 85213 § 2030) � zmniejszenie 

�rodków na op�acanie sk�adek na ubezpieczenie zdrowotne � kwota 288,00 z�; 

• Nr FBI.3111.113.18.2015 z dnia 03 listopada 2015 r. (852 85216 § 2030) � 

zmniejszenie �rodków na wyp�at� zasi�ków sta�ych � kwota 1.055,00 z�. 
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33. Uchwa�a Rady Gminy nr 79/XIII/2015 Dochody! Wydatki!

 z dnia 24 listopada 2015 r.   

  przed!zmian� 18.791.095,14 19.394.753,33

  * bie��ce 17.032.977,43 15.868.886,10

  * maj�tkowe 1.758.117,71 3.525.867,23

  (+)!zwi�kszenie 60.000,00 0,00

   (-)!zmniejszenie 0,00 0,00

  po!zmianie 18.851.095,14 19.394.753,33

  * bie��ce 17.092.977,43 15.868.886,10

  * maj�tkowe 1.758.117,71 3.525.867,23

  deficyt -!543.658,19

Zwi�kszenie planu dochodów o ��czn� kwot� 60.000,00 z�, dotyczy�o: 

� kwota 3.500,00 z� � dochody bie��ce � Wp�ywy z ró�nych dochodów � dzia� 750 

�Administracja publiczna� (dostosowanie planu do wykonania);

� kwota 35.000,00 z� � dochody bie��ce � Wp�ywy z podatku dochodowego od osób 

prawnych � dzia� 756 �Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich 

poborem� (dostosowanie planu do wykonania);

� kwota 6.000,00 z� � dochody bie��ce � Wp�ywy z podatku od czynno�ci 

cywilnoprawnych � dzia� 756 �Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich 

poborem� (dostosowanie planu do wykonania);

� kwota 1.000,00 z� � dochody bie��ce � Wp�ywy z podatku od dzia�alno�ci 

gospodarczej osób fizycznych, op�acanego w formie karty podatkowej � dzia� 756 

�Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich poborem� 

(dostosowanie planu do wykonania);

� kwota 10.500,00 z� � dochody bie��ce � Podatek od �rodków transportowych � dzia� 

756 �Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich poborem� 

(dostosowanie planu do wykonania);

� kwota 3.000,00 z� � dochody bie��ce � Wp�ywy z innych lokalnych op�at pobieranych 

przez jednostki samorz�du terytorialnego na podstawie odr�bnych ustaw � dzia� 756 

�Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich poborem� 

(dostosowanie planu do wykonania);

� kwota 1.000,00 z� � dochody bie��ce � Wp�ywy z ró�nych op�at � dzia� 756 �Dochody 

od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj�cych 

osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich poborem� (dostosowanie planu do 

wykonania).
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34. Zarz�dzenie Wójta Gminy Nr 213/2015 Dochody! Wydatki!

 z dnia 26 listopada 2015 r.   

  przed!zmian� 18.851.095,14 19.394.753,33

  * bie��ce 17.092.977,43 15.868.886,10

  * maj�tkowe 1.758.117,71 3.525.867,23

  (+)!zwi�kszenie 4.097,00 4.097,00

   (-)!zmniejszenie 22,98 22,98

  po!zmianie 18.855.169,16 19.398.827,35

  * bie��ce 17.097.051,45 15.872.960,12

  * maj�tkowe 1.758.117,71 3.525.867,23

  deficyt -!543.658,19

Zwi�kszenie dochodów i wydatków bud�etu Gminy na 2015 r. o ��czn� kwot� 4.097,00 z�

nast�pi�o w zwi�zku z otrzymaniem nast�puj�cych Decyzji Wojewody �l�skiego: 

• Nr FBI.3111.85.18.2015 z dnia 20 listopada 2015 r. (852 85214 § 2030) � �rodki na 

dofinansowanie wyp�at zasi�ków okresowych w cz��ci gwarantowanej z bud�etu 

pa�stwa - kwota 4.000,00 z�; 

• Nr FBI.3111.47.26.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. (852 85295 § 2010) � �rodki na 

realizacj� zada� z zakresu administracji rz�dowej, zwi�zanych z przyznaniem Kart 

Du�ej Rodziny � kwota 97,00 z�; 

Zmniejszenie dochodów i wydatków bud�etu Gminy na 2015 r. o kwot� 22,98 z� nast�pi�o w 

zwi�zku z otrzymaniem nast�puj�cej Decyzji Wojewody �l�skiego: 

• Nr FBI.3111.11.43.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. (852 85215 § 2010) � zmniejszenie 

�rodków na wyp�at� zrycza�towanych dodatków energetycznych za II kwarta� 2015 r. 

35. Uchwa�a Rady Gminy nr 91/XIV/2015 Dochody! Wydatki!

 z dnia 17 grudnia 2015 r.   

  przed!zmian� 18.855.169,16 19.398.827,35

  * bie��ce 17.097.051,45 15.872.960,12

  * maj�tkowe 1.758.117,71 3.525.867,23

  (+)!zwi�kszenie 142.333,00 13.500,00

   (-)!zmniejszenie 0,00 0,00

  po!zmianie 18.997.502,16 19.412.327,35

  * bie��ce 17.239.384,45 15.877.960,12

  * maj�tkowe 1.758.117,71 3.534.367,23

  deficyt -!414.825,19

Zwi�kszenie planu dochodów o ��czn� kwot� 142.333,00 z�, dotyczy�o: 

� kwota 5.000,00 z� � dochody bie��ce � Wp�ywy z najmu i dzier�awy sk�adników 

maj�tkowych Skarbu Pa�stwa, jednostek samorz�du terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 

charakterze � dzia� 700 �Gospodarka mieszkaniowa� (dostosowanie planu do 

wykonania);

� kwota 14.000,00 z� � dochody bie��ce � Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych � 

dzia� 756 �Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich poborem� 

(dostosowanie planu do wykonania);
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� kwota 52.333,00 z� � dochody bie��ce � Podatek rolny � dzia� 756 �Dochody od osób 

prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj�cych osobowo�ci 

prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich poborem� (dostosowanie planu do wykonania);

� kwota 70.000,00 z� � dochody bie��ce � Podatek od nieruchomo�ci � dzia� 756 

�Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich poborem� 

(dostosowanie planu do wykonania);

� kwota 1.000,00 z� � dochody bie��ce � Op�ata od posiadania psów � dzia� 756 

�Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich poborem� 

(dostosowanie planu do wykonania).

Zwi�kszenie planu wydatków o kwot� 13.500,00 z�, dotyczy�o: 

� kwota 8.500,00 z� � wydatki maj�tkowe � Inwestycje i zakupy inwestycyjne � 600 

60016 (nowe zadanie �Przebudowa drogi 686 101s w Gumnach� � nowe zadanie). 

� kwota 5.000,00 z� � wydatki bie��ce, w tym: dotacje na zadania bie��ce � 921 92114 

(zwi�kszenie dotacji podmiotowej dla GOKSiT w zwi�zku z wy�szymi wydatkami 

na imprezy, w tym Do�ynki Gminne). 

Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów  

po zmianach dokonanych przez Wójta oraz Rad� Gminy D�bowiec  

w 2015 r. (plan po zmianach) 

Przychody!!
i!Dochody!

Rozchody!!
i!Wydatki!

Planowane!dochody!bud�etu!Gminy! 18.997.502,16 z!

* Dochody bie��ce 17.239.384,45 z�

* Dochody maj�tkowe 1.758.117,71 z�

Planowane przychody bud�etu Gminy 884.725,19 z!

Wolne �rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 
6 ustawy 

884.725,19 z�

Planowane rozchody bud�etu Gminy 469.900,00 z!

Sp�ata otrzymanych krajowych po�yczek i kredytów 
(po�yczki) 

90.000,00 z�

Sp�ata otrzymanych krajowych po�yczek i kredytów 
(kredyty) 

379.900,00 z�

Planowane wydatki bud�etu Gminy 19.412.327,35 z!

* Wydatki bie��ce 15.877.960,12 z�

* Wydatki maj�tkowe 3.534.367,23 z�

Razem: 19.882.227,35 z! 19.882.227,35 z!

Planowany deficyt - 414.825,19 z!
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II.!Wykonanie!dochodów!bud�etu!Gminy!D�bowiec!za!2015!r.!

Dzia
! 

�ród!o dochodów 

Plan po zmianach Wykonanie 31.12.2015 

% 

Ogó!em 
w tym: 

Ogó!em 
w tym: 

Bie��ce Maj�tkowe Bie��ce Maj�tkowe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

010! Rolnictwo i !owiectwo 1 394 225,50 142 793,50 1 251 432,00 1 394 078,60 142 646,60 1 251 432,00 99,99 

  

Dochody z najmu i dzier�awy sk�adników maj�tkowych Skarbu 
Pa�stwa, jednostek samorz�du terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze - czynsz za obwody �owieckie

800,00 800,00 653,10 653,10 81,64 

  

Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada�
bie��cych z zakresu administracji rz�dowej oraz innych zada�
zleconych gminie (zwi�zkom gmin) ustawami - zwrot akcyzy dla 
rolników

141 993,50 141 993,50 141 993,50 141 993,50 100,00 

  
Fundusze Unijne - �rodki na dofinansowanie w�asnych inwestycji 
gmin (zwi�zków gmin), powiatów (zwi�zków powiatów), 
samorz�dów województw, pozyskane z innych �róde�

1 251 432,00 1 251 432,00 1 251 432,00 1 251 432,00 100,00 

  * "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i remont oczyszczalni 
�cieków w miejscowo�ci Ogrodzona" 

  

600 Transport i !�czno�� 181 920,00 14 892,00 167 028,00 179 514,08 14 816,48 164 697,60 98,68 

  

Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bie��ce 
realizowane na podstawie porozumie� (umów) mi�dzy jednostkami 
samorz�du terytorialnego - wykaszanie poboczy i utrzymanie 
chodników

14 892,00 14 892,00 14 816,48 14 816,48 99,49 

  
Fundusze Unijne - �rodki na dofinansowanie w�asnych inwestycji 
gmin (zwi�zków gmin), powiatów (zwi�zków powiatów), 
samorz�dów województw, pozyskane z innych �róde�

167 028,00 167 028,00 164 697,60 164 697,60 98,60 

  * "Utwardzenie placu rekreacyjnego z miejscami postojowymi w 
Simoradzu" 
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700! Gospodarka!mieszkaniowa! 471!100,00 171!100,00 300!000,00 407!195,40 180!995,40 226!200,00 86,44!

  
Wp�ywy z op�at za zarz�d, u�ytkowanie i u�ytkowanie wieczyste 
nieruchomo�ci 

3!600,00 3 600,00 3!583,45 3 583,45 99,54 

  

Dochody z najmu i dzier�awy sk�adników maj�tkowych Skarbu 
Pa�stwa, jednostek samorz�du terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze 

85!000,00 85 000,00 88!874,09 88 874,09 104,56 

  Wp�ywy z us�ug 80!000,00 80 000,00 86!046,48 86 046,48 107,56 

  Wp�ywy ze sprzeda�y sk�adników maj�tkowych 300!000,00   300 000,00 226!200,00   226 200,00 75,40 

  Wp�ywy z ró�nych dochodów 1!200,00 1 200,00 1!676,25 1 676,25 139,69 

  Pozosta�e odsetki 1!300,00 1 300,00 815,13 815,13 62,70 

710! Dzia!alno�� us!ugowa 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 

  
Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na zadania bie��ce 
realizowane przez gmin� na podstawie porozumie� z organami 
administracji rz�dowej - utrzymanie cmentarzy i mogi� wojennych

2!000,00 2 000,00 2!000,00 2 000,00 100,00 

750! Administracja!publiczna! 45!893,10 45!893,10 40!636,14 40!636,14 88,55!

!! Pozosta�e odsetki 100,00 100,00 12,57 12,57 12,57 

!! Wp�ywy z ró�nych dochodów - refundacje UP 18!500,00 18 500,00 18!326,57 18 326,57 99,06 

!! Wp�ywy z ró�nych op�at 800,00 800,00 404,44 404,44 50,56 

  
Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada�
bie��cych z zakresu administracji rz�dowej oraz innych zada�
zleconych gminie (zwi�zkom gmin) ustawami - Urz�d Wojewódzki

26!220,00 26 220,00 21!615,16 21 615,16 82,44 

  
Dochody jednostek samorz�du terytorialnego zwi�zane z realizacj�
zada� z zakresu administracji rz�dowej oraz innych zada�
zleconych ustawami 

5,00 5,00 9,30 9,30 186,00 

  

Wp�ywy ze zwrotów dotacji oraz p�atno�ci, w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych 
nienale�nie lub w nadmiernej wysoko�ci 

268,10 268,10 268,10 268,10 100,00 
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751!
Urz�dy naczelnych organów w!adzy pa�stwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz s�downictwa 

49 510,00 49 510,00 48 230,00 48 230,00 97,41 

  

Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada�
bie��cych z zakresu administracji rz�dowej oraz innych zada�
zleconych gminie (zwi�zkom gmin) ustawami - prowadzenie sta�ego 
rejestru wyborców, wybory Prezydenta, do Sejmu i Senatu, 
Referenda

49 510,00 49 510,00 48 230,00 48 230,00 97,41 

752 Obrona narodowa 300,00 300,00 299,73 299,73 99,91 

  
Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada�
bie��cych z zakresu administracji rz�dowej oraz innych zada�
zleconych gminie (zwi�zkom gmin) ustawami 

300,00 300,00 299,73 299,73 99,91 

754 Bezpiecze�stwo publiczne i ochrona przeciwpo�arowa 700,00 700,00 700,00 700,00 100,00 

  
Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bie��ce 
realizowane na podstawie porozumie� (umów) mi�dzy jednostkami 
samorz�du terytorialnego 

700,00 700,00 700,00 700,00 100,00 

756 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej oraz wydatki 
zwi�zane z ich poborem 

7 952 254,70 7 952 254,70 8 230 994,61 8 230 994,61 103,51 

  
Podatek od dzia�alno�ci gospodarczej osób fizycznych op�acany w 
formie karty podatkowej 

6 000,00 6 000,00 9 151,51 9 151,51 152,53 

  Podatek od nieruchomo�ci - osoby prawne 1 970 000,00 1 970 000,00 2 053 346,94 2 053 346,94 104,23 

  Podatek rolny - osoby prawne 42 333,00 42 333,00 42 325,90 42 325,90 99,98 

  Podatek le�ny - osoby prawne 7 700,00 7 700,00 7 611,10 7 611,10 98,85 

  Podatek od �rodków transportowych - osoby prawne 14 343,00 14 343,00 14 343,00 14 343,00 100,00 

  Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych - osoby prawne 300,00 300,00 219,00 219,00 73,00 

  
Odsetki od nieterminowych wp�at z tytu�u podatków i op�at - osoby 
prawne 

2 400,00 2 400,00 2 445,76 2 445,76 101,91 

  Podatek od nieruchomo�ci - osoby fizyczne 1 020 000,00 1 020 000,00 1 144 098,20 1 144 098,20 112,17 

  Podatek rolny - osoby fizyczne 400 000,00 400 000,00 404 267,25 404 267,25 101,07 

  Podatek le�ny - osoby fizyczne 3 200,00 3 200,00 3 640,10 3 640,10 113,75 

  Podatek od �rodków transportowych - osoby fizyczne 80 500,00 80 500,00 80 993,60 80 993,60 100,61 

  Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne 10 000,00 10 000,00 11 284,00 11 284,00 112,84 
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  Op�ata od posiadania psów 5!400,00 5 400,00 5!745,00 5 745,00 106,39 

  Wp�ywy z op�aty targowej 100,00 100,00 51,00 51,00 51,00 

  Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych - osoby fizyczne 120!000,00 120 000,00 132!971,01 132 971,01 110,81 

  
Odsetki od nieterminowych wp�at z tytu�u podatków i op�at - osoby 
fizyczne 

6!000,00 6 000,00 5!344,16 5 344,16 89,07 

  Wp�ywy z op�aty skarbowej 13!000,00 13 000,00 13!246,00 13 246,00 101,89 

  Wp�ywy z op�aty eksploatacyjnej 9!000,00 9 000,00 7!137,60 7 137,60 79,31 

  Wp�ywy z op�at za wydawanie zezwole� na sprzeda� alkoholu 82!000,00 82 000,00 79!720,07 79 720,07 97,22 

  
Wp�ywy z innych lokalnych op�at pobieranych przez jednostki 
samorz�du terytorialnego na podstawie odr�bnych ustaw 

45!563,70 45 563,70 47!613,40 47 613,40 104,50 

  Wp�ywy z ró�nych op�at 7!650,00 7 650,00 8!410,58 8 410,58 109,94 

  Pozosta�e odsetki 410,00 410,00 370,34 370,34 90,33 

  Podatek dochodowy od osób fizycznych - udzia� gminy 3!971!355,00 3 971 355,00 4!005!823,00 4 005 823,00 100,87 

  Podatek dochodowy od osób prawnych - udzia� gminy 135!000,00 135 000,00 150!836,09 150 836,09 111,73 

758! Ró�ne!rozliczenia! 5!350!366,14 5!310!708,43 39!657,71 5!352!341,08 5!312!683,37 39!657,71 100,04!

  Cz��� o�wiatowa subwencji ogólnej 5!141!052,00 5 141 052,00 5!141!052,00 5 141 052,00 100,00 

  Cz��� wyrównawcza subwencji ogólnej 122!552,00 122 552,00 122!552,00 122 552,00 100,00 

  
Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj�
w�asnych zada� bie��cych gmin (zwi�zków gmin) 

12!104,43 12 104,43 12!104,43 12 104,43 100,00 

  
Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj�
inwestycji i zakupów inwestycyjnych w�asnych gmin (zwi�zków 
gmin) 

39!657,71 39 657,71 39!657,71 39 657,71 100,00 

  
Pozosta�e odsetki - odsetki od �rodków zgromadzonych na 
rachunkach bankowych

35!000,00 35 000,00 36!974,94 36 974,94 105,64 

801! O�wiata!i!wychowanie! 866!781,36 866!781,36 842!988,59 842!988,59 97,26!

  Wp�ywy z us�ug - odp�atno�� za �ywienie, za przedszkola 365!800,00 365 800,00 349!737,70 349 737,70 95,61 

  Pozosta�e odsetki 0,00 0,00 466,56 466,56 ###### 

  
Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada�
bie��cych z zakresu administracji rz�dowej oraz innych zada�
zleconych gminie (zwi�zkom gmin) ustawami 

34!503,17 34 503,17 33!916,95 33 916,95 98,30 
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Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj�
w�asnych zada� bie��cych gmin (zwi�zków gmin) 

281!333,00 281 333,00 281!333,00 281 333,00 100,00 

  Wp�ywy z ró�nych op�at 75!000,00 75 000,00 84!273,95 84 273,95 112,37 

  Wp�ywy z ró�nych dochodów 4!239,19 4 239,19 4!239,19 4 239,19 100,00 

  
Dotacje otrzymane z pa�stwowych funduszy celowych na realizacj�
zada� bie��cych jednostek sektora finansów publicznych - 
m�odociani

105!906,00 105 906,00 89!021,24 89 021,24 84,06 

852! Pomoc spo!eczna 1 741 770,60 1 741 770,60 1 689 341,55 1 689 341,55 96,99 

  Pozosta�e odsetki 210,00 210,00 246,90 246,90 117,57 

  Wp�ywy z ró�nych op�at 0,00 0,00 0,58 0,58 0,00 

  Wp�ywy z ró�nych dochodów 1 000,00 1 000,00 1 264,77 1 264,77 126,48 

  Wp�ywy z us�ug 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 

  
Wp�ywy z tytu�u zwrotów wyp�aconych �wiadcze� z funduszu 
alimentacyjnego 

5 000,00 5 000,00 2 932,38 2 932,38 58,65 

  
Dochody jednostek samorz�du terytorialnego zwi�zane z realizacj�
zada� z zakresu administracji rz�dowej oraz innych zada�
zleconych ustawami 

8 000,00 8 000,00 8 054,11 8 054,11 100,68 

  
Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada�
bie��cych z zakresu administracji rz�dowej oraz innych zada�
zleconych gminie (zwi�zkom gmin) ustawami 

1 518 292,60 1 518 292,60 1 473 194,54 1 473 194,54 97,03 

  
Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj�
w�asnych zada� bie��cych gmin (zwi�zków gmin) 

209 068,00 209 068,00 203 648,27 203 648,27 97,41 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 49 060,00 49 060,00 43 466,31 43 466,31 88,60 

  
Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj�
w�asnych zada� bie��cych gmin (zwi�zków gmin) 

38 960,00 38 960,00 38 036,22 38 036,22 97,63 

  

Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada�
bie��cych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 
finansowanych w ca�o�ci przez bud�et pa�stwa w ramach 
programów rz�dowych 

10 100,00 10 100,00 5 430,09 5 430,09 53,76 

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 891 620,76 891 620,76 884 213,27 884 213,27 99,17 
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!! Wp�ywy z us�ug - op�aty za �cieki 360!000,00 360 000,00 374!391,00 374 391,00 104,00 

!! Pozosta�e odsetki - odsetki od nieterminowych wp�at 1!800,00 1 800,00 1!842,26 1 842,26 102,35 

!! Wp�ywy z ró�nych dochodów 703,00 703,00 703,00 703,00 100,00 

!! Wp�ywy z ró�nych op�at 3!500,00 3 500,00 4!124,60 4 124,60 117,85 

!! Odsetki od nieterminowych wp�at z tytu�u podatków i op�at 200,00 200,00 139,17 139,17 69,59 

!! Wp�ywy z op�aty produktowej 117,76 117,76 163,83 163,83 139,12 

!!
�rodki otrzymane od pozosta�ych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych na realizacj� zada� bie��cych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów  publicznych - azbest 

8!800,00 8 800,00 8!800,00 8 800,00 100,00 

!!
Wp�ywy i wydatki zwi�zane z gromadzeniem �rodków z op�at i kar 
za korzystanie ze �rodowiska 

16!500,00 16 500,00 15!749,00 15 749,00 95,45 

!!
Wp�ywy z innych lokalnych op�at pobieranych przez jednostki 
samorz�du terytorialnego na podstawie odr�bnych ustaw 

500!000,00 500 000,00 478!300,41 478 300,41 95,66 

Dochody ogó!em: 18 997 502,16 17 239 384,45 1 758 117,71 19 115 999,36 17 434 012,05 1 681 987,31 100,62 
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Uchwa�� Nr 13/III/2014 Rady Gminy D�bowiec z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwalono bud�et 

Gminy D�bowiec na 2015 r. W uchwale ustalono dochody bud�etu Gminy w wysoko�ci 

16.203.376,00 z�, w tym:  

� dochody bie��ce bud�etu Gminy w kwocie 15.903.376,00 z�, w tym na realizacj� zada�
finansowanych z udzia�em �rodków pochodz�cych z bud�etu UE i �rodków 

pochodz�cych ze �róde� zagranicznych w kwocie 0,00 z�; 

� dochody maj�tkowe bud�etu Gminy w kwocie 300.000,00 z�, w tym na realizacj� zada�
finansowanych z udzia�em �rodków pochodz�cych z bud�etu UE i �rodków 

pochodz�cych ze �róde� zagranicznych w kwocie 0,00 z�. 

Po zmianach dokonanych w bud�ecie Gminy D�bowiec w trakcie 2015 r. przez Wójta Gminy 

oraz Rad� Gminy D�bowiec plan dochodów bud�etu wyniós� ��cznie 18.997.502,16 z�, w tym:  

� dochody bie��ce bud�etu Gminy w kwocie 17.239.384,45 z�, w tym na realizacj� zada�
finansowanych z udzia�em �rodków pochodz�cych z bud�etu UE i �rodków 

pochodz�cych ze �róde� zagranicznych w kwocie 0,00 z�; 

� dochody maj�tkowe bud�etu Gminy w kwocie 1.758.117,71 z�, w tym na realizacj�
zada� finansowanych z udzia�em �rodków pochodz�cych z bud�etu UE i �rodków 

pochodz�cych ze �róde� zagranicznych w kwocie 1.418.460,00 z�. 

Ostatecznie wykonanie dochodów bud�etu Gminy D�bowiec za 2015 r. wynios�o 

19.115.999,36 z�, tj. 100,62 % planowanych, w tym:  

� dochody bie��ce w kwocie 17.434.012,05 z� (tj. 101,13 % planowanych), w tym na 

realizacj� zada� finansowanych z udzia�em �rodków pochodz�cych z bud�etu UE i 

�rodków pochodz�cych ze �róde� zagranicznych w kwocie 0,00 z�; 

� dochody maj�tkowe w kwocie 1.681.987,31 z� (tj. 95,67 % planowanych), w tym na 

realizacj� zada� finansowanych z udzia�em �rodków pochodz�cych z bud�etu UE i 

�rodków pochodz�cych ze �róde� zagranicznych w kwocie 1.416.129,60 z�. 

Na ostateczne wykonanie dochodów bie��cych Gminy D�bowiec w ��cznej kwocie 

17.434.012,05 z� sk�adaj� si�: 

Rodzaj!dochodów!bie��cych! Kwota!
%!

dochodów!
bie��cych!

Podatki i op�aty (rolny, le�ny, od nieruchomo�ci, od �rodków 
transportowych, od dzia�alno�ci gospodarczej osób fizycznych 
op�acany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od 
czynno�ci cywilnoprawnych, op�ata od posiadania psów, wp�ywy z 
op�aty targowej, op�ata skarbowa, op�ata produktowa) 

3.923.293,61 22,50 

Wp�ywy z innych lokalnych op�at pobieranych przez jednostki 
samorz�du terytorialnego na podstawie odr�bnych ustaw 

525.913,81 3,02 

Wp�ywy z ró�nych op�at 97.214,15 0,56 

Wp�ywy z op�at za wydawanie zezwole� na sprzeda� alkoholu 79.720,07 0,46 

Wp�ywy z op�at za zarz�d, u�ytkowanie i u�ytkowanie wieczyste 
nieruchomo�ci 

3.583,45 0,02 

Wp�ywy z op�aty eksploatacyjnej 7.137,60 0,04 

Odsetki od nieterminowych wp�at z tytu�u podatków i op�at 7.929,09 0,04 

Pozosta�e odsetki 40.728,70 0,24 

Udzia�y w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.005.823,00 22,98 

Udzia�y w podatku dochodowym od osób prawnych 150.836,09 0,86 

Dochody z najmu i dzier�awy sk�adników maj�tkowych (�) oraz 
innych umów o podobnych charakterze 

89.527,19 0,51 
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Wp�ywy z us�ug � gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna i 
ochrona �rodowiska

460.437,48 2,64 

Wp�ywy z us�ug � o�wiata i wychowanie 349.737,70 2,01 

Wp�ywy z ró�nych dochodów � gospodarka mieszkaniowa, 
administracja publiczna, o�wiata, pomoc spo�eczna, gospodarka 
komunalna i ochrona �rodowiska (refundacje, odszkodowania)

26.209,78 0,15 

Wp�ywy z tytu�u zwrotów wyp�aconych �wiadcze� z funduszu 
alimentacyjnego 

2.932,38 0,02 

Wp�ywy i wydatki zwi�zane z gromadzeniem �rodków z op�at i kar za 
korzystanie ze �rodowiska 

15.749,00 0,09 

Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada�
bie��cych z zakresu administracji rz�dowej oraz innych zada�
zleconych gminie (zwi�zkom gmin) ustawami 

1.719.249,88 9,86 

Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� w�asnych 
zada� bie��cych gmin (zwi�zków gmin) 

535.121,92 3,07 

Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na zadania bie��ce 
realizowane przez gmin� na podstawie porozumie� z organami 
administracji rz�dowej (utrzymanie cmentarzy i mogi� wojennych) 

2.000,00 0,01 

Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada�
bie��cych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 
finansowanych w ca�o�ci przez bud�et pa�stwa w ramach programów 
rz�dowych 

5.430,09 0,03 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie��ce realizowane 
na podstawie porozumie� (umów) mi�dzy jednostkami samorz�du 
terytorialnego � wykaszanie poboczy, chodniki, obrona cywilna

15.516,48 0,09 

Dotacje otrzymane z pa�stwowych funduszy celowych na realizacj�
zada� bie��cych jednostek sektora finansów publicznych � 
m�odociani, ochrona �rodowiska

89.021,24 0,51 

Wp�ywy ze zwrotów dotacji oraz p�atno�ci, w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale�nie 
lub w nadmiernej wysoko�ci 

268,10 0,00 

Cz��� wyrównawcza subwencji ogólnej 122.552,00 0,70 

Cz��� o�wiatowa subwencji ogólnej 5.141.052,00 29,49 

Dochody j.s.t. zwi�zane z realizacj� zada� z zakresu administracji 
rz�dowej oraz innych zada� zleconych ustawami 

8.063,41 0,05 

�rodki otrzymane od pozosta�ych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych na realizacj� zada� bie��cych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych - azbest

8.800,00 0,05 

Z powy�szej tabeli wynika, i� najwi�kszy udzia� w dochodach bie��cych Gminy D�bowiec w 

2015 r. ma kwota cz��ci o�wiatowej subwencji ogólnej nast�pnie udzia�y gminy w podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz podatki i op�aty lokalne. 

Dochody bie��ce w dziale 758 - Ró�ne rozliczenia, z tytu�u cz��ci o�wiatowej subwencji 

ogólnej oraz cz��ci wyrównawczej subwencji ogólnej, kszta�towa�y si� nast�puj�co na prze�omie 

ostatnich pi�ciu lat: 

Rok Cz��� o�wiatowa 

subwencji ogólnej 

75801 

Cz��� wyrównawcza 

subwencji ogólnej 

75807 

2015 5.141.052,00 122.552,00 

2014 4.776.518,00 257.807,00 

2013 4.490.266,00 674.766,00 

2012 4.606.155,00 614.763,00 
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2011 4.260.597,00 460.798,00 

Dochody bie��ce w dziale 756 � Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich poborem, 75621 � 

Udzia�y gmin w podatkach stanowi�cych dochód bud�etu pa�stwa, kszta�towa�y si� nast�puj�co 

na prze�omie ostatnich pi�ciu lat:  

Rok Udzia�y � Podatek 

dochodowy od osób 

fizycznych 

Udzia�y � Podatek 

dochodowy od osób 

prawnych 

2015 4.005.823,00 150.836,09 

2014 3.702.377,00 156.741,83 

2013 3.428.503,00 119.173,26 

2012 2.938,310,00 98.595,64 

2011 2.748.167,00 50.101,61 

Dochody bie��ce w dziale 756 � Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich poborem jako plan 

po zmianach wynosz� 7.952.254,70 z� natomiast wykonanie na 31 grudnia 2015 r. wynosi 

8.230.994,61 z�, tj. 103,51 % planu.  

Poni�sza tabela obrazuje wykaz nale�no�ci podatkowych oraz zaleg�o�ci i nadp�at podatków, 

sporz�dzony wg stanu na dzie� 31 grudnia 2015 r. 

Stan    pocz. Przypis -Odpis 

na 31.12.2015 

Nale�no�ci Wp�aty -

Zwroty 

Zaleg�o�ci, w 

tym 

wymagalne 

Nadp�aty

Zaleg�. Nadp�. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Osoby prawne 1.288,70 627,24 2.123.899,00 2.124.560,46 2.117.626,94 6.958,80 25,28 

6.958,80 

Podatek od 

nieruchomo�ci 

1.285,50 612,64 2.059.429,00 2.060.101,86 2.053.346,94 6.772,80 17,88 

6.772,80 

Podatek rolny 3,00 12,20 42.337,00 42.327,80 42.325,90 7,00 5,10 

7,00 

Podatek le�ny 0,20 2,40 7.611,00 7.608,80 7.611,10 0,00 2,30 

0,00 

Podatek od 

�rodków 

0,00 0,00 14.522,00 14.522,00 14.343,00 179,00 0,00 

transportowych 179,00 

Osoby fizyczne 203.428,93 3.718,19 1.627.069,50 1.826.780,24 1.635.390,55 193.908,35 2.518,66

192.727,35 
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Podatek od 

nieruchomo�ci 

112.681,62 1.747,34 1.151.807,00 1.262.741,28 1.146.489,60 

(w tym 

2.391,40 

potr�cenia) 

117.706,47 1.454,79

116.586,15 

Podatek rolny 14.607,43 1.944,01 404.363,00 417.026,42 404.267,25 13.816,47 1.057,30

13.755,79 

Podatek le�ny 121,48 25,84 3.644,00 3.739,64 3.640,10 106,11 6,57 

106,11 

Podatek od 

�rodków 

transportowych

76.018,40 1,00 67.255,50 143.272,90 80.993,60 62.279,30 0,00 

62.279,30 

Razem: 204.717,63 4.345,43 3.750.968,50 3.951.340,70 3.753.017,49 200.867,15 2.543,94

199.686,15 

Kolejn� wa�n� pozycj� w realizacji dochodów bie��cych Gminy D�bowiec zajmuj� dotacje 

celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa. Gmina otrzyma�a nast�puj�ce dotacje celowe w 2015 r.: 

1. Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych z zakresu 

administracji rz�dowej oraz innych zada� zleconych gminie (zwi�zkom gmin) ustawami w 

��cznej kwocie 1.719.249,88 z� (wykonanie): 

Dzia� Rozdzia�! Kwota! Przeznaczenie!�rodków!

010 01095 141.993,50 z� �rodki przeznaczone na realizacj� ustawy z dnia 10 marca 2006 r. 
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
nap�dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z 
przeznaczeniem na zwrot cz��ci podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju nap�dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
przez producentów rolnych województwa �l�skiego oraz pokrycie 
kosztów post�powania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez 
gmin�

750 75011 21.615,16 z� �rodki na realizacj� zada�  Wydzia�u Spraw Obywatelskich i 
Cudzoziemców (WSO), Wydzia�u Infrastruktury (WRR) oraz 
Wydzia�u Zrz�dzania Kryzysowego (WZK). 

751 75101 1.750,00 z� �rodki na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania 
sta�ego rejestru wyborców w gminie 

751 75107 22.664,00 z� �rodki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 

751 75108 12.811,00 z� �rodki na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i 
Senatu 

751 75109 100,00 z� �rodki na sfinansowanie kosztów przekazania kart do g�osowania 

751 75110 10.905,00 z� �rodki na przygotowanie i przeprowadzenie referendum 
ogólnokrajowego 

752 75212 299,73 z� �rodki na przeprowadzenie szkolenia obronnego 

801 80101 15.293,81 z� �rodki na podr�czniki oraz materia�y edukacyjne i �wiczeniowe 

801 80110 18.623,14 z� �rodki na podr�czniki oraz materia�y edukacyjne i �wiczeniowe 

852 85212 1.463.442,49 z� �rodki na �wiadczenia rodzinne, zaliczk� alimentacyjn� oraz 
sk�adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
spo�ecznego 
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852 85213 8.384,40 z� �rodki na sk�adki na ubezpieczenia zdrowotne op�acane za osoby 
pobieraj�ce niektóre �wiadczenia z pomocy spo�ecznej oraz 
niektóre �wiadczenia rodzinne 

852 85215 439,05 z� �rodki na wyp�at� dodatków mieszkaniowych 

852 85219 406,00 z� �rodki na wyp�at� wynagrodzenia za sprawowanie opieki 

852 85295 522,60 z� �rodki na Rz�dowy Program Rodzin Wielodzietnych � Karty Du�ej 
Rodziny  

2.   Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� w�asnych zada� bie��cych gmin 

(zwi�zków gmin) w ��cznej kwocie 535.121,92 z� (wykonanie): 

Dzia� Rozdzia�! Kwota! Przeznaczenie!�rodków!

758 75814 12.104,43 z� �rodki jako zwrot cz��ci wydatków wykonanych w ramach 
funduszu so�eckiego w 2014 r.  

801 80103 50.920,00 z� �rodki na zadania w�asne w zakresie wychowania przedszkolnego  

801 80104 230.413,00 z� �rodki na zadania w�asne w zakresie wychowania przedszkolnego 

852 85206 3.465,00 z� �rodki na asystentów rodziny  

852 85213 3.225,37 z� �rodki na sk�adki na ubezpieczenia zdrowotne op�acane za osoby 
pobieraj�ce niektóre �wiadczenia z pomocy spo�ecznej, niektóre 
�wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz�ce w zaj�ciach 
centrum integracji spo�ecznej 

852 85214 48.691,50 z� �rodki na zasi�ki i pomoc w naturze oraz sk�adki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 

852 85216 36.366,40 z� �rodki na zasi�ki sta�e 

852 85219 63.900,00 z� �rodki na wyp�at� dodatków w wysoko�ci 250 z� miesi�cznie na 
pracownika socjalnego zatrudnionego w pe�nym wymiarze czasu 
pracy, realizuj�cego prac� socjaln� w �rodowisku 

852 85295 48.000,00 z� �rodki na realizacj� programu �Pomoc pa�stwa w zakresie 
do�ywiania� 

854 85415 38.036,22 z� �rodki na dofinansowanie �wiadcze� pomocy materialnej dla 
uczniów o charakterze socjalnym 

Gmina D�bowiec zrealizowa�a w 2015 r. dochodów maj�tkowych na ��czn� kwot�
1.681.987,31 z�, tj. 95,67 % planu. Dochody te pochodz� ze �rodków na dofinansowanie 

w�asnych inwestycji pozyskanych z innych �róde�, �rodków pozyskanych z Funduszy Unijnych, 

sprzeda�y sk�adników maj�tkowych oraz zwrotu cz��ci wydatków z funduszu so�eckiego za 

2014 r. Na powy�sz� kwot� dochodów maj�tkowych sk�adaj� si� nast�puj�ce pozycje: 

� kwota 1.251.432,00 z� � �rodki z Funduszy Unijnych (PROW 2007-2013) - �rodki na 

dofinansowanie w�asnych inwestycji gmin (zwi�zków gmin), powiatów (zwi�zków 

powiatów), samorz�dów województw, pozyskane z innych �róde� na zadanie 

�Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i remont oczyszczalni �cieków w miejscowo�ci 

Ogrodzona�;

� kwota 164.697,60 z� - �rodki z Funduszy Unijnych (PROW 2007-2013) - �rodki na 

dofinansowanie w�asnych inwestycji gmin (zwi�zków gmin), powiatów (zwi�zków 

powiatów), samorz�dów województw, pozyskane z innych �róde� na zadanie 

�Utwardzenie placu rekreacyjnego z miejscami postojowymi w Simoradzu�;

� kwota 226.200,00 z� � wp�ywy ze sprzeda�y sk�adników maj�tkowych;
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� kwota 39.657,71 z� � dotacje celowe przekazane z bud�etu pa�stwa na realizacj�
inwestycji i zakupów inwestycyjnych w�asnych gmin (zwi�zków gmin) � zwrot cz��ci 

wydatków maj�tkowych dotycz�cych funduszu so�eckiego za 2014 r.

Je�eli chodzi o dochody ze sprzeda�y sk�adników maj�tkowych to zaplanowano kwot�
300.000,00 z� natomiast w 2015 r. uda�o si� zrealizowa� kwot� 226.200,00 z�, tj. 75,40 % planu.    

W trakcie roku dokonano sprzeda�y nast�puj�cych nieruchomo�ci: 

• kwota 4.500,00 z� - dzia�ka 162/1 w Ogrodzonej - nieruchomo�� gruntowa, 

niezabudowana zaj�ta pod wewn�trzny dziedziniec oraz doj�cie do budynku 

mieszkalnego o numerze porz�dkowym Ogrodzona 13. Sprzeda� w trybie 

bezprzetargowym; 

• kwota 123.220,00 z� - dzia�ka 90/9 w Ogrodzonej - nieruchomo�� gruntowa zabudowana 

budynkiem mieszkalnym u�ytkowanym jako o�rodek zdrowia oraz budynkiem 

gospodarczym, po�o�ona w centrum wsi w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej, 

zagrodowej i us�ugowej. Sprzeda� � czwarty przetarg ustny nieograniczony; 

• kwota 45.450,00 z� - dzia�ka 287/40 i 1/3 udzia�u w dzia�ce 287/37 w "�czce - 

nieruchomo�� gruntowa, niezabudowana  po�o�ona w miejscowo�ci "�czka przy ul. 

Piaskowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod 

budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Dzia�ka 287/37 stanowi drog� dojazdow�. 
Sprzeda� � pi�ty przetarg ustny nieograniczony; 

• kwota 12.630,00 z� - dzia�ka 484 w Gumnach - nieruchomo�� gruntowa, niezabudowana. 

Dzia�ka cz��ciowo poro�ni�ta drzewami li�ciastymi oraz zaj�ta pod pas zieleni. 

Zlokalizowana w s�siedztwie terenów otwartych wykorzystywanych rolniczo. Sprzeda� � 

pierwszy przetarg ustny ograniczony; 

• kwota 40.400,00 z� - dzia�ka 287/39 i 1/3 udzia�u w dzia�ce 287/37 w "�czce - 

nieruchomo�� gruntowa, niezabudowana  po�o�ona w miejscowo�ci "�czka przy ul. 

Piaskowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod 

budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Dzia�ka 287/37 stanowi drog� dojazdow�. 
Sprzeda� � szósty przetarg ustny nieograniczony. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

010 Rolnictwo i �owiectwo 2 599 263,11 308 946,84 1 300,00 289 846,84 17 800,00 2 290 316,27 2 290 316,27 1 842 413,64 2 094 247,98 303 997,57 1 300,00 288 378,64 14 318,93 1 790 250,41 1 790 250,41 1 668 497,98 80,57

01008 Melioracje wodne 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00

01010
Infrastruktura wodoci�gowa i 

sanitacyjna wsi
2 439 469,61 149 153,34 149 153,34 2 290 316,27 2 290 316,27 1 842 413,64 1 937 935,55 147 685,14 147 685,14 1 790 250,41 1 790 250,41 1 668 497,98 79,44

01030 Izby rolnicze 12 800,00 12 800,00 12 800,00 9 318,93 9 318,93 9 318,93 72,80

01095 Pozosta!a dzia!alno�� 141 993,50 141 993,50 1 300,00 140 693,50 141 993,50 141 993,50 1 300,00 140 693,50 100,00

600 Transport i ��czno�� 1 081 114,81 500 892,00 98 812,00 401 480,00 600,00 580 222,81 580 222,81 853 228,77 294 611,43 66 732,74 227 878,69 0,00 558 617,34 558 617,34 78,92

60014 Drogi publiczne powiatowe 14 892,00 14 892,00 1 512,00 13 380,00 14 816,48 14 816,48 1 512,00 13 304,48 99,49

60016 Drogi publiczne gminne 1 066 222,81 486 000,00 97 300,00 388 100,00 600,00 580 222,81 580 222,81 838 412,29 279 794,95 65 220,74 214 574,21 0,00 558 617,34 558 617,34 78,63

700 Gospodarka mieszkaniowa 263 300,00 67 300,00 67 300,00 196 000,00 196 000,00 43 264,25 32 483,25 32 483,25 10 781,00 10 781,00 16,43

70005
Gospodarka gruntami i 

nieruchomo�ciami
263 300,00 67 300,00 67 300,00 196 000,00 196 000,00 43 264,25 32 483,25 32 483,25 10 781,00 10 781,00 16,43

710 Dzia�alno�� us�ugowa 172 500,00 172 500,00 15 000,00 157 500,00 82 715,05 82 715,05 0,00 82 715,05 47,95

71004
Plany zagospodarowania 

przestrzennego
163 500,00 163 500,00 15 000,00 148 500,00 73 791,35 73 791,35 0,00 73 791,35 45,13

71013
Prace geodezyjne i kartograficzne 

(nieinwestycyjne)
7 000,00 7 000,00 7 000,00 6 923,70 6 923,70 6 923,70 98,91

71035 Cmentarze 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00

750 Administracja publiczna 2 296 185,07 2 222 387,07 1 559 820,00 458 700,00 27 000,00 174 850,00 2 017,07 73 798,00 72 798,00 1 000,00 2 138 205,93 2 073 339,01 1 483 985,39 394 746,25 19 748,74 172 844,94 2 013,69 64 866,92 64 866,92 0,00 93,12

75011 Urz�dy wojewódzkie 26 220,00 26 220,00 24 920,00 1 300,00 21 615,16 21 615,16 20 315,16 1 300,00 82,44

75022
Rady gmin (miast i miast na prawach 

powiatu)
110 550,00 110 550,00 3 900,00 106 650,00 107 304,84 107 304,84 757,84 106 547,00 97,06

75023
Urz�dy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu)
1 976 198,00 1 932 400,00 1 534 900,00 395 500,00 2 000,00 43 798,00 42 798,00 1 000,00 1 865 979,83 1 823 419,88 1 463 670,23 358 026,71 1 722,94 42 559,95 42 559,95 0,00 94,42

75075
Promocja jednostek samorz�du 

terytorialnego
16 000,00 16 000,00 16 000,00 2 146,04 2 146,04 2 146,04 13,41

75095 Pozosta!a dzia!alno�� 167 217,07 137 217,07 42 000,00 27 000,00 66 200,00 2 017,07 30 000,00 30 000,00 141 160,06 118 853,09 32 515,66 19 748,74 64 575,00 2 013,69 22 306,97 22 306,97 84,42

751

Urz�dy naczelnych organów w�adzy 

pa�stwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz s�downictwa

49 510,00 49 510,00 7 602,40 16 987,60 24 920,00 48 230,00 48 230,00 7 602,40 16 987,60 23 640,00 97,41

75101

Urz�dy naczelnych organów w!adzy 

pa�stwowej, kontroli i ochrony prawa 1 750,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 100,00

75107
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej
22 664,00 22 664,00 4 259,90 6 604,10 11 800,00 22 664,00 22 664,00 4 259,90 6 604,10 11 800,00 100,00

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 14 091,00 14 091,00 1 772,60 4 818,40 7 500,00 12 811,00 12 811,00 1 772,60 4 818,40 6 220,00 90,92

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i 

sejmików województw, wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast oraz 

referenda gminne, powiatowe i 

wojewódzkie

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

75110
Referenda ogólnokrajowe i 

konstytucyjne
10 905,00 10 905,00 1 569,90 3 715,10 5 620,00 10 905,00 10 905,00 1 569,90 3 715,10 5 620,00 100,00

752 Obrona narodowa 300,00 300,00 300,00 299,73 299,73 299,73 99,91

75212 Pozosta!e wydatki obronne 300,00 300,00 300,00 299,73 299,73 299,73 99,91

754
Bezpiecze�stwo publiczne i 

ochrona przeciwpo�arowa
202 980,70 75 410,00 16 250,00 54 160,00 5 000,00 127 570,70 127 570,70 185 351,44 57 780,74 16 187,73 39 961,76 1 631,25 127 570,70 127 570,70 91,31

75404 Komendy wojewódzkie Policji 36 000,00 0,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 36 000,00 36 000,00 100,00

75411
Komendy powiatowe Pa�stwowej 

Stra�y Po�arnej
12 593,00 0,00 12 593,00 12 593,00 12 593,00 0,00 12 593,00 12 593,00 100,00

75412 Ochotnicze stra�e po�arne 150 387,70 71 410,00 16 250,00 50 160,00 5 000,00 78 977,70 78 977,70 134 968,14 55 990,44 16 187,73 38 171,46 1 631,25 78 977,70 78 977,70 89,75

75414 Obrona cywilna 2 350,00 2 350,00 2 350,00 701,10 701,10 701,10 29,83

75421 Zarz�dzanie kryzysowe 1 650,00 1 650,00 1 650,00 1 089,20 1 089,20 1 089,20 66,01

757 Obs�uga d�ugu publicznego 130 000,00 130 000,00 130 000,00 81 420,34 81 420,34 81 420,34 62,63

75702

Obs!uga papierów warto�ciowych, 

kredytów i po�yczek jednostek 

samorz�du terytorialnego
130 000,00 130 000,00 130 000,00 81 420,34 81 420,34 81 420,34 62,63

758 Ró�ne rozliczenia 125 360,38 115 710,38 115 710,38 9 650,00 9 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 125 360,38 115 710,38 115 710,38 9 650,00 9 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

Wydatki 

maj�tkowe

w tym:

Wykonanie na 

31.12.2015

(17+24)

III. Wykonanie wydatków bud�etu Gminy D�bowiec za 2015 r.

D
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ia

�

Nazwa

Wydatki jednostek 

bud�etowych, w tym na:

Plan po 

zmianach na 

31.12.2015

(5+12)

z tego:

Wydatki 

bie��ce

% (16:4)

z tego:

Wydatki 

bie��ce

w tym:

Wydatki 

maj�tkowe

w tym:

Wydatki jednostek 

bud�etowych, w tym na:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

w tym:

Wydatki 

maj�tkowe

w tym:

Wykonanie na 

31.12.2015

(17+24)D
z
ia

�

R
o

z
z
ia

�

Nazwa

Wydatki jednostek 

bud�etowych, w tym na:

Plan po 

zmianach na 

31.12.2015

(5+12)

z tego:

Wydatki 

bie��ce

% (16:4)

z tego:

Wydatki 

bie��ce

w tym:

Wydatki 

maj�tkowe

w tym:

Wydatki jednostek 

bud�etowych, w tym na:

801 O�wiata i wychowanie 8 081 808,35 7 972 598,90 6 118 034,00 1 598 276,90 256 288,00 109 209,45 109 209,45 7 721 922,57 7 615 222,78 5 853 367,51 1 512 833,45 249 021,82 106 699,79 106 699,79 95,55

80101 Szko y!podstawowe 3 009 235,78 2!932!126,33 2!388!724,03 409!730,30 133!672,00 77!109,45 77!109,45 2 978 825,50 2!903!859,71 2!368!194,59 404!774,19 130!890,93 74!965,79 74!965,79 98,99

80103
Oddzia y!przedszkolone!w!szko ach!

podstawowych
245 398,00 245!398,00 208!621,00 26!470,00 10!307,00 233 907,24 233!907,24 199!186,60 24!600,32 10!120,32 95,32

80104 Przedszkola 1 404 032,05 1!392!032,05 1!012!260,22 334!388,83 45!383,00 12!000,00 12!000,00 1 364 207,91 1!352!522,91 986!889,45 321!419,46 44!214,00 11!685,00 11!685,00 97,16

80110 Gimnazja 1 423 421,47 1!423!421,47 1!144!128,82 213!066,65 66!226,00 1 400 484,32 1!400!484,32 1!127!474,00 209!413,75 63!596,57 98,39

80113 Dowo�enie!uczniów!do!szkó 156 625,00 156!625,00 14!200,00 142!425,00 133 476,72 133!476,72 14!171,43 119!305,29 85,22

80114
Zespo y!obs ugi!ekonomiczno!-!

administracyjnej!szkó 
252 895,00 252!895,00 236!636,00 16!059,00 200,00 248 449,51 248!449,51 232!788,18 15!461,33 200,00 98,24

80146
Dokszta canie!i!doskonalenie!

nauczycieli
17 112,00 17!112,00 17!112,00 12 755,03 12!755,03 12!755,03 74,54

80148 Sto ówki!szkolne!i!przedszkolne 763 728,05 763!728,05 452!554,31 310!673,74 500,00 662 686,67 662!686,67 368!893,94 293!792,73 0,00 86,77

80149

Realizacja!zada�!wymagaj�cych!

stosowania!specjalnej!organizacji!nauki!

i!metod!pracy!dla!dzieci!w!

przedszkolach,!oddzia ach!

przedszkolnych!w!szko ach!

podstawowych!i!innych!formach!

wychowania!przedszkolnego

45 437,66 45!437,66 41!723,30 3!714,36 33 343,19 33!343,19 29!637,31 3!705,88 73,38

80150

Realizacja!zada�!wymagaj�cych!

stosowania!specjalnej!organizacji!nauki!

i!metod!pracy!dla!dzieci!i!m odzie�y!w!

szko ach!podstawowych,!gimnazjach,!

liceach!ogólnokszta c�cych,!liceach!

profilowanych!i!szko ach!zawodowych!

oraz!szko ach!artystycznych

631 817,34 631!817,34 618!286,32 13!531,02 539 096,03 539!096,03 525!565,01 13!531,02 85,32

80195 Pozosta a!dzia alno�� 132 106,00 112!006,00 900,00 111!106,00 20!100,00 20!100,00 114 690,45 94!641,45 567,00 94!074,45 20!049,00 20!049,00 86,82

851 Ochrona zdrowia 112 683,00 112 683,00 28 800,00 66 932,00 16 951,00 94 384,45 94 384,45 27 883,67 49 549,78 16 951,00 83,76

85121 Lecznictwo!ambulatoryjne 35 500,00 35!500,00 35!500,00 20 455,62 20!455,62 20!455,62 57,62

85153 Zwalczanie!narkomanii 15 000,00 15!000,00 3!500,00 11!500,00 13 758,60 13!758,60 2!970,00 10!788,60 91,72

85154 Przeciwdzia anie!alkoholizmowi 59 232,00 59!232,00 25!300,00 19!932,00 14!000,00 57 219,23 57!219,23 24!913,67 18!305,56 14!000,00 96,60

85158 Izby!wytrze�wie� 2 951,00 2!951,00 2!951,00 2 951,00 2!951,00 2!951,00 100,00

852 Pomoc spo�eczna 2 376 163,10 2 376 163,10 495 621,79 218 148,81 9 517,00 1 652 875,50 2 267 658,57 2 267 658,57 470 548,65 212 861,41 7 580,77 1 576 667,74 95,43

85201 Placówki!opieku�czo-wychowawcze 33 800,00 33!800,00 33!800,00 32 545,35 32!545,35 32!545,35 96,29

85202 Domy!pomocy!spo ecznej 130 540,00 130!540,00 130!540,00 130 240,01 130!240,01 130!240,01 99,77

85205
Zadania!w!zakresie!przeciwdzia ania!

przemocy!w!rodzinie
4 817,00 4!817,00 4!817,00 4 817,00 4!817,00 4!817,00 100,00

85206 Wspieranie!rodziny 23 985,00 23!985,00 23!985,00 9 129,55 9!129,55 9!129,55 38,06

85212

�wiadczenie!rodzinne,!zaliczka!

alimentacyjna!oraz!sk adki!na!

ubezpieczenia!emerytalne!i!rentowe!z!

ubezpieczenia!spo ecznego

1 512 207,00 1!512!207,00 81!723,59 8!844,75 2!501,00 1!419!137,66 1 465 856,06 1!465!856,06 80!712,64 8!423,32 1!207,00 1!375!513,10 96,93

85213

Sk adki!na!ubezpieczenie!zdrowotne!

op acane!za!osoby!pobieraj�ce!niektóre!

�wiadczenia!z!pomocy!spo ecznej!oraz!

niektóre!�wiadczenia!rodzinne
11 952,00 11!952,00 11!852,00 100,00 11 614,54 11!614,54 11!609,77 4,77 97,18

85214

Zasi ki!i!pomoc!w!naturze!oraz!sk adki!

na!ubezpieczenia!emerytalne!i!rentowe 129 100,00 129!100,00 100,00 129!000,00 106 567,43 106!567,43 0,00 106!567,43 82,55

85215 Dodatki!mieszkaniowe 17 955,60 17!955,60 9,76 17!945,84 9 218,62 9!218,62 8,61 9!210,01 51,34

85216 Zasi ki!sta e 38 267,00 38!267,00 500,00 37!767,00 36 419,40 36!419,40 53,00 36!366,40 95,17

85219 O�rodki!pomocy!spo ecznej 415 518,50 415!518,50 383!155,50 31!338,00 1!025,00 411 229,01 411!229,01 380!219,32 29!998,89 1!010,80 98,97

85228
Us ugi!opieku�cze!i!specjalistyczne!

us ugi!opieku�cze
7 825,00 7!825,00 6!125,00 1!700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85295 Pozosta a!dzia alno�� 50 196,00 50!196,00 632,70 64,30 1!499,00 48!000,00 50 021,60 50!021,60 487,14 35,46 1!499,00 48!000,00 99,65

854
Edukacyjna opieka wychowawcza

163 185,00 163 185,00 83 311,00 5 366,00 74 508,00 104 812,56 104 812,56 43 142,19 5 366,00 56 304,37 64,23

85401 �wietlice!szkolne 94 125,00 94!125,00 83!311,00 5!366,00 5!448,00 51 837,19 51!837,19 43!142,19 5!366,00 3!329,00 55,07
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Wykonanie na 
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Nazwa

Wydatki jednostek 

bud�etowych, w tym na:

Plan po 

zmianach na 

31.12.2015

(5+12)

z tego:

Wydatki 

bie��ce

% (16:4)

z tego:

Wydatki 

bie��ce

w tym:

Wydatki 

maj�tkowe

w tym:

Wydatki jednostek 

bud�etowych, w tym na:

85415 Pomoc materialna dla uczniów 69 060,00 69 060,00 69 060,00 52 975,37 52 975,37 52 975,37 76,71

900
Gospodarka komunalna i ochrona 

�rodowiska
1 131 773,83 1 131 773,83 260 400,00 870 123,83 1 250,00 1 024 263,39 1 024 263,39 253 267,22 770 144,00 852,17 90,50

90001
Gospodarka �ciekowa i ochrona wód

409 130,00 409 130,00 199 900,00 207 980,00 1 250,00 376 947,44 376 947,44 192 903,80 183 191,47 852,17 92,13

90002 Gospodarka odpadami 514 500,00 514 500,00 60 500,00 454 000,00 482 340,19 482 340,19 60 363,42 421 976,77 93,75

90004
Utrzymanie zieleni w miastach i 

gminach
7 430,00 7 430,00 7 430,00 4 641,97 4 641,97 4 641,97 62,48

90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i 

klimatu
10 000,00 10 000,00 10 000,00 6 976,00 6 976,00 6 976,00 69,76

90008
Ochrona ró�norodno�ci biologicznej i 

krajobrazu
1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90013 Schroniska dla zwierz�t 30 000,00 30 000,00 30 000,00 12 748,50 12 748,50 12 748,50 42,50

90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 134 000,00 134 000,00 134 000,00 122 309,15 122 309,15 122 309,15 91,28

90020

Wp!ywy i wydatki zwi�zane z 

gromadzeniem �rodków z op!at 

produktowych

163,83 163,83 163,83 163,83 163,83 163,83 100,00

90095 Pozosta!a dzia!alno�� 25 550,00 25 550,00 25 550,00 18 136,31 18 136,31 18 136,31 70,98

921
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego
350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 100,00

92114 Pozosta!e instytucje kultury 185 000,00 185 000,00 185 000,00 185 000,00 185 000,00 185 000,00 100,00

92116 Biblioteki 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 100,00

926 Kultura fizyczna i sport 276 200,00 128 600,00 8 600,00 120 000,00 147 600,00 147 600,00 274 548,15 126 948,15 6 948,15 120 000,00 147 600,00 147 600,00 99,40

92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej i 

sportu
276 200,00 128 600,00 8 600,00 120 000,00 147 600,00 147 600,00 274 548,15 126 948,15 6 948,15 120 000,00 147 600,00 147 600,00 99,40

19 412 327,35 15 877 960,12 8 684 951,19 4 329 432,36 541 268,00 2 190 291,50 2 017,07 130 000,00 3 534 367,23 3 533 367,23 1 842 413,64 1 000,00 17 364 553,18 14 558 167,02 8 224 017,50 3 641 153,76 528 599,44 2 080 962,29 2 013,69 81 420,34 2 806 386,16 2 806 386,16 1 668 497,98 0,00 89,45Ogó�em wydatki
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Uchwa�� Nr 13/III/2014 Rady Gminy D�bowiec z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwalono bud�et 

Gminy D�bowiec na 2015 r. W uchwale ustalono wydatki bud�etu Gminy w wysoko�ci 

18.341.430,70 z�, w tym:  

� wydatki bie��ce w ��cznej kwocie 14.989.184,57 z�, w tym: 

− wydatki jednostek bud�etowych w kwocie 12.417.779,25 z�, w tym na: 

• wynagrodzenia i sk�adniki od nich naliczane w kwocie 8.687.095,50 z�, 

• wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych zada� w kwocie 3.730.683,75 z�; 

− dotacje na zadania bie��ce w kwocie 511.268,00 z�; 

− �wiadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.928.120,25 z�; 

− wydatki na programy finansowane z udzia�em �rodków UE w kwocie 2.017,07 z�; 

− wydatki na obs�ug� d�ugu j.s.t. w kwocie 130.000,00 z�. 

� wydatki maj�tkowe w ��cznej kwocie 3.352.246,13 z�, w tym: 

− inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.351.246,13 z�, w tym na: 

• programy finansowane z udzia�em �rodków UE w kwocie 1.842.413,64 z�; 

− zakup i obj�cie akcji i udzia�ów w kwocie 1.000,00 z�. 

Po zmianach dokonanych w bud�ecie Gminy D�bowiec w 2015 r. przez Wójta Gminy oraz 

Rad� Gminy D�bowiec plan wydatków bud�etu wyniós� ��cznie 19.412.327,35 z�, w tym:  

� wydatki bie��ce w ��cznej kwocie 15.877.960,12 z�, w tym: 

− wydatki jednostek bud�etowych w kwocie 13.014.383,55 z�, w tym na: 

• wynagrodzenia i sk�adniki od nich naliczane w kwocie 8.684.951,19 z�, 

• wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych zada� w kwocie 4.329.432,36 z�; 

− dotacje na zadania bie��ce w kwocie 541.268,00 z�; 

− �wiadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.190.291,50 z�; 

− wydatki na programy finansowane z udzia�em �rodków UE w kwocie 2.017,00 z�; 

− wydatki na obs�ug� d�ugu j.s.t. w kwocie 130.000,00 z�. 

� wydatki maj�tkowe w ��cznej kwocie 3.534.367,23 z�, w tym: 

− inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.533.367,23 z�, w tym na: 

• programy finansowane z udzia�em �rodków UE w kwocie 1.842.413,64 z�; 

− zakup i obj�cie akcji i udzia�ów w kwocie 1.000,00 z�. 

  

Ostatecznie wydatki bud�etu Gminy D�bowiec za 2015 r. wynios�y 17.364.553,18 z�, tj. 

89,45%  planowanych, w tym:  

� wydatki bie��ce w ��cznej kwocie 14.558.167,02 z�, tj. 91,69 % planowanych, w tym: 

− wydatki jednostek bud�etowych w kwocie 11.865.171,26 z�, w tym na: 

• wynagrodzenia i sk�adniki od nich naliczane w kwocie 8.224.017,50 z�, 

• wydatki zwi�zane z realizacj� ich statutowych zada� w kwocie 3.641.153,76 z�; 

− dotacje na zadania bie��ce w kwocie 528.599,44 z�; 

− �wiadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.080.962,29 z�; 

− wydatki na programy finansowane z udzia�em �rodków UE w kwocie 2.013,69 z�; 

− wydatki na obs�ug� d�ugu j.s.t. w kwocie 81.420,34 z�. 

� wydatki maj�tkowe w ��cznej kwocie 2.806.386,16 z�, tj. 79,40% planowanych, w tym: 

− inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.806.386,16 z�, w tym na: 

• programy finansowane z udzia�em �rodków UE w kwocie 1.668.497,98 z�; 

− zakup i obj�cie akcji i udzia�ów w kwocie 0,00 z�. 

Wydatki bie��ce stanowi� 83,84 % wszystkich dokonanych wydatków w 2015 r. natomiast 

wydatki maj�tkowe 16,16 %.   
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Na ostateczne wykonanie wydatków bie��cych Gminy D�bowiec w 2015 r. w ��cznej kwocie 

14.558.167,02 z� sk�ada�y si�: 
� 8.224.017,50 z� � wydatki na wynagrodzenia i sk�adniki od nich naliczane, które 

stanowi� 56,49 % wydatków bie��cych; 

� 3.641.153,76 z� � wydatki zwi�zane z realizacj� statutowych zada�, które stanowi�
25,01 % wydatków bie��cych; 

�    528.599,44 z� � wydatki na dotacje na zadania bie��ce, które stanowi� 3,63 %    

wydatków bie��cych; 

�  2.080.962,29 z� � wydatki na �wiadczenia na rzecz osób fizycznych, które stanowi�
14,29 % wydatków bie��cych; 

�          2.013,69 z� � wydatki na programy finansowane z udzia�em �rodków UE, które 

stanowi� 0,01 % wydatków bie��cych; 

�       81.420,34 z� � wydatki na obs�ug� d�ugu, które stanowi� 0,56 % wydatków 

bie��cych. 

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze� wykonano w 2015 r. w ��cznej 

kwocie 8.224.017,50 z�, tj. 94,69 % planu po zmianach. Na realizacj� tych wydatków sk�adaj�
si� nast�puj�ce paragrafy klasyfikacji bud�etowej: 

� § 4010 � wynagrodzenia osobowe pracowników; 

� § 4040 � dodatkowe wynagrodzenie roczne; 

� § 4100 � wynagrodzenia agencyjno � prowizyjne; 

� § 4110 � sk�adki na ubezpieczenia spo�eczne; 

� § 4120 � sk�adki na Fundusz Pracy; 

� § 4170 � wynagrodzenia bezosobowe.  

  

Poni�ej przedstawiamy tabel� obrazuj�c� wykonanie wydatków z tytu�u wynagrodze� i 

pochodnych od wynagrodze� w poszczególnych dzia�ach i rozdzia�ach klasyfikacji bud�etowej: 

Dzia�! Rozdzia�! Wykonanie! Opis!

010 01095 1.300,00 Pozosta�a!dzia�alno��
   ZG- Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z bud�etu 

pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych z zakresu administracji 
rz�dowej oraz innych zada� zleconych gminie (zwi�zkom gmin) 
ustawami � zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
nap�dowego 

600 60014 1.512,00 Drogi!publiczne!powiatowe

  PG - Wydatki finansowane z dotacji otrzymanej z powiatu - zimowe 
utrzymanie chodników oraz wykaszanie poboczy (Umowa-Zlecenie) 

600 60016 65.220,74 Drogi!publiczne!gminne

  WG - Wydatki w�asne Urz�du Gminy � wynagrodzenia pracowników 
oraz umowy zlecenia i o dzie�o zwi�zane z drogami 

750 75011 20.315,16 Urz�dy!wojewódzkie
   ZG - Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z bud�etu 

pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych z zakresu administracji 
rz�dowej oraz innych zada� zleconych gminie (zwi�zkom gmin) 
ustawami � WSO, WZK i WRR 

75023 1.463.670,23 Urz�dy!gmin!(miast!i!miast!na!prawach!powiatu)
  WG - Wydatki w�asne Urz�du Gminy � wynagrodzenia pracowników 

urz�du oraz umowy zlecenia i o dzie�o zwi�zane z urz�dem 

751 75107 4.259,90 Wybory!Prezydenta!Rzeczypospolitej!Polskiej

   ZG - Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z bud�etu 
pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych z zakresu administracji 
rz�dowej oraz innych zada� zleconych gminie (zwi�zkom gmin) 
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ustawami � umowy zlecenia zwi�zane z wyborami 

75108 1.772,60 Wybory!do!Sejmu!i!Senatu

   ZG - Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z bud�etu 
pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych z zakresu administracji 
rz�dowej oraz innych zada� zleconych gminie (zwi�zkom gmin) 
ustawami � umowy zlecenia zwi�zane z wyborami 

75110 1.569,90 Referenda!ogólnokrajowe!i!konstytucyjne

   ZG - Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z bud�etu 
pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych z zakresu administracji 
rz�dowej oraz innych zada� zleconych gminie (zwi�zkom gmin) 
ustawami � umowy zlecenia zwi�zane z referendum 

754 75412 16.187,73 Ochotnicze!stra�e!po�arne
  WG - Wydatki w�asne Urz�du Gminy � umowy zlecenia i o dzie�o 

zwi�zane ze stra�ami po�arnymi (kierowcy) 

801 80101 2.368.194,59 Szko!y podstawowe

  WG - Wydatki w�asne � wynagrodzenia pracowników szkó� oraz umowy 
zlecenia i o dzie�o zwi�zane ze szko�ami: 
* 2.368.194,59 � SP D�bowiec 

80103 199.186,60 Oddzia!y przedszkolne w szko!ach podstawowych

WG - Wydatki w�asne � wynagrodzenia pracowników oddzia�u oraz 
umowy zlecenia i o dzie�o zwi�zane z oddzia�em: 

* 148.266,60 � SP D�bowiec 
DF -  Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z bud�etu 
pa�stwa na realizacj� w�asnych zada� bie��cych gmin (zwi�zków 
gmin) 
* 50.920,00 � SP D�bowiec 

80104 986.889,45 Przedszkola

  WG - Wydatki w�asne � wynagrodzenia pracowników przedszkoli oraz 
umowy zlecenia i o dzie�o zwi�zane z przedszkolami: 
* 314.002,34 � PP D�bowiec 
* 170.897,66 � PP Iskrzyczyn 
* 271.576,45 � PP Ogrodzona  
  756.476,45 
DF - Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z bud�etu 
pa�stwa na realizacj� w�asnych zada� bie��cych gmin (zwi�zków 
gmin): 
* 114.570,00 � PP D�bowiec 
*   29.279,00 � PP Iskrzyczyn 
*   86.564,00 � PP Ogrodzona  
   230.413,00 

80110 1.127.474,00 Gimnazja

  WG - Wydatki w�asne � wynagrodzenia pracowników gimnazjum oraz 
umowy zlecenia i o dzie�o zwi�zane z gimnazjum 

80113 14.171,43 Dowo�enie uczniów do szkó!

  WG - Wydatki w�asne - umowy zlecenia i o dzie�o zwi�zane z 
dowo�eniem uczniów do szkó� 
* 14.171,43 - GZOSiP 

80114 232.788,18 Zespo!y obs!ugi ekonomiczno � administracyjnej szkó!

  WG - Wydatki w�asne � wynagrodzenia pracowników GZOSiP oraz 
umowy zlecenia i o dzie�o zwi�zane z GZOSiP 

80148 368.893,94 Sto!ówki szkolne i przedszkolne

  WG - Wydatki w�asne � wynagrodzenia pracowników zwi�zanych ze 
sto�ówkami: 
*  57.876,54 � SP D�bowiec 
*  79.549,82 � PP D�bowiec 
*  29.709,43 � PP Iskrzyczyn 
*  92.482,24 � PP Ogrodzona 
* 109.275,91 � Gimnazjum D�bowiec 

80149 29.637,31 Realizacja zada� wymagaj�cych stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzia!ach 
przedszkolnych w szko!ach podstawowych i innych formach 
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wychowania!przedszkolnego

WG - Wydatki w�asne � wynagrodzenia pracowników zwi�zanych z 
realizacj� zada�:: 
*  22.227,29 � PP D�bowiec 
*    7.410,02 � PP Ogrodzona 

80150 525.565,01 Realizacja!zada�!wymagaj�cych!stosowania!specjalnej!organizacji!
nauki i metod pracy dla dzieci i m!odzie�y w szko!ach 
podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokszta!c�cych, liceach 
profilowanych i szko!ach zawodowych oraz szko!ach 
artystycznych 

WG - Wydatki w�asne � wynagrodzenia pracowników zwi�zanych z 
realizacj� zada�:: 
*  486.838,77 � SP D�bowiec 
*    38.726,24 � Gimnazjum

80195 567,00 Pozosta!a dzia!alno��
  WG - Wydatki w�asne � umowy zlecenia i o dzie�o zwi�zane z o�wiat�: 

*  427,00 � UG D�bowiec 
*  140,00 � GZOSiP 

851 85153 2.970,00 Zwalczanie narkomanii

  WG - Wydatki w�asne Urz�du Gminy � umowy zlecenia i o dzie�o 
zwi�zane z programem narkomanii 

85154 24.913,67 Przeciwdzia!anie alkoholizmowi

  WG - Wydatki w�asne Urz�du Gminy � umowy zlecenia i o dzie�o 
zwi�zane z programem alkoholowym 

852 85206 9.129,55 Wspieranie rodziny

   DF - Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z bud�etu 
pa�stwa na realizacj� w�asnych zada� bie��cych gmin (zwi�zków 
gmin) � 3.465,00 
WG - Wydatki w�asne � wynagrodzenia oraz umowy zlecenia i o dzie�o 
zwi�zane ze wspieraniem rodziny � 5.664,55 

85212 80.712,64 �wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk!adki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo!ecznego

   ZG - Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z bud�etu 
pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych z zakresu administracji 
rz�dowej oraz innych zada� zleconych gminie (zwi�zkom gmin) 
ustawami 

85219 380.219,32 O�rodki pomocy spo!ecznej

   Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z bud�etu pa�stwa 
na realizacj� w�asnych zada� bie��cych gmin (zwi�zków gmin) � 
63.900,00 

  Wydatki w�asne � wynagrodzenia pracowników GOPS oraz umowy 
zlecenia i o dzie�o zwi�zane z O�rodkiem � 316.319,32 

85295 487,14 Pozosta!a dzia!alno��
   ZG - Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z bud�etu 

pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych z zakresu administracji 
rz�dowej oraz innych zada� zleconych gminie (zwi�zkom gmin) 
ustawami 

854 85401 43.142,19 �wietlice szkolne

  WG - Wydatki w�asne � wynagrodzenia pracowników zwi�zanych ze 
�wietlicami szkolnymi � SP D�bowiec 

900 90001 192.903,80 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód

  WG - Wydatki w�asne Urz�du Gminy � wynagrodzenia pracowników 
zwi�zanych z gospodark� �ciekow�  

90002 60.363,42 Gospodarka odpadami

  WG - Wydatki w�asne Urz�du Gminy � wynagrodzenia pracowników 
zwi�zanych z gospodark� odpadami 
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Wydatki maj�tkowe bud�etu Gminy D�bowiec wykonano w 2015 r. w ��cznej kwocie 

2.806.386,16 z�, tj. w 79,40 % planu po zmianach.  

Poni�ej przedstawiamy zestawienie zada� inwestycyjnych planowanych i wykonanych w 2015 r. 

L.p
.!

Nazwa!zadania!
inwestycyjnego!!!!!!!!!!!!!

Jedn.!
realiz.

Dzia! Rozdz. 
 Plan po 

zmianach na 
2015  

 Wykonanie 
za 2015  

 %  

1. 2. 3. 4. 5.  7.   8.   9.  

010! 01010! 2.290.316,27 1.790.250,41 78,17!

1. Rozbudowa!sieci!
kanalizacji!sanitarnej!i!
remont!oczyszczalni!
�cieków!w!miejscowo�ci!
Ogrodzona!

Zadanie zrealizowane 

UG 010 01010 2.281.316,27 1.781.615,93 78,10 

    

2. Remont!wylotu!kanalizacji!
deszczowej!do!Knajki!w!
D�bowcu!
Wykonano remont 

UG 010 01010 9.000,00 8.634,48 95,94 

     

600! 60016! 580.222,81 558.617,34 96,28 

3. Fundusz so�ecki �
Wykonanie!chodnika!dla!
pieszych wzd!u� ul. 
Osiedlowej 

Zadanie zrealizowane 

UG 600 60016 10.484,52 10.484,52 100,00 

     

4. Fundusz so�ecki �
Budowa odcinka 
chodnika dla pieszych z 
Ogrodzonej w kierunku 
"�czki 

Zadanie zrealizowane

UG 600 60016 28.977,70 28.977,70 100,00 

     

5. 

Fundusz so�ecki �
Budowa chodnika dla 
pieszych wzd!u� ulicy 
Cesarskiej 

Zadanie zrealizowane

UG 600 60016 14.343,96 14.343,96 100,00 

6. 

Fundusz so�ecki �
Remont drogi na terenie 
so!ectwa - wielodroga 

Zadanie zrealizowane

UG 600 60016 19.588,93 19.588,48 100,00 

7. 

Fundusz so�ecki � Zakup 
wiat przystankowych i 
remont chodnika 

Zadanie zrealizowane

UG 600 60016 28.977,70 28.977,70 100,00 

8. Budowa zatoki 
autobusowej w Simoradzu

Zadanie zrealizowane 

UG 600 60016 56.000,00 55.817,93 99,67 

     

9. Zakupy inwestycyjne -
Wymiana wiaty 
przystankowej w 
Iskrzyczynie Centrum 

Zadanie zrealizowane                               

UG 600 60016 7.500,00 7.000,00 93,33 

     

10. Budowa chodnika wzd!u�
starej drogi DK1 

Zadanie zrealizowane                               

UG 600 60016 51.000,00 50.465,84 98,95 

     

11. Modernizacja dróg 
gminnych    

Zadanie zrealizowane                               

UG 600 60016 116.000,00 115.903,10 99,92 

        

12. Odtworzenie 
infrastruktury drogowej 

UG 600 60016 95.000,00 80.463,02 84,70 
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Zadanie zrealizowane                                                   

13. Remont!dróg!asfaltowych!
na!terenie!gminy!

Zadanie zrealizowane                               

UG 600 60016 45.000,00 44.396,74 98,66 

14. Wymiana!o�wietlenia!
ulicznego!ze!starych!
opraw!rt�ciowych!na!ledy!
Zadanie zrealizowane                               

UG 600 60016 25.000,00 24.936,83 99,75 

15. Budowa!chodnika wzd!u�
ulicy Katowickiej w 
D�bowcu - dokumentacja 

Dokumentacja wykonana 

UG 600 60016 7.000,00 7.000,00 100,00 

16. Przebudowa drogi ul. 
Rzeczna w Kostkowicach 
- dokumentacja 

Dokumentacja wykonana 

UG 600 60016 7.850,00 7.148,80 91,07 

17. Modernizacja obiektów 
mostowych 

Zadanie zrealizowane 

UG 600 60016 51.500,00 50.849,62 98,74 

18. Przebudowa drogi ulica 
Herstówki w D�bowcu 

Dokumentacja wykonana 

UG 600 60016 7.500,00 7.269,60 96,93 

19. Przebudowa drogi 
gminnej 686 101s w 
Gumnach 

Dokumentacja wykonana 

UG 600 60016 8.500,00 4.993,50 58,75 

700 70005 196.000,00 10.781,00 5,50 

20. Przebudowa!i!adaptacja!
Sali!gminnej!w!Simoradzu!
na!lokale!mieszkalne!
socjalne!

Do ko�ca 2015 roku nie 
uda�o si� podpisa� umowy o 
dofinansowanie z BGK, 
realizacja 2016                                                   

UG 700 70005 185.000,00 80,00 0,04 

21. Termomodernizacja!
budynku!z!mieszkaniami!
socjalnymi!w!Simoradzu!�!
dokumentacja!

Wykonano dokumentacj�                                                   

UG 700 70005 11.000,00 10.701,00 97,28 

      

750! 75023! 42.798,00 42.559,95 97,17 

22. Zakupy!inwestycyjne!�
komputery,!sprz�t!do!
Urz�du!Gminy!
Dokonano potrzebnych 
zakupów 

UG 750 75023 15.000,00 14.761,95 98,41 

23. Zakup!oprogramowania!i!
sprz�tu!do!systemu!
elektronicznego!obiegu!
dokumentów!w!Urz�dzie!
Gminy!

Dokonano zakupu 

UG 750 75023 27.798,00 27.798,00 100,00 

750! 75095! 30.000,00 22.306,97 74,36 

24. Zakupy!inwestycyjne!-
Zakup obiektów ma!ej 
architektury do Parku 
Jubileuszowego w 
D�bowcu

Dokonano zakupu

UG 750 75095 30.000,00 22.306,97 74,36 

754 75404 36.000,00 36.000,00 100,00 

25. Wp!aty na pa�stwowy UG 754 75404 36.000,00 36.000,00 100,00 
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fundusz!celowy!Komendy!
Wojewódzkiej!Policji!na!
zakup!radiowozu!dla!
Komisariatu!Policji!w!
Skoczowie  

Wp�ata dokonana 

754! 75411! 12.593,00 12.593,00 100,00 

26. Wp!aty na pa�stwowy 
fundusz celowy Komendy 
Powiatowej Stra�y 
Po�arnej w Cieszynie na 
zakup samochodu 
ratowniczo - ga�niczego  

Wp�ata dokonana 

UG 754 75411 12.593,00 12.593,00 100,00 

754 75412 78.977,70 78.977,70 100,00 

27. Fundusz so!ecki �
Wykonanie 
pomieszczenia 
ch!odniczego w stra�nicy 
OSP D�bowiec 

Zadanie zrealizowane

UG 754 75412 28.977,70 28.977,70 100,00 

28. Dotacja celowa dla OSP 
D�bowiec na 
modernizacj� budynku 
OSP, przeznaczonego do 
zapewnienia gotowo�ci 
bojowej jednostki 

Dotacja przekazana 

UG 754 75412 50.000,00 50.000,00 100,00 

758 75818 9.650,00 0,00 0,00 

29. Rezerwa inwestycyjna

Kwota niewykorzystana 
UG 758 75818 9.650,00 0,00 0,00 

     

801 80101 77.109,45 74.965,79 97,22 

30. Fundusz so�ecki �
Zagospodarowanie terenu 
wokó! Szko!y 
Podstawowej w 
Iskrzyczynie 

Zadanie zrealizowane 

UG 801 80101 24.109,45 24.109,44 100,00 

     

31. Remont boiska przy 
Szkole Podstawowej w 
Iskrzyczynie 

Zadanie zrealizowane 

UG 801 80101 50.000,00 47.879,75 95,76 

32. Przebudowa boiska 
wielofunkcyjnego w 
Ogrodzonej � 
oprojektowanie 

Wykonano dokumentacj�

UG 801 80101 3.000,00 2.976,60 99,22 

801! 80104! 12.000,00 11.685,00 97,38 

33. Termomodernizacja!
Przedszkola!Iskrzyczyn!�!
dokumentacja!

Wykonano dokumentacj�

UG 801 80104 12.000,00 11.685,00 97,38 

801! 80195! 20.100,00 20.049,00 99,75 

34. Termomodernizacja!
budynku Szko!y 
Podstawowej, Gimnazjum 

UG 801 80195 20.100,00 20.049,00 99,75 
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w!D�bowcu!�
oprojektowanie!

Wykonano dokumentacj�

926! 92605! 147.600,00 147.600,00 100,00 

35. Sala!gimnastyczna!w!
D�bowcu!�!
oprojektowanie!

Wykonano dokumentacj�

UG 926 92605 147.600,00 147.600,00 100,00 

RAZEM 3.533.367,23 2.806.386,16 79,43

W bud�ecie Gminy D�bowiec na 2015 r. wyodr�bniono �rodki w ��cznej kwocie 166.389,96 z� z 

przeznaczeniem na wydatki jednostek pomocniczych. Jednostki pomocnicze wykorzysta�y 

zaplanowane �rodki w ��cznej kwocie 166.355,94 z�, tj. 99,98 % planu.

  

Lp.!
Nazwa!jednostki!
pomocniczej!

Dzia! Rozdzia! Plan na 2015 
Wykonanie na 

31.12.2015 

600 60016 102.372,81 102.372,36

1 So!ectwo Simoradz 600 60016 28.977,70 28.977,70

�Zakup wiat 
przystankowych i remont 

chodnika� 

  28.977,70 28.977,70

2 So!ectwo Ogrodzona 600 60016 28.977,70 28.977,70

 �Budowa odcinka chodnika 
dla pieszych z Ogrodzonej 

w kierunku do !�czki� 

  28.977,70 28.977,70

3 So!ectwo "�czka 600 60016 14.343,96 14.343,96

 �Budowa chodnika dla 
pieszych wzd"u� ul. 

Cesarskiej� 

  14.343,96 14.343,96

4 So!ectwo Kostkowice 600 60016 10.484,52 10.484,52

 �Wykonanie chodnika dla 
pieszych wzd"u� ul. 

Osiedlowej� 

  10.484,52 10.484,52

5 So!ectwo Gumna 600 60016 19.588,93 19.588,48

 �Remont drogi na terenie 
so"ectwa � wieloroga� 

  19.588,93 19.588,48

754 75412 38.477,70 38.448,70

6 So!ectwo Kostkowice 754 75412 9.500,00 9.471,00

 �Remont Sali OSP 
Kostkowice� 

  9.500,00 9.471,00

 �Renowacja sto"ów w 
�wietlicy OSP w 
Kostkowicach� 

  1.000,00 999,99

7 So!ectwo D�bowiec 754 75412 28.977,70 28.977,70

�Wykonanie pomieszczenia 
ch"odniczego w stra�nicy 

OSP D�bowiec� 

  28.977,70 28.977,70

801 80101 24.109,45 24.109,44

8 So!ectwo Iskrzyczyn 801 80101 24.109,45 24.109,44

�Zagospodarowanie terenu 
wokó" Szko"y Podstawowej 

  24.109,45 24.109,44
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w Iskrzyczynie� 

900! 90004! 1.430,00 1.425,44

9 So!ectwo Kostkowice 900 90004 1.430,00 1.425,44

 �Zakup paliwa na 
utrzymanie zieleni na 

obiektach� 

  500,00 495,44

 �Zakup �awek parkowych�   930,00 930,00

RAZEM 166.389,96 166.355,94

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 51 – Poz. 3356



51

Zmiany w planie wydatków na realizacj� programów finansowanych z 

udzia�em �rodków pochodz�cych z bud�etu UE

Uchwa �! Nr! 13/III/2014! Rady! Gminy! D�bowiec! z! dnia! 30! grudnia! 2014! r.! uchwalono! bud�et!

Gminy! D�bowiec! na! 2015! r.! W! uchwale! ustalono! wydatki bud�etu! Gminy! w! wysoko�ci!

18.341.430,70 z�, w!tym:!!

� wydatki bie��ce!w! �cznej!kwocie!14.989.184,57 z�,!w!tym:!

− wydatki!na!programy!finansowane!z!udzia em!�rodków!UE!w!kwocie!2.017,07!z ;!

- kwota 2.017,07 z� dotyczy a! wydatków! bie��cych � pomocy finansowa dla 

Bielska-Bia!ej w celu przygotowania projektu Program Rozwoju Subregionu 

Po!udniowego Województwa �l�skiego (ZIT). 

� wydatki maj�tkowe!w! �cznej!kwocie!3.352.246,13 z�,!w!tym:!

− inwestycje!i!zakupy!inwestycyjne!w!kwocie!3.351.246,13!z ,!w!tym!na:!

• programy!finansowane!z!udzia em!�rodków!UE!w!kwocie!1.842.413,64!z :!

-! kwota 1.842.413,64 z�! dotyczy a! zadania! inwestycyjnego! �Rozbudowa sieci 

kanalizacji sanitarnej i remont oczyszczalni �cieków w miejscowo�ci Ogrodzona�

wspó finansowanego! z! Programu! Rozwoju! Obszarów! Wiejskich! na! lata! 2007! �!

2013�!(PROW)!wspó finansowanego!ze!�rodków!Europejskiego!Funduszu!Rolnego!

na!rzecz!Rozwoju!Obszarów!Wiejskich!oraz!ze!�rodków!krajowych.!

Po zmianach! dokonanych! w! bud�ecie! Gminy! D�bowiec! w! 2015! r.! przez! Wójta! Gminy! oraz!

Rad�!Gminy!D�bowiec!plan wydatków!bud�etu!wyniós ! �cznie!19.412.327,35 z�,!w!tym:!!

� wydatki bie��ce!w! �cznej!kwocie!15.877.960,12 z�,!w!tym:!

− wydatki!na!programy!finansowane!z!udzia em!�rodków!UE!w!kwocie!2.017,07!z :!

- kwota 2.017,07 z� dotyczy a! wydatków! bie��cych � pomocy finansowa dla 

Bielska-Bia!ej w celu przygotowania projektu Program Rozwoju Subregionu 

Po!udniowego Województwa �l�skiego (ZIT). 

� wydatki maj�tkowe!w! �cznej!kwocie!3.534.367,23 z�,!w!tym:!

− inwestycje!i!zakupy!inwestycyjne!w!kwocie!3.533.367,23!z ,!w!tym!na:!

• programy!finansowane!z!udzia em!�rodków!UE!w!kwocie!1.842.413,64!z :!

-! kwota 1.842.413,64 z�! dotyczy a! zadania! inwestycyjnego! �Rozbudowa sieci 

kanalizacji sanitarnej i remont oczyszczalni �cieków w miejscowo�ci 

Ogrodzona�!wspó finansowanego!z!Programu!Rozwoju!Obszarów!Wiejskich!na!

lata! 2007! �! 2013�! (PROW)! wspó finansowanego! ze! �rodków! Europejskiego!

Funduszu! Rolnego! na! rzecz! Rozwoju! Obszarów! Wiejskich! oraz! ze! �rodków!

krajowych.!

Ostatecznie wydatki bud�etu! Gminy! D�bowiec! za! 2015! r.! wynios y! 17.364.553,18 z�,! tj.!

89,45%!!planowanych,!w!tym:!!

� wydatki bie��ce!w! �cznej!kwocie!14.558.167,02 z�,!tj.!91,69!%!planowanych,!w!tym:!

− wydatki!na!programy!finansowane!z!udzia em!�rodków!UE!w!kwocie!2.013,69!z :!

- kwota 2.013,69 z� dotyczy a! wydatków! bie��cych � pomocy finansowa dla 

Bielska-Bia!ej w celu przygotowania projektu Program Rozwoju Subregionu 

Po!udniowego Województwa �l�skiego (ZIT). 

� wydatki maj�tkowe!w! �cznej!kwocie!2.806.386,16 z�,!tj.!79,40%!planowanych,!w!tym:!

− inwestycje!i!zakupy!inwestycyjne!w!kwocie!2.806.386,16!z ,!w!tym!na:!

• programy!finansowane!z!udzia em!�rodków!UE!w!kwocie!1.668.497,98!z :!

-! kwota 1.668.497,98 z�! dotyczy a! zadania! inwestycyjnego! �Rozbudowa sieci 

kanalizacji sanitarnej i remont oczyszczalni �cieków w miejscowo�ci 
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Ogrodzona� wspó�finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007 � 2013� (PROW) wspó�finansowanego ze �rodków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze �rodków 

krajowych. 

Pomoc finansowa dla Bielska-Bia�ej w celu przygotowania projektu Programu Rozwoju 

Subregionu Po�udniowego Województwa �l�skiego (ZIT). Projekt jest realizowany przez Urz�d 

Gminy w D�bowcu. Na realizacj� pomocy w 2015 r. zaplanowano w bud�ecie wydatki bie��ce 

w kwocie 2.017,07 z�, natomiast faktycznie wydatkowano kwot� 2.013,69 z�.  

Zadanie �Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i remont oczyszczalni �cieków w 

miejscowo�ci Ogrodzona� wspó�finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wielskich na 

lata 2007-2013� (PROW). Projekt by� realizowany przez Urz�d Gminy w D�bowcu. Na 

realizacj� zadania zaplanowano w bud�ecie wydatki maj�tkowe w kwocie 2.281.316,27 z� (z 

tego kwota 1.842.413,64 z� dotyczy�a wydatków UE � dofinansowanie 1.228.757,00 z�) 

natomiast faktycznie wydatkowano kwot� 1.781.615,93 z� (z tego kwota 1.668.497,98 z� 

dotyczy�a wydatków UE � z dofinansowania 1.226.440,08 z�). Zadanie zako�czono w 2015 r.  
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Stopie� zaawansowania realizacji programów wieloletnich

I.  Wydatki na programy, projekty lub zadania zwi�zane z programami realizowanymi z 

udzia�em �rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych 

Wydatki bie��ce: 

1. Przedsi�wzi�cie �Dotacja celowa dla Miasta Bielsko-Bia�a na realizacj� projektu 

�Program Rozwoju Subregionu Po�udniowego Województwa �l�skiego / Plan ZIT�

Celem przedsi�wzi�cia by�o wzmocnienie wspó�pracy miedzy jednostkami samorz�du 

terytorialnego koniecznych do realizacji wspólnych dzia�a�. Przedsi�wzi�cie jest realizowane 

przez Urz�d Gminy D�bowiec. Realizacja przedsi�wzi�cia zosta�a zaplanowana na lata 2013 

� 2015. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2015 wynosi� 2.017,07 z�. Wydatkowano 

kwot� 2.013,69 z�. Wydatki by�y ponoszone zgodnie z zaplanowanym harmonogramem 

dzia�a�. Realizacja przedsi�wzi�cia zosta�a zako�czona.  

Wydatki maj�tkowe: 

2. Przedsi�wzi�cie �Przebudowa drogi ulica Herstówki w D�bowcu�

Celem przedsi�wzi�cia jest przebudowa drogi. Przedsi�wzi�cie b�dzie realizowane przez 

Urz�d Gminy D�bowiec. Realizacja przedsi�wzi�cia zosta�a zaplanowana na lata 2015 � 

2016. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2015 wynosi� 7.500,00z�. Wydatkowano 

kwot� 7.269,60 z�. Wydatki by�y ponoszone na przygotowanie dokumentacji. Realizacj�
przedsi�wzi�cia zaplanowano na 2016 rok. 

II.  Wydatki na programy, projekty lub zadania pozosta�e 

Wydatki bie��ce: 

1. Przedsi�wzi�cie �Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego�

Celem przedsi�wzi�cia jest posiadanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 

Przedsi�wzi�cie jest realizowane przez Urz�d Gminy D�bowiec. Realizacja przedsi�wzi�cia 

zosta�a zaplanowana na lata 2015 � 2016. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2015 

wynosi� 62.400,00 z�. Wydatkowano kwot� 62.400,00 z�. Wydatki by�y ponoszone zgodnie z 

zaplanowanym harmonogramem dzia�a�. Realizacja przedsi�wzi�cia b�dzie jeszcze w 2016 

roku. 

2. Przedsi�wzi�cie �Plan gospodarki niskoemisyjnej�

Celem przedsi�wzi�cia jest posiadanie planu do pozyskiwania �rodków zewn�trznych. 

Przedsi�wzi�cie jest realizowane przez Urz�d Gminy D�bowiec. Realizacja przedsi�wzi�cia 

zosta�a zaplanowana na lata 2015 � 2016. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2015 

wynosi� 10.000,00 z�. Wydatkowano kwot� 6.976,00 z�. Wydatki by�y ponoszone zgodnie z 

zaplanowanym harmonogramem dzia�a�. Realizacja przedsi�wzi�cia b�dzie jeszcze w 2016 

roku. 

3. Przedsi�wzi�cie �Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy D�bowiec w 

sezonie 2015/2016 � zadanie nr III � obejmuj�ce drogi gminne na terenie so�ectw: 

Ogrodzona, Gumna�

Celem przedsi�wzi�cia jest od�nie�enie dróg. Przedsi�wzi�cie jest realizowane przez Urz�d 

Gminy D�bowiec. Realizacja przedsi�wzi�cia zosta�a zaplanowana na lata 2015 � 2016. 

Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2015 wynosi� 20.000,00 z�. Wydatkowano kwot�
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0,00 z�. Wydatki nie by�y ponoszone ze wzgl�du na brak �niegu. Realizacja przedsi�wzi�cia 

b�dzie jeszcze w 2016 roku. 

4. Przedsi�wzi�cie �Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy D�bowiec w 

sezonie 2015/2016 � zadanie nr I � obejmuj�ce drogi gminne na terenie so�ectw 

D�bowiec oraz Iskrzyczyn�

Celem przedsi�wzi�cia jest od�nie�enie dróg. Przedsi�wzi�cie jest realizowane przez Urz�d 

Gminy D�bowiec. Realizacja przedsi�wzi�cia zosta�a zaplanowana na lata 2015 � 2016. 

Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2015 wynosi� 20.000,00 z�. Wydatkowano kwot�
259,20 z�. Wydatki nie by�y ponoszone ze wzgl�du na brak �niegu. Realizacja 

przedsi�wzi�cia b�dzie jeszcze w 2016 roku. 

5. Przedsi�wzi�cie �Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy D�bowiec w 

sezonie 2015/2016 � zadanie nr II � obejmuj�ce drogi gminne na terenie so�ectwa 

Simoradz�

Celem przedsi�wzi�cia jest od�nie�enie dróg. Przedsi�wzi�cie jest realizowane przez Urz�d 

Gminy D�bowiec. Realizacja przedsi�wzi�cia zosta�a zaplanowana na lata 2015 � 2016. 

Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2015 wynosi� 20.000,00 z�. Wydatkowano kwot�
259,20 z�. Wydatki nie by�y ponoszone ze wzgl�du na brak �niegu. Realizacja 

przedsi�wzi�cia b�dzie jeszcze w 2016 roku. 

6. Przedsi�wzi�cie �Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy D�bowiec w 

sezonie 2015/2016 � zadanie nr IV � obejmuj�ce drogi gminne na terenie so�ectw: 

Kostkowice, "�czka�

Celem przedsi�wzi�cia jest od�nie�enie dróg. Przedsi�wzi�cie jest realizowane przez Urz�d 

Gminy D�bowiec. Realizacja przedsi�wzi�cia zosta�a zaplanowana na lata 2015 � 2016. 

Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2015 wynosi� 20.000,00 z�. Wydatkowano kwot�
0,00 z�. Wydatki nie by�y ponoszone ze wzgl�du na brak �niegu. Realizacja przedsi�wzi�cia 

b�dzie jeszcze w 2016 roku. 

Wydatki maj�tkowe: 

7.  Przedsi�wzi�cie �Przebudowa i adaptacja Sali gminnej w Simoradzu na lokale socjalne�

Celem przedsi�wzi�cia jest stworzenie lokali socjalnych. Przedsi�wzi�cie jest realizowane 

przez Urz�d Gminy D�bowiec. Realizacja przedsi�wzi�cia zosta�a zaplanowana na lata 2015 

� 2016. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2015 wynosi� 185.000,00 z�. 

Wydatkowano kwot� 80,00 z�. Nie rozpocz�to realizacji przedsi�wzi�cia ze wzgl�du na 

opó�nienia w podpisaniu umowy o dofinansowanie z BGK. Przedsi�wzi�cie b�dzie 

realizowane w 2016 roku. 

8.  Przedsi�wzi�cie �Sala gimnastyczna w D�bowcu - oprojektowanie�

Celem przedsi�wzi�cia by�o wybudowanie sali gimnastycznej. Przedsi�wzi�cie by�o 

realizowane przez Urz�d Gminy D�bowiec. Realizacja przedsi�wzi�cia zosta�a zaplanowana 

na lata 2014 � 2015. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2015 wynosi� 147.600,00 z�. 

Faktycznie wydatkowano kwot� 147.600,00 z�. Realizacja przedsi�wzi�cia zosta�a 

zako�czona.   

9. Przedsi�wzi�cie �Termomodernizacja budynku Szko�y Podstawowej, Gimnazjum w 

D�bowcu - oprojektowanie�

Celem przedsi�wzi�cia jest wykonanie termomodernizacji. Przedsi�wzi�cie jest realizowane 

przez Urz�d Gminy D�bowiec. Realizacja przedsi�wzi�cia zosta�a zaplanowana na lata 2015 
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� 2016. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2015 wynosi� 20.100,00 z�. Faktycznie 

wydatkowano kwot� 20.049,00 z�. Realizacja przedsi�wzi�cia b�dzie jeszcze w 2016 roku. 

10. Przedsi�wzi�cie �Termomodernizacja budynku z mieszkaniami socjalnymi w 

Simoradzu - dokumentacja�

Celem przedsi�wzi�cia jest wykonanie termomodernizacji. Przedsi�wzi�cie jest realizowane 

przez Urz�d Gminy D�bowiec. Realizacja przedsi�wzi�cia zosta�a zaplanowana na lata 2015 

� 2016. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2015 wynosi� 11.000,00 z�. Faktycznie 

wydatkowano kwot� 10.701,00 z�. Realizacja przedsi�wzi�cia b�dzie jeszcze w 2016 roku. 

11. Przedsi�wzi�cie �Termomodernizacja Przedszkola Iskrzyczyn - dokumentacja�

Celem przedsi�wzi�cia jest wykonanie termomodernizacji. Przedsi�wzi�cie jest realizowane 

przez Urz�d Gminy D�bowiec. Realizacja przedsi�wzi�cia zosta�a zaplanowana na lata 2015 

� 2016. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2015 wynosi� 12.000,00 z�. Faktycznie 

wydatkowano kwot� 11.685,00 z�. Realizacja przedsi�wzi�cia b�dzie jeszcze w 2016 roku. 

12. Przedsi�wzi�cie �Zakup oprogramowania i sprz�tu do systemu elektronicznego obiegu 

dokumentów w Urz�dzie Gminy�

Celem przedsi�wzi�cia jest posiadanie systemu elektronicznego obiegu dokumentów. 

Przedsi�wzi�cie jest realizowane przez Urz�d Gminy D�bowiec. Realizacja przedsi�wzi�cia 

zosta�a zaplanowana na lata 2015 � 2016. Limit wydatków jaki zaplanowano w roku 2015 

wynosi� 27.798,00 z�. Faktycznie wydatkowano kwot� 27.798,00 z�. Realizacja 

przedsi�wzi�cia nast�powa�a zgodnie z harmonogramem prac. Doko�czenie realizacji b�dzie 

jeszcze w 2016 roku. 
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IV.  Informacja o wykonaniu bud�etu Gminy D�bowiec za 2015 r.

Plan  

po zmianach 
Wykonanie % 

Dochody bud�etu Gminy 18.997.502,16 z� 19.115.999,36 z� 100,62 

Dochody bie��ce 17.239.384,45 z� 17.434.012,05 z� 101,13 

Dochody maj�tkowe 1.758.117,71 z� 1.681.987,31 z� 95,67 

Przychody bud�etu Gminy 884.725,19 z� 1.987.053,17 z�

Wolne �rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 
pkt 6 ustawy o finansach publicznych 

884.725,19 z� 1.987.053,17 z�

Rozchody bud�etu Gminy 469.900,00 z� 463.281,84 z�

Sp�ata otrzymanych krajowych po�yczek i 
kredytów (po�yczki) 

90.000,00 z� 83.381,84 z�

Sp�ata otrzymanych krajowych po�yczek i 
kredytów (kredyty) 

379.900,00 z� 379.900,00 z�

Wydatki bud�etu Gminy 19.412.327,35 z� 17.364.553,18 z� 89,45 

Wydatki bie��ce 15.877.960,12 z� 14.558.167,02 z� 91,69 

Wydatki maj�tkowe 3.534.367,23 z� 2.806.386,16 z� 79,40 

Nadwy�ka/Deficyt - 414.825,19 z� 1.987.053,17 z�
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Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w D�bowcu i filii w 
Gumnach i w Ogrodzonej za II pó�rocze 2015r. 

Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w 
D�bowcu  za II  pó�rocze 2015 r. obejmuje: 

� Informacje o wykonaniu przychodów i rozchodów   
� Informacje o stanie nale�no�ci i zobowi�za� ( w tym: wymagalnych)
� Informacje opisow�  
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Gminna Biblioteka Publiczna w D�bowcu  informuje, �e na dzie� 31.12.2015 r

1)- stan nale�no�ci     na 31.12.2015 r  nie wyst�puj�

        
2)- stan zobowi�za� wymagalnych z tytu�u dostaw i us�ug  -  kwota - 0,02 z�  

dotyczy: niedop�aty saldo MA konto 200/018 - Matras Katowice  

   w tym: papiery warto�ciowe  na 31.12.2015r   nie wyst�puj�

  kredyty    na 31.12.2015r  nie wyst�puj�

zobowi�zania z  tytu�u dostaw i us�ug na 31.12.2015r  nie wyst�puj�

3. Zobowi�zania niewymagalne to: 

  

�� �Zobowi�zania z tyt.sk�adek ZUS:  0,00z� -  niewymagalne 
�� Zobowi�zania z tyt.podatków (PIT-4): 0,00 z�  -  niewymagalne 
�� Pozosta�e zobowi�zania- ZFZS  0,00 z� -  niewymagalne 
�� Op�ata �mieciowa             13,00 z� -  niewymagalne  

��  Razem:        13,00 z� 

W za��czeniu: wydruk � �zestawienie obrotów i sald  2015  zespó� kont �2� 

4. Stan �rodków pieni��nych  na 31.12.2015r   173,53 z� 

W tym: na rachunku bankowym   173,53 z� 
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Za��cznik!Nr!1

L.p Wyszczególnienie Plan!finansowy! Wykonanie!na!31.12.2015

I.!Stan!�rodków!obrotowych!na!pocz�tek!

roku!(a+b+c+d+e)
634,89 160,51

z tego:

a) zapasy materia�ów 0,00 0,00

b) srodki pieni��ne 4 655,89 173,53

c) nale�no�ci 69,90 0,00

d) zobowi�zania -4 090,90 -13,02

e) inne 0,00 0,00

II.!Przychody!ogó�em:!(!a+b+c)! 182!790,51 182!974,71
z tego:
a)!dotacje!z!bud�etu!Gminy!-!z!uchwa�y!

bud�etowej
165!000,00 165!000,00

b) dotacje z Ministra Kultury 6 930,00 6 930,00

c) dotacje z ORANGE 643,51 643,51

d) wp�ywy z us�ug, sprzeda�y 600,00 375,90

e) dofinansowanie z PROW RYBY 8 807,00 8 626,81

f) darowizny pieni��ne 380,00 0,00

g) cegie�ki 0,00 0,00

h) przychody finansowe - (odsetki) 430,00 183,49

i) darowizny ksi��ek - rzeczowe 1 215,00

III.!Suma!bilansowa!:!I+II 183!425,40 183!135,22

IV.!Rozchody!-!ogó�em: 182!790,51 183!438,41

z tego:

1. - wynagrodzenia osobowe 101 021,00 101 020,96

2. - fundusz nagród 3 100,00 3 100,00

3. - nagroda roczna 8 420,00 8 420,00

4. - sk�adki na ubezpieczenie spo�eczne 19 605,00 19 604,76

5. - sk�adki na Fundusz Pracy 1 577,00 1 576,02

6.
- odpis na zakladowy fundusz �wiadcze� socjalnych 3 468,00 3 468,00

7.
- wynagrodzenia bezosobowe ( wieczory 

autorskie) 2 384,00 2 384,00

8. -podró�e s�u�bowe krajowe 938,00 937,02

9. Zakup �rodków trwa�ych ( k. 400 do 3,5 ty�) 1 900,00 1 891,13

10. - zakup wyposa�enia do biblioteki 3 000,00 2 995,99

11.
-zakup materia�ów biurowych i �rodków 

czysto�ci 7 019,00 7 010,91

12. -zakup nagród dla dzieci 310,00 309,26

13. -zakup programów 0,00

14. -energia, woda, gaz 2 500,00 2 460,16

15. - zakup ksi��ek 13 550,00 13 523,55

16. - zakup ksi��ek dotacji Biblioteki Narodowej 6 930,00 6 930,00

17. - zakup czasopism 1 161,00 930,80

18. - rozmowy telefoniczne 1 180,00 1 179,13

19. - internet 430,00 429,12

20. - internet  z dotacji ORANGE 643,51 643,51

21. - asysta informatyczna 0,00

22. -ubezpieczenia maj�tkowe 197,00 197,00

23. - najem lokalu 160,00 159,96

Przychody!i!rozchody!Gminnej!Biblioteki!!Publicznej!w!D�bowcu!oraz!filiach!w!Gumnach!

i!Ogrodzonej!-na!31.12.2015
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L.p Wyszczególnienie Plan!finansowy! Wykonanie!na!31.12.2015

24. - koszt szkolenia 0,00

25. -podatki i op�aty ( op�at radiowa) 227,00 226,20

26. - przegl�d ga�nic, pieca, 0,00

27. -us�ugi remontowe 0,00

28. -us�ugi pozosta�e - BHP 400,00 400,00

30. - us�ugi medyczne 80,00 80,00

31. - us�ugi pozosta�e - ró�ne 405,00 404,91

32. - us�ugi pocztowe i kurierskie 369,00 125,22

33. -us�ugi pozosta�e - monitoring 738,00 738,00

34. Aktualizacje programów komputerowych 378,00 377,80

35. Dost�p do portalu "Prawo PL" 700,00 700,00

36. Amortyzacja zbiorów bibliotecznych 1 215,00

Odsetki od zobowi�za� 10,68

Pokrycie straty bilansowej 999,38

V. Wynik finansowy ZYSK/STRATA -1!473,76

VI.!Stan!funduszu!obrotowego! 634,89 160,51

Suma!bilansowa:!IV!+VI 183!425,40 183!135,22

0,00 0,00

Informacje!dodatkowe

Koszty bie��cej dzia�alno�ci Gminnej Biblioteki filia w Ogrodzonej na dzie� 31.12.2015r wynosz� -  

32.430,72 z�.  w tym: zakup ksi��ek na warto��  4403,70 z�, koszt zatrudnienia Bibliotekarza na 3/4 

etatu wraz ze sk�adkami ZUS to warto�� -  25.467,40 z�, zu�ycie energii ( media) to warto�� - 542,15 z� , 

zakup wyposa�enia do czytelni ( rolety, rega� biblioteczny - 1729,99 z� oraz rozmowy telefoniczne to 

kwota - 287,48 z�

Z dotacji Gminy D�bowiec  zakupiono nowe ksiazki na warto��- 13.523,55 z�.  Nieodp�atne przekazania  

zbiorów bibliotecznych za IV kwarta�y 2015r to warto�� - 1.215 z� (darowizny od Wydawnictwa  oraz 

czytelników)

Koszty bie��cego utrzymania Filii Biblioteki w Gumnach dotycz� rycza�tu samochodowego na dojazdy - 

2 razy w tygodniu w godzinach od 12 do 15, 30 na warto�� - 573,81z�.
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Wybrane dane statystyczne  (ZBIORÓWKA)
(dane na 31.12.2015 r.) 

Zakupy i inne wp�ywy zbiorów w 2015 roku 

Sposób nabycia Ksi��ki 
Pozosta�e zbiory  
nieelektroniczne 

z tego audiowizual-
ne 

w tym �ksi��ka  
mówiona� (audiobo-

oki) 
liczba 
wol. 

warto��
w z� 

liczba 
jedn. 

warto��
w z� 

liczba 
jedn. 

warto��
w z� 

liczba 
jedn. 

warto��
w z� 

Przyby�o ogó�em* 3341 36936       

w tym: 
1. zakupiono ze �rodków 
samorz�dowych (bez 
dotacji) 

547 13524       

2. zakupiono z dotacji 
MKiDN 307 6930       

RAZEM (rubr. 1+2) 
854 

20454       

pozosta�e wp�ywy 
(dary, zamiana, sponso-
ring,  z grantów itp.); bez 
dotacji 

2487 16482       

* wszystkie wp�ywy z wyj�tkiem przemieszcze� w ramach w�asnej sieci 
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Dane statystyczne na 31.12.2015 r. 

STRUKTURA KSI�GOZBIORU1) 

(bez czasopism oprawnych)
STRUKTURA WYPO�YCZE� KSI��EK NA ZEWN�TRZ2) PRENUMERATA 

czasopism 
nieelektronicznych

Ogó�em1) Literatura 
pi�kna 

dla dzieci 

Literatura 
pi�kna 

dla doros�ych

Literatura 
popularnonauko

wa 

i naukowa 

Ogó�em2) Literatura 
pi�kna 

dla dzieci 

Literatura  

pi�kna 

dla doros�ych 

Literatura 
popularnonauko

wa 

i naukowa 

Liczba  
tytu�ów 

Warto��
w z� 

27105 8099 10833 8173 10104 3136 5855 1113 12 931

1)zgodnie z K-03 Dzia� 4. Zbiory biblioteczne � ksi	
ki � stan w dniu 31.12.2015 r. 

2)zgodnie z K-03 Dzia� 7. Pozycja 1. Liczba wypo
ycze� i udost�pnie� w ci	gu roku � ksi	
ek � na zewn	trz 
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��czka, dnia 26.02.2016r.

Za��cznik!Nr!1

Roczne!przychody!i!rozchody!Gminnego!O�rodka!Kultury,!Sportu!i!Turystyki!w!D�bowcu!

za!rok!2015!r.

Wyszczególnienie Plan!finansowy!
Wykonanie!na!

31.12.2015

%!

wykonania

I.!Stan!�rodków!obrotowych!na!pocz�tek!roku!

(a+b+c+d+e)
4!733 4!725,35

z tego:

a) zapasy materia!ów 0 0,00

b) �rodki pieni��ne 9 758 659,19

c) nale�no�ci 25 0,00

d) zobowi�zania -5 050 4 066,16

e) inne 0 0,00

II.!Przychody!ogó�em:!(!a+b+c)! 319!008 310!897,91 97,46

z tego:

a) dotacje z bud�etu Gminy 185 000 185 000,00 100,00

b) LGR "Konkurs w�dkarski Lokalnej Grupy Rybackiej" 4 500 4 500,00 100,00

c) LGD �Piknik integracyjny w Gminie D�bowiec� 8 616 8 615,53 100,00

d) LGD �Wieczory Muzyczne� 2 983 2 983,04 100,00

e) LGD �Opracowanie i wydanie przewodnika po 

Gminie D�bowiec�
9 843 9 843,36 100,00

f) Kolonia letnia w Murzasichle 39 387 36 040,00 91,50

g) pó!kolonia 5 180 5 180,00 0,00

h) zimowisko 4 695 4 695,00 100,00

i) wycieczka do Miasteczka TWINPIGS 2 015 2 015,00 100,00

j) reklama w trakcie do�ynek 100 100,00 100,00

k) wycieczka do Roznova 940 940,00 100,00

l) Andrzejkowa Noc 630 630,00 100,00

!) �wi�teczne ciasteczka 240 240,00 100,00

m) Z!ote Gody 600 600,00 100,00

n) przychody z  wynajmu pokoi 34 500 30 589,00 88,66

0) przychody z wynajmu sal 7 500 7 500,00 100,00

p) przychody z tyt. innych wynajamów, u�ytkowanie 

obiektu
1 210 1 010,00 83,47

r) przychody z tyt. D�bowie�ci 1 960 1 954,00 99,69
s) przychody finansowe - (odsetki) 689 223,09 32,37
t) pozosta!e przychody z innych �róde! 3 420 3 419,89 100,00

u) darowizny 5 000 4 820,00 96,40

III.!Suma!bilansowa!:!I+II 323!741 315!623,26 97,49
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IV.!Rozchody!-!ogó�em: 322!068 320!788,99 99,60

z tego:

- wynagrodzenia osobowe 104 058 104 057,06 100,00

- sk�adki na ubezpieczenie spo�eczne 22 878 22 877,87 100,00
- sk�adki na Fundusz Pracy 2 543 2 542,76 99,99
- odpis na zakladowy fundusz �wiadcze� socjalnych 3 010 3 008,00 99,93

- wynagrodzenia bezosobowe 22 870 22 869,36 100,00

- podró�e s�u�bowe krajowe 5 074 5 073,82 100,00
- szkolenia i badania pracowników 450 447,00 99,33
- amortyzacja 1 762 1 761,24 0,00
-zakup materia�ów i wyposa�enia 7 275 7 274,29 99,99
- zakup us�ug pozosta�ych 152!147 150!876,96 99,17

w tym:

- energia, woda, gaz 25 950 25 946,63 99,99

- rozmowy telefoniczne 1 850 1 847,84 99,88

- us�ugi remontowe bie��ce, aktualizacje 3 100 3 092,35 99,75
- us�ugi reklama, STOART, ZAIKS 2 400 2 397,28 99,89

- monitoring 1 400 1 338,00 95,57

-us�ugi pozosta�e (komunalne,przegl�dy, drukowania 

itp.) 2 730 2 726,40 99,87

-koszty imprez (��cznie z k. wynagarodze�) 105 357 105 052,57 99,71

- podatki i op�aty RTV 1 810 1 806,00 99,78

- ubezpieczenia maj�tkowe 720 718,00 99,72

- pozosta�e koszty 380 377,59 99,37

- us�ugi drukarskie D�bowie�ci 6 450 5 574,30 86,42
- odsetki od zobowi�za�, odszkodowania , inne 1 0,63

V.!Wynik!finansowy!ZYSK/STRATA -9 891,08
VI.!Stan!funduszu!obrotowego -3!059 4!725,35

Suma!bilansowa:!IV!+VI 319!008 315!623,26
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       ��czka, dnia 26.02.2016r. 

Roczna informacja o stanie nale�no�ci i zobowi�za� za 2015 r.

 Gminny O�rodek Kultury, Sportu i Turystyki w D�bowcu sk!ada informacj� o stanie 

nale�no�ci i zobowi�za� na dzie� 31.12.2015r. 

1. Stan nale�no�ci wymagalnych na 31.XII.2015r.                    0,00z! 

2. Stan nale�no�ci niewymagalnych na 31.XII.2015r.                   0,00z! 

3. Pozosta!e rozrachunki z pracownikami na 31.XII.2015r.                  0,00z! 

4. Stan zobowi�za� wymagalnych na 31.XII.2015r.                   0,00z! 

      w tym: 

papiery warto�ciowe         nie wyst�puj�

  kredyty          nie wyst�puj�

  zobowi�zania z  

tytu!u dostaw i us!ug          0,00z! 

pozosta!e (podatek)                     0,00z!

  

     5.  Zobowi�zania   niewymagalne 31.XII.2015 � razem:                    4 066,16 z! 

         w tym:

• Zobowi�zania z tyt. sk!adek ZUS, ubezp. Zdrow.:              3 876,23z! 

• Zobowi�zania na FP:                                      189,93z! 

• Zobowi�zania z tyt. podatków (PIT-4):                     0,00z! 

• Zobow. z tyt. zakupu  towarów i us!ug:                    0,00z! 

Stan gotówki w kasie na dzie� 31.12.2015r.                    0,00z! 

Stan gotówki na rachunku bankowym na dzie� 31.12.2015r.             659,19z! 
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         ��czka, dnia 26.02.2016r. 

 ROCZNA INFORMACJA OPISOWA 

GMINNEGO O�RODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI 

za 2015 r. 

Gminny O�rodek Kultury, Sportu i Turystyki w D�bowcu zosta� utworzony z dniem 
1 czerwca 2008 na podstawie Uchwa�y Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2008r nr 141/XVI/08. 
Siedziba O�rodka mie�ci si� w ��czce przy ul. Widokowej 10. Dzia!alno�� O�rodka finansowana 

jest z dotacji udzielonej z bud�etu Gminy D�bowiec oraz przychodów w!asnych. 

Dyrektorem O�rodka od 21 grudnia 2011r.  jest Pani Karina Bogusz. 

O�rodek zatrudnia na podstawie umowy o prac� starszego specjalist� ds. kultury w wymiarze 1 

etatu, specjalist� ds. finansowych w wymiarze 0,5 etatu oraz pracownika gospodarczego w 

wymiarze 0,25 etatu. 

Czynno�ci sprz�tania wykonuje osoba zatrudniona na umow� zlecenia. 

Umowa zlecenia jest równie� zawarta z osob� dozoruj�c� boisko ogólnodost�pne w D�bowcu oraz 

pe!ni�c� funkcj� opiekuna T��ni Solankowych w D�bowcu. 

Ze �rodków dzia!alno�ci statutowej, dotacji podmiotowej i wp!at uczestników sfinansowano lub 

dofinansowano wydatki w wysoko�ci 113 024,15 z!:

1. Zimowisko dla dzieci 5426,53 z! zaplanowano kwot� 5427,00 z!, co stanowi 99,99% 

wykonania. Cz��� wydatków na t� imprez� � 1000,00 z! pochodzi!o z pozyskanej dotacji z Komisji 

ds. Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych przy Urz�dzie Gminy w D�bowcu. 

2.  Obchody 74 Rocznicy Zrzutu Cichociemnych 887,10 z! zaplanowano kwot� 888,00 z!,  co 

stanowi 99,90% wykonania. 

3. Dzie� Kobiet 

organizowany dla Pa� z terenu Gminy D�bowiec 501,23 z! zaplanowano kwot� 502,00 z!, co 

stanowi 99,85% wykonania. W!�czyli�my si� w organizacj� Dnia Kobiet z KGW w ��czce, kobiet 

z So!ectwa Simoradz, a tak�e razem z Bibliotek� Publiczn� przygotowali�my dla Pa� spotkanie w 

Gminnym O�rodku Kultury. 

4. Dla Seniorów zosta! 

zorganizowany wyjazd do teatru w Cieszynie na �Misterium M�ki Pa�skiej�. 

5. Kiermasze Wielkanocne wynios!y 61,50 z!, Kiermasz Bo�onarodzeniowy 66,42 z!. 

Zaplanowano kwot� 128,00 z! co stanowi 99,94% wykonania. 

6. W dniu 1 maja odby! si� wiosenny marsz Nordic Walking. 

7. Bieg Wiosny 471,64 z! zaplanowano kwot� 472,00 z! co stanowi 99,92% wykonania. 

8. Dzie� Dziecka 2961,42 z! zaplanowano kwot� 2962,00 z!, co stanowi 99,98% wykonania. 

W ramach Dnia Dziecka zorganizowali�my dla dzieci wyjazd do Miasteczka Twinpigs w �orach. 

Ponad to w!�czyli�my si� w organizacj� Dnia Dziecka organizowanego przez So!ectwo w ��czce w 

dniu 6 czerwca 2015r., a tak�e dla naszych najm!odszych zaprosili�my do naszej gminy Cyrk 

Katarzyna. 

9. Konkurs przyrodniczy �Poznajemy Pomniki Przyrody w Gminie D�bowiec� 381,30 z! 

Wspólnie z PTTK Cieszyn zorganizowali�my konkurs przyrodniczy maj�cy na celu promowanie 

dziedzictwa przyrodniczego na terenie naszej gminy. Konkurs �Na najpi�kniejsz� pisank�� 153,76 

z!, konkurs fotograficzny �Moja Gmina w fotografii � 414,40 z! oraz "Ratujemy �rodowisko 

przyrodnicze w Gminie" 322,02 z!, zaplanowano !�cznie kwot� 1272,00 z! co stanowi 99,96%. 
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10. Kolonia letnia w Murzasichle 38856,11 z� zaplanowano 38857,00 z�. Wp�ata uczestników 
kolonii wynios�a 36040,00 z�. Uda�o nam si� równie� pozyska� darowizn� od sponsora w 
wysoko�ci 1000,00 z�.   
11. Punkt informacji Turystycznej 1199,97 z�, zaplanowano 1200,00 z�. 
12. Wyst�p chóru 94,20 z�, zaplanowano 100,00 z�. 
13. Aktywizacja ruchu sportowego "Marsz Szlakiem Cichociemnych" (Nordic Walking) 329,45 

z�, zaplanowano 330,00 z� co stanowi 99,83% wykonania. 
14. W ramach dzia�alno�ci turystycznej jako jeden z celów statutowych, zorganizowali�my 
Wycieczk� do Czech � Roznowa. Koszt wycieczki wyniós� 1376,36, zaplanowano 1377,00 z� co 
stanowi 99,95% wykonania. Wp�ata uczestników wynios�a: 940,00 z�. 
15. Zorganizowano �Konkurs W�dkarski Lokalnej Grupy Rybackiej� zgodnie z umow� zawart�
ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka ��abi Kraj� ��czny koszt wyniós� 4318,48 z�, za 
wykonanie umowy otrzymano kwot� 4500 z�. 
16. W ramach dzia�ania 413 " Wdra�anie lokalnych strategii rozwoju" PROW zorganizowano 
imprez� pt. "Piknik Integracyjny w Gminie D�bowiec", koszty wynios�y 11853,27 z�, pozyskano 

�rodki w wysoko�ci 8615,53 z�. 

17. Wieczory Muzyczne 6068,06 z�, zaplanowano 6069,00 z� co stanowi 99,98% wykonania. W 

dniu 25 stycznia 2015 r. odby� si� autorki koncert Pani Iwony Zi�ba, kolejne koncerty odby�y si� w 

lipcu i sierpniu i przyci�gn��y nie tylko sporo mieszka�ców naszej gminy, ale tak�e wielu turystów. 

W ramach Wieczorów Muzycznych wyst�pi�y takie zespo�y muzyczne jak: ������� ��	��
���
�������	�������
����
��������	��������������������������������	����������
���	���
�	��
������ �!��������������	���"�#�
�����$%&��'����%�	�����	�������(
18. Opracowanie i wydanie Przewodnika po Gminie D�bowiec, w którym mo�emy si� zapozna�
z walorami turystycznymi Naszej Gminy, wydatki wynios�y 3487,05z� zaplanowano kwot� 3488,00 

z� co stanowi 99,97% wykonania (pozosta�e koszty zosta�y poniesione na koniec 2014 r.). Na 

Przewodnik po Gminie D�bowiec zosta� z�o�ony wniosek o dofinansowanie do Urz�du 

Marsza�kowskiego, z którego otrzymano 9843,36 z�. 

19. Zorganizowano pó�koloni� dla dzieci "Wakacje z GOKSiT". Przez ca�y tydzie� grupa ponad 

40-cioro dzieci uczestniczy�a w warsztatach, wyjazdach, zaj�ciach edukacyjnych itp. ,  koszt 

wyniós� 6123,09 z�, wp�aty uczestników wynios�y 5180,00 z�. 

20. Jak co roku we wrze�niu przy wspó�pracy z So�ectwem D�bowiec zorganizowali�my �wi�to 

Plonów - Do�ynki Gminy D�bowiec. Koszt imprezy wyniós� 13236,48 z�. Na ten cel uda�o nam si�
pozyska� darowizn� od sponsorów w wysoko�ci 3200,00 z�. 

21. W grudniu zorganizowali�my �Bieg na orientacj��. Ró�nego rodzaju formy aktywno�ci 

fizycznej ciesz� si� coraz wi�kszym zainteresowaniem i udzia� w tego typu imprezach przyci�ga 

coraz wi�cej osób. Ze wzgl�du na wspó�prac� przy organizacji tej imprezy ze stowarzyszeniem 

Lutnia uda�o nam si� zminimalizowa� koszty. Koszty imprezy wynios�y 52,00 z�. 

22. W o�rodku w Gumnach od ponad 3 lat dzia�a Bajkowy K�cik dla Dzieci. W zale�no�ci od 

pory roku cieszy si� wi�kszym lub mniejszym zainteresowaniem. Chc�c uatrakcyjni� dzieciom 

sp�dzony tam czas zorganizowali�my  warsztaty. Dzieci tworzy�y ró�nego rodzaju prace plastyczne, 

odby�o si� równie� spotkanie z florystk� i kilka tematycznych spotka�. Koszt warsztatów w 

"Bajkowym k�ciku dla dzieci" wyniós� 788,02 z�, co stanowi 98,50% wykonania. 

23. Andrzejkowa Noc to impreza na któr� czekaj� dzieci ju� od pocz�tku roku. Impreza jest 

atrakcyjna ze wzgl�du na nocowanie w o�rodku kultury, co jest dla naszych najm�odszych 

niebywa�� frajd�. Dzieci ucz� si� samodzielno�ci (niejednokrotnie jest to pierwsza noc sp�dzana z 

dala od rodziców) i integracji. Ca�kowity koszt imprezy wyniós� 848,95 z�, wp�aty uczestników 

wynios�y 630,00 z�. 

24. Jak co roku dla najstarszych mieszka�ców naszej Gminy zorganizowali�my Dzie� Seniora. 

W tym roku frekwencja nas mi�o zaskoczy�a, gdy� w imprezie udzia� wzi��o prawie 100 Seniorów! 

Dla naszych Seniorów, dzi�ki przychylno�ci sponsorów uda�o nam si� przygotowa� drobne 
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upominki. Prócz tego przygrywa�a nam Góralska Kapela Maliniorze z Brennej, która by�a nie lada 
atrakcj�. Koszt imprezy wyniós� 3248,05 z�. 
25. Zaplanowano na ró�ne spotkania 1800,00 z� co stanowi 84,77% wykonania. 
W ramach ró�nych spotka� zorganizowali�my: 
� spotkanie z ogrodnikiem �Mój pi�kny ogród� 100,00 z�, 
� spotkanie �Europejska wizyta� 28,98 z�, 
� Obchody Konstytucji 3 Maja 330,93 z� 
� Spotkanie dotycz�ce przygotowa� do obchodów 75 Rocznicy Zrzutu Cichociemnych 
136,20z� 
� Z�ote Gody 447,57 z� 
� Spotkanie 65 lat KGW w D�bowcu 197,46 z� 
� �wi�teczne pieczenie ciasteczek 284,57 z� 

Ponadto wspó�pracujemy z Gminn� Bibliotek� Publiczn� w D�bowcu, ze Szko�� Podstawow� w 
D�bowcu i Filiami, z KGW z terenu Gminy D�bowiec oraz instytucjami, organizacjami z terenu 
gminy ( Rady So�eckie, Kluby Sportowe). 

Prócz imprez jednorazowych i cyklicznych GOKSiT organizuje sta�e zaj�cia : 

Rodzaj zaj��
Dzie� tygodnia  

i godziny trwania 

zaj��

Zumba 

Poniedzia�ek 
19.00-20.00 
�roda 

19.00-20.00 

Bajkowy k�cik 

dla dzieci 

Poniedzia�ek 
16.00-18.00 
Czwartek 

16.00-18.00 

Taici 
Poniedzia�ek 

18.00-19.00 

Tenis sto�owy 
Czwartek  

18.00 � 20.00

Strzelnica 
Pi�tek 

16.00 � 18.00 

W sezonie od wiosny do jesieni obs�ugujemy Punkt Informacji Turystycznej, który od zesz�ego 
roku zosta� przeniesiony do D�bowca i znajduje si� w budynku Urz�du Gminy. 

Punkt Informacji Turystycznej jest czynny codziennie. 

Prócz tego GOKSiT zajmuje si� obs�ug� agroturystyki w !�czce ( wynajem pokoi) oraz 

wynajmowaniem sal w GOKSiT w !�czce i GOKSiR w Gumna. 
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Do wydatków statutowych zaliczamy równie� wydruk  D�bowie�ci, który wyniós� 5574,30 z� oraz 
koszty reklamy i op�at� STOART, ZAIK które s� obowi�zkowe w wysoko�ci 2397,28 z�. 
  

Na wydatki ogólnoadministracyjne i utrzymania obiektu wydano 207 764,84 z�, w tym:
� Wynagrodzenia pracowników- osobowe 104057,06 z�, co stanowi 100% wykonania 
� Narzuty na wynagrodzenia i z um. zlec. (ZUS, FP) 25420,63 z� co stanowi 100% wykonania 
� Wynagrodzenia pracowników bezosobowe 22869,36 z� co stanowi 100% wykonania 
� Podró�e s�u�bowe 5073,82 z�, co stanowi 100% wykonania 
� Odpis na ZF�S 3008,00 z�, co stanowi 99,93z� wykonania 
� Szkolenia i badania lekarskie pracowników 447,00 z�, co stanowi99,33% wykonania 
� Odsetki 0,63 z� 
� Koszty zakupu materia�ów (�rodki czysto�ci, czasopisma, art. biurowe i inne) 5265,00 z�, co 
stanowi 100% wykonania 
� Zakup wyposa�enia 2009,29 z�, co stanowi 99,96 % wykonania 
� Koszty zu�ycia energii 25946,63 z�, co stanowi 99,99 % wykonania 
� Us�ugi telefoniczne 1847,84 z�, co stanowi 99,88 % wykonania 
� Us�ugi remontowe bie��ce, aktualizacje 3092,35 z�, co stanowi 99,75 % wykonania 
� Us�ugi komunalne (wywóz �mieci, przegl�dy itp.) 2726,40 z� co stanowi 99,87 % 
wykonania 
� Podatki i op�aty RTV 1806,00 z�, co stanowi 99,78 % wykonania 
� Ubezpieczenia maj�tkowe 718,00 z�, co stanowi 99,72 % wykonania 
� Us�ugi internetowe, pocztowe, s�dowe 377,59 z�, co stanowi 99,37 % wykonania 
� Us�ugi monitoringu 1338,00 z�, co stanowi 95,57 % wykonania 
� amortyzacja 1761,24 z�. 

Przychody ogó�em Gminnego O�rodka Kultury Sportu i Turystyki w D�bowcu wynosz�      310 
897,91 z�. 

Dotacja otrzymana z Urz�du Gminy w D�bowcu wynios�a na dzie� 31.12.2015 r. 185 000 z�, co 
stanowi 100% wykonania. 

Dotacje z instytucji zewn�trznych: 
• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ��abi Kraj� w ramach �Konkursu W�dkarskiego 
Lokalnej Grupy Rybackiej� 4500,00 z� 
• Zgodnie z umow� zawart� z Lokalna Grup� Dzia�ania na zadanie �Wieczory Muzyczne�  
otrzymano dotacj� w wysoko�ci  2983,04 z� (zadanie zosta�o wykonane w 2014 roku, p�atno��
nast�pi�a w bie��cym roku). 
• Piknik Integracyjny w Gminie D�bowiec 8615,53 z�. 
• Opracowanie i wydanie przewodnika po Gminie D�bowiec 9843,36 z�. 

  
Przychody w�asne Gminnego O�rodka Kultury Sportu i Turystyki wynosz� 99955,98 z�: 
• wynajem pokoi 30589,00 z� 
• wynajem sal 7500,00 z� 
• u�ywanie obiektu w Gumnach przez LKS Gumna 960,00 z� 
• inne wynajmy (krzes�a) 50,00 z� 
• wp�ywy ze sprzeda�y  D�bowie�ci 1954,00 z� 
• darowizny otrzymane od osób fizycznych 3320,00 z� 
• darowizny otrzymane od osób prawnych 1500,00 z� 
• wp�ywy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym 223,09 z� 
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• wp�ywy za media (dot. wynajmu sal) 3419,89 z� 
• wp�aty za zimowisko 4695,00 z� 
• wp�aty na koloni� letni� w Murzasichle 36040,00 z� 
• pó�kolonia "Wakacje z GOKSiT" 5180,00 z� 

• wp�aty na wyjazd dzieci do Miasteczka TWIN PIGS 2015,00 z� 

• reklama w trakcie do�ynek 100,00 z� 

• wp�aty uczestników wycieczki do Roznowa 940,00 z� 

• Andrzejkowa Noc 630,00 z� 

• Z�ote Gody 600,00 z� 

• �wi�teczne pieczenie ciasteczek 240,00 z�. 

W 2015 roku osi�gn�li�my strat� w wysoko�ci 9891,08 z�. 
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           INFORMACJA  O   STANIE   MIENIA   KOMUNALNEGO  

           NA    DZIE�   31.12.2015 r

Dane dotycz�ce obiektu, jego warto�� inwentarzowa, uwagi na temat u�ytkowania, dochody 
uzyskane z tytu�u wykonywania praw w�asno�ci  oraz  koszty utrzymania obiektu.

I. Wykaz zmian w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015r

 1.  Budynki mieszkalne w bezpo�rednim zarz�dzie gminy   
 2.  Budynki niemieszkalne i budowle w bezpo�rednim zarz�dzie gminy   
 3.  Drogi gminne w  bezpo�rednim zarz�dzie gminy   
 4.  Place i tereny w bezpo�rednim zarz�dzie gminy   
 5.  Budynki o�wiaty w zarz�dzie szkó� i przedszkoli 
 6.  Budynki s�u�by zdrowia w bezpo�rednim zarz�dzie gminy   
 7.  Sieci wodoci�gowe w bezpo�rednim zarz�dzie gminy   
 8.  Sie� kanalizacyjna w bezpo�rednim zarz�dzie gminy   
 9. Zadaszenie przystanków
10. Udzia�y w spó�kach komunalnych   
II. Mienie  komunalne - cz��c informacyjna
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Wykaz zmian w mieniu komunalnym od 01.01.2015 do 31.12.2015 r

T r e � � warto��

Zwi�kszenia

1. Zmiany w ewidencji gruntów na wniosek Starosty 963 178 zł       

2. Darowizna parceli pod drog�  pow. 0,0265 pgr 1169/4 13 017 zł        

3. Umowa ustanowienia słu�ebno�ci drogi w Kostkowicach- pow. 0,0348 pgr 216/1 1 153 zł         

4. Darowizna  na cel publiczy - utworzenie drogi publicznej - pow. 0,0107 pgr 1167/9 5 256 zł         

5. Podział działek _ Decyzja Wójta Gminy 65 096 zł        

6. Zniesienie współwłasno�ci z Generalna Dyrekcjam Dróg Krajowych 67 230 zł        

7. Zakup wiat i siatki na boisko sportowe - D�bowiec 20 018 zł        

8. Budowa Chodnika wzdłu� drogi DK1 - Ogrodzona 79 444 zł        

9. Budowa Chodnika wzdłu� drogi ul. Cesarska- w Ł�czce 14 344 zł        

10. Wiata przystankowa w Iskrzyczynie 7 000 zł         

11. Remont boiska wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Szkoły 71 989 zł        

12. Remont drogi gminnej Wielodroga w Gumnach 19 588 zł        

13. Rozbudowa oczyszczalni �cieków w Ogrodzonej 1 357 324 zł     

14. Kanalizacja sanitarna Ogrodzona _ Kamieniec 209 900 zł       

15. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ogrodzonej 260 992 zł       

16. Remont obiektów mostowych ul. Golina i ul. Skoło Sztefek - Gruszczyk 50 850 zł        

17. Wymiana o�wietlenia ulicznego z rt�ciowego na ledowy 20 965 zł        

18. Zakup małej architektury do Parku Jubileuszowego 8 959 zł         

19. Odtworzenie infrastruktury  drogowej ( nowe przepusty, umocowania, nawierzchnia 

asfaltowa) 196 366 zł       

20. Remont drogi Wielodroga - Gumna 44 397 zł        

21. Przebudowa drogi gminej ul.Rzeczna- oprojektowanie 16 008 zł        

22. Budowa wiat przystankowych w Simoradzu 81 796 zł        

23. Pomieszczenie chlodnicze w budynku OSP D�bowiec 28 978 zł        

3 603 848 zł   
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T r e � � warto��

Zmniejszenia

1. Sprzeda�  budynku i parceli- O�rodek Zdrowia Ogrodzona 212 490 zł       

2. Sprzeda� działki nr 484 o pow. 0,2546 - Gumna 69 684 zł        

3.Zmiana oznaczenia nieruchomo�ci - Starosta Cieszy�ski 963 054 zł       

4. Podział działek decyzja Wójta Gminy D�bowiec 70 569 zł        

5. Sprzeda� działki nr nr 162/1 - o pow. 81 m2 1 341 zł         

6. Sprzeda� działki nr 287/37 o pow. 0,0969 oraz nr 287/40 o pow, 0,1613 -droga wewn�trzna 

dojazdowa_ ł�czka 44 388 zł        

7. Likwidacja wiaty przystankowej w Ogrodzonej 8 017 zł         

8. Likwidacja wiaty przystankowej w Simoradzu 5 671 zł         

9. Likwidacja Zestawu w Parku Jublieuszowym 15 847 zł        

10. Sprzeda� działki nr 287/39 pow. 0,1610 oraz udział do pgr 287/37 - pow. 0,0969 44 060 zł        

RAZEM 1 435 121

PERSALDO 2 168 727 zł     
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I. Grupa rodzajowa : Budynki i lokale mieszkalne

w bezpo�rednim zarz�dzie gminy

warto�� uwagi na temat

Nazwa budynku inwentarzowa u�ytkowania obiektu

1.
budynek  "Stare Szkoła" w Kostkowicach 

(36) ul. Dworska 18
83 094 zł

1 - lokal  mieszkalny, 2 - lokalne 

socjalne o pow. 107,40 m2

2.
Budynek mieszkalny Simoradz ul. 

Sportowa 
516 099 zł

pow.u�ytkowa 183,03 m2 - 4 -  lokali  

socjalne - 1 lokal mieszkalny

planowane

wykonanie wykonanie

W 2015 roku W 2016 roku

1. Udział w dochodach bud�etowych

 - dochody z czynszów 2 910 zł 2 670 zł

2.
% udział w cało�ci dochodów bud�etowych 0,02%

0,02%

3. Udział w wydatkach  bud�etowych 43 264 zł 318 660 zł

w tym:

 a) bie��ce utrzymanie # 32 483 zł 65 000 zł

 b) wydatki inwestycyjne 10 781 zł 253 660 zł

w tym:

1. Adaptacja Sali na cele mieszkaniowe w Simoradzu 80 zł 248 660 zł

2.
Termomodernizacja budunku mieszkalnego w 

Simoradzu 10 701 zł
5 000 zł

4.
% udział w cało�ci wydatków bud�etowych 0,25%

1,72%

II. Grupa rodzajowa : Budynki niemieszkalne i budowle

w bezpo�rednim zarz�dzie gminy

warto�� uwagi na temat

Nazwa budynku inwentarzowa u�ytkowania obiektu

1. bud.administracyjny UG 1 003 380 zł biura Urz�du Gminy,  5 lokali u�ytkowych

2. Stra�nica OSP Simoradz 68 453 zł w u�ytkowaniu OSP

3. Stra�nica OSP D�bowiec 205 336 zł w u�ytkowaniu OSP

4. Stra�nica OSP Kostkowice 108 085 zł w u�ytkowaniu OSP

3. Dom wiejski w Iskrzyczynie 234 346 zł
w u�ytkowaniu OSP, �wietlica, 2-  lokale 

socjalne o pow. 69,21 m2

2 lokale u�ytkowe, 

4. kiosk w Ł�czce (murowany) 12 134 zł 1 lokal u�ytkowy, �wietlica wiejska

5. budynek techniczny Oczyszcz.Ogrodzona 84 733 zł

6. Magazyn Sportowy -  Simoradz 108 792 zł zaplecze sanitarne i  magazynowe

7.
Pomieszczenia biurowe – Gminny O�rodek 
Pomocy Społecznej w D�bowcu

63 360 zł 3 pomieszcz.biurowe, sanitarne

8. Wielofunkcyjna �wietlica Wiejska w Ł�czce 900 056 zł
Pomieszczenia sanitarne,kuchnia i 

zaplecze magazynowe, sala 

9. Gminne Centrum Agroturystyki w Ł�czce 586 439 zł

10. Hala namiotowe – przeno�na 38 999 zł

11.
Pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej 

w D�bowcu 
73 645 zł

pomieszczenie czytelni, pracowni 

komputerowej oraz biblioteki

Pokoje do wynaj�cia – 5 szt, sala 

konferencyjna, zaplecze gospodarcze
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12. O�rodek Kultury,Sportu i Rekreacji Gumna 1 234 680 zł

13. Pawilon wielofunkcyjny w D�bowcu 2 223 614 zł

powierzchnia u�ytkowa - 167,81 m2, 

powierzchnia zabudowy 468,49 m2 - 2 

lokale u�ytkowe, sanitariaty publiczne, 

wiata przystankowa oraz pomieszczenie 

techniczne 

14. Dom Wiejski - Ł�czka  ( altana) 15 337 zł

wykonanie planowane wykonanie

W 2015 roku W 2016 roku

1. Udział w dochodach bud�etowych

 - dochody z czynszów 56 603 zł 56 796 zł

2.
% udział w cało�ci dochodów bud�etowych 0,30%

0,33%

3. Udział w wydatkach  bud�etowych 187 998 zł 157 200 zł

w tym:

 a) bie��ce utrzymanie 109 020 zł 157 200

 b) wydatki inwestycyjne 78 978 zł 0 zł
w tym:

1.
Wykonanie pomieszczenia chłodniczego w stra�nicy OSP 

D�bowiec 28 978 zł

2.
Rozbudowa i modernizacja zaplecza kuchennego oraz sanitariatów 

w budynku OSP D�bowiec 50 000 zł

4. % udział w cało�ci wydatków bud�etowych 1,08% 0,85%

III. Grupa rodzajowa : Drogi gminne

w bezpo�rednim zarz�dzie gminy

warto��

inwentarzowa długo��

1. drogi gminne 12 993 572 zł 76,585 km

2. Przej�cia dla pieszych, chodniki 286 798 zł

3. Place 600 658 zł

4.
O�wietlenie uliczne 157 352 zł

Sołectwo Iskrzyczyn, 

D�bowiec, Simoradz

planowane

wykonanie wykonanie

W 2015 roku W 2016 roku

1. Udział w dochodach bud�etowych

2.
% udział w cało�ci dochodów bud�etowych 0,00%

0,00%

3. Udział w wydatkach  bud�etowych 765 282 zł 2 222 786 zł

w tym:

 a) bie��ce utrzymanie  # 206 665 zł 373 980 zł

 b) wydatki inwestycyjne 558 617 zł 1 848 805 zł

w tym:

1. Modernizacja dróg gminnych 115 903 zł 115 000 zł

2. Odtworzenie infrastruktury drogowej 80 463 zł 65 000 zł

3. Modernizacja obiektów mostowych 50 850 zł

4. Remont dróg asfaltowych na terenie gminy 44 397 zł

5. Wymiana wiaty przystankowej w Iskrzyczynie 7 000 zł

6. Modernizacja istniej�cego o�wietlenia ulicznego 25 000 zł

7. Remont ulicy Cytrynowej w Iskrzyczynie 80 000 zł

8. Remont ci�gu drogi Ogrodzona-Ł�czka oprojektowanie 3 000 zł

powierzchnia u�ytkowa - 442,3 m2 ( 

parter- 238,5m2 , poddasze -203,8m2)
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9. Przebudowa ulicy Gajowej w Ł�czce-oprojektowanie 5 000 zł

10. Remont ulicy Kasztanowej w Simoradzu 89 000 zł

11.
Zakup wiat przystankowych i remont chodnika w 

Simoradzu 28 978 zł

12. Przebudowa drogi gminnej ul. Herstówki  w D�bowcu 7 270 zł 1 324 658 zł

13. Przebudowa drogi w Gumnach 4 994 zł

14. Budowa chodnika dla pieszych w Ogrodzonej 28 978 zł

15.
Latarnia o�wietlenia na przystanku autobusowym w 

Gumnach (Pasieki)
5 000 zł

16.
Budowa chodnika dla pieszych z Ogrodzonej  w kierunku 

Ł�czki 14 344 zł

17. Budowa chodnika wzdłu� starej drogi DK1 50 466 zł

18. Remont drogi na terenie sołectwa Gumna- Wielodroga 19 588 zł

19. Budowa chodnika w Gumnach 50 000 zł

20. Budowa zatoki autobusowej w Simoradzu 55 818 zł

21. Przebudowa drogi gminnej ul. Rzeczna w Kostkowicach 7 149 zł

22.
Wykup działek w celu uregulowania prawnego dojazdu 

pod drg� gminna w Iskrzyczynie
40 000 zł

23. Wymiana o�wietlenia ulicznego z rt�ciowego na ledowy
24 937 zł

warto�� uwagi na temat

Nazwa budynku inwentarzowa u�ytkowania obiektu

24. Budowa chodnika od budynku LKS w stron� Tarnawa 24 258 zł

25.
Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłu� ul. Osiedlowej 

w Kostkowicach
10 485 zł 22 889 zł

26.
Budowa chodnika dla pieszych wzdłu� ulicy Katowickiej w 

D�bowcu 7 000 zł

4.
% udział w cało�ci wydatków bud�etowych 4,41%

11,97%

IV. Grupa rodzajowa : Place i tereny otwarte

w bezpo�rednim zarz�dzie gminy

warto��

inwentarzowa powierzchnia

1. Boiska przy Szkole Iskrzyczyn 74 925 zł

2. Boisko Kostkowice 37 099 zł

3. Boisko Ogrodzona 41 660 zł

4. Boisko pla�owe Gumna 1 756 zł

5. boisko w Gumnach 94 232 zł 5,500 m2

6. boisko w D�bowcu 54 598 zł 9,800 m2

7. Kort tenisowy - Simoradz 36 800 zł

8. Boisko pla�owe - Simoradz 1 334 zł

9. Boisko pilkarskie Simoradz 56 824 zł

10. Trybuny na boisko sportowe (przeno�ne) 23 017 zł

11.
Boisko wielofunkcyjne ze sztuczn�

nawierzchni� w D�bowcu wraz z 

o�wietleniem 662 305 zł

1500 m2 

10. Grunty komunalne 14 510 909 zł powierzchnia ogólna -95,8524 ha: 

 w tym: w tym :

a) u�ytki rolne ( grunty orne, ł�ki, pastwiska, sady) 6 505 159 zł powierzchnia - 26,1074 ha

b) grunty le�ne 20 525 zł powierzchnia - 0,3296 ha

c) tereny komunikacyjne - Drogi 5 455 160 zł powierzchnia - 57,1185 ha

d) grunty pod wodami  płyn�cymi i stoj�cymi 78 623 zł powierzchnia -  2,7553 ha

e) grunty zabudowane i zurbanizowane 2 451 442 zł powierzchnia - 8,7069 ha

f) Nieu�ytki powierzchnia - 0,5566 ha

g) grunty w nieodpłatnym u�ytkowaniu 0 zł
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11. Park przy Szkole w Ogrodzonej 46 272 zł

12. Park Jubileuszowy w D�bowcu 138 324 zł

planowane

wykonanie wykonanie

W 2015 roku W 2016 roku

1. Udział w dochodach bud�etowych

dzier�awa gruntów 720 800,00 zł

2.
% udział w cało�ci dochodów bud�etowych 0,00%

0,00%

3. Udział w wydatkach  bud�etowych 57 805 zł 184 465 zł

w tym:

 a) bie��ce utrzymanie 6 948 zł 12 982 zł

 b) wydatki inwestycyjne 50 856 zł 171 482 zł

W tym :

1.
Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w 

Ogrodzonej
120 000 zł

2.
Remont boiska przy Szkole Podstawowej w Iskrzyczynie 47 880 zł

3.
Obiekt sportowy _trybuny

22 500 zł

4.
Plac zabaw  z elementami silowni oraz ławkami w 

Simoradzu
28 982 zł

5.
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Ogrodzonej - 

oprojektowanie 2 977 zł

4.
% udział w cało�ci wydatków bud�etowych 0,33%

0,99%

V. Grupa rodzajowa : Budynki o�wiaty, nauki i kultury

w zarz�dzie szkół i przedszkoli

warto�� uwagi na temat

Nazwa budynku inwentarzowa u�ytkowania obiektu

1.
Budynek Szkoły Podstawowej D�bowiec 

ul.Katowicka 774 955 zł

2.
Budynek Szkoły Podstawowej 

D�bowiec,ul.Szkolna 665 995 zł

3. Budynek Gimnazjum 1 614 993 zł

4.
Budynek Szkoły Podst. w Iskrzyczynie 560 061 zł

szkoła, 1 lokal mieszkalny o pow. 

72,45 m2

5.
Budynek Szkoły Podstawowej w Ogrodzonej 778 007 zł

szkoła, 1  lokale mieszkalny o pow. 54 

m2

6.
Budynek Szkoły Podstawowej w Simoradzu 607 474 zł

szkoła i przedszkole

7.
Budynek Przedszkola w D�bowcu 381 713 zł

przedszkole, 1 lokal komunalny

8. Budynek Przedszkola w Iskrzyczynie 177 393 zł przedszkole, 

9. Budynek Przedszkola w Ogrodzonej 512 028 zł przedszkole, 1 lokal u�ytkowy

planowane

wykonanie wykonanie

W 2015 roku W 2016 roku

1. Udział w dochodach bud�etowych

dochody z najmu i dzier�awy 4 503 zł 4 533 zł

2.
% udział w cało�ci dochodów bud�etowych 0,02%

0,03%

3. Udział w wydatkach  bud�etowych 536 086 zł 361 477 zł
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w tym:

 a) bie��ce utrzymanie  ( zał. Z O�wiaty) 332 642 zł 351 477 zł

 b) wydatki inwestycyjne 203 443 zł 10 000 zł

w tym:

1.
Sala gimnastycznej w D�bowcu - oprojektowanie

147 600 zł

2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej , 

Gimnazjum oraz Sali gimnastycznej w D�bowcu 20 049 zł

3.
Termomodernizacja Przedszkola Iskrzyczyn - 

dokumentacja 11 685 zł
5 000 zł

4. Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w 

Iskrzyczynie 24 109 zł

5.
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej , 

Gimnazjum w D�bowcu - oprojektowanie
5 000 zł

4.
% udział w cało�ci wydatków bud�etowych 3,09%

1,95%

VI. Grupa rodzajowa : Budynki słu�by zdrowia

w bezpo�rednim zarz�dzie gminy

warto�� uwagi na temat

Nazwa budynku inwentarzowa u�ytkowania obiektu

3 lokale komunalne, GOPS

1. O�rodek Zdrowia w D�bowcu 1 557 980 zł 2 lokale u�ytkowe, O�rodek

Zdrowia, stomatolog

planowane

wykonanie wykonanie

W 2015 roku W 2016 roku

1. Udział w dochodach bud�etowych

22 219 zł 22 409 zł

2.
% udział w cało�ci dochodów bud�etowych 0,12%

0,13%

3. Udział w wydatkach  bud�etowych 20 456 zł 27 950 zł

w tym:

4.  a) bie��ce utrzymanie 20 456 zł 27 950 zł

w tym:

 b) wydatki inwestycyjne 0 zł 0 zł

w tym:

0

5.
% udział w cało�ci wydatków bud�etowych 0,12%

0,15%

VII Grupa rodzajowa : Sie� wodoci�gowa i gazowa

w bezpo�rednim zarz�dzie gminy

warto�� uwagi na temat

Nazwa budynku inwentarzowa u�ytkowania obiektu

1. Wodoci�g Simoradz wraz z przył�czem 102 072 zł

2. Sie� gazowa z przył�czami - ZOK 85 866 zł

3. Wodoci�g Iskrzyczyn wraz z przył�czem 113 155 zł

planowane

wykonanie wykonanie

W 2015 roku W 2016 roku

1. Udział w dochodach bud�etowych 0 zł 0 zł

2. % udział w cało�ci dochodów 

   bud�etowych 0% 0,00%

3. Udział w wydatkach  bud�etowych 5 332 zł 4 000 zł

w tym:
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 a) bie��ce utrzymanie # 5 332 zł 4 000 zł

 b) wydatki inwestycyjne 0 zł 0 zł

4.
% udział w cało�ci wydatków bud�etowych 0,03%

0,02%

VIII Grupa rodzajowa : Sie� kanalizacyjna

w bezpo�rednim zarz�dzie gminy

warto�� uwagi na temat

Nazwa budynku inwentarzowa u�ytkowania obiektu

1. Kanalizacja sanitarna Ogrodzona 480 071 zł

2.
Kanalizacja sanitarna Ogrodzona - 

Ł�czka 349 454 zł

3. Kanalizacja sanitarna - Ł�czka 744 570 zł

4. Kanalizacja sanitarna - Simoradz 833 944 zł

5. kolektor sanitarny Ogrodzona I 608 685 zł

6. kolektor sanitarny Ogrodzona II 250 605 zł

7. Oczyszczalnia �cieków w D�bowcu 2 185 767 zł

8. Oczyszczalnia �cieków Ogrodzona 1 893 629 zł

9.
Uklad automatycznego sterowania tlenu 

Kostkowice 21 500 zł

10.
Zło�e biologiczne -Oczyszczalnia 

Kostkowice 23 310 zł

11. Kanalizacja sanitarna w Iskrzyczynie   

I etat i etap 1a oraz epap II
etap I  - długo�� - 3945 mb

etap II - długo�� - 1805 mb 

12. Kanalizacja sanitarna D�bowiec 3 456 253 zł długo�� 3530,35 mb

13. Kanalizacja sanitarna _Kamieniec 

Ogrodzona
209 900 zł

14.
Zbiornik bezodpływowy Kostkowice ul. 

Osiedlowa
27 700 zł

planowane

wykonanie wykonanie

W 2015 roku W 2016 roku

1. Udział w dochodach bud�etowych

374 391 zł 380 000 zł

2. % udział w cało�ci dochodów 

   bud�etowych 1,96% 2,19%

3. Udział w wydatkach  bud�etowych 1 966 096 zł 308 000 zł

w tym:

 a) bie��ce utrzymanie # 175 846 zł 211 500 zł

 b) wydatki inwestycyjne 1 790 250 zł 96 500 zł

1. Kanalizacja Gumna - przeprojektowanie 80 000 zł

2. Przeniesienie własno�ci urzadzenia kanalizacyjnego w 

Gumnach
16 500 zł

4. Remont wylotu kanalizacji deszczowej do Knajki w D�bowcu 8 634 zł

5. Budowa sieci wodoci�gowej w Iskrzyczynie

1 760 336 zł
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7.
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i remont 

oczyszczalni �cieków w Ogrodzonej 1 781 616 zł

4. % udział w cało�ci wydatków 11,32% 1,66%

IX Grupa rodzajowa : zadaszenia przystanków 

w bezpo�rednim zarz�dzie gminy

warto�� uwagi na temat

Nazwa budynku inwentarzowa u�ytkowania obiektu

1. Wiata przystankowa - Simoradz 14 971 zł Simoradz

2. wiata przystankowa –  przy OSP Gumna 9 851 zł Gumna Pasieki

3.
wiata przystankowa – przy OSP 

Kostkowice 9 851 zł
Kostkowice 

4.
wiata przystankowa – D�bowiec Podlesie 9 851 zł D�bowiec 

6. wiata przystankowa Kostkowice 5 603 zł Kostkowice "K�pa"

7. wiata przystankowa 5 491 zł Ogrodzona Bloki

8. wiata przystankowa Simoradz 81 796 zł Harenda

10. wiata przystankowa 6 778 zł Herstówki

11. wiata przystankowa D�bowiec 5 960 zł D�bowiec POM

13. wiata przystankowa 4 425 zł D�bowiec 

14. Wiata przystankowa - Gumna Pasieki 7 121 zł Gumna Pasieki

15. Wiata przystankowa - Iskrzyczyn ul. 

Wiejska 
7 000 zł Iskrzyczyn

16. Wiata przystankowa - Ogrodzona DK-1 7 011 zł

17. Wiata przystankowa - D�bowiec 7 011 zł ul. Cieszy�ska

18. Wiata przystankowa - Iskrzyczyn (Mirów) 7 011 zł

19. Wiata przystankowa - Ogrodzona DK-1 18 742 zł Ogrodzona

20. Przystanek w Ł�czce 11 491 zł Ł�czka

planowane

wykonanie wykonanie

W 2015 roku W 2016 roku

1. Udział w dochodach bud�etowych 0 zł 0

2. % udział w cało�ci dochodów 

   bud�etowych 0,00% 0,00%

3. Udział w wydatkach  bud�etowych 1 000 zł 1 000 zł

w tym:

 a) bie��ce utrzymanie # 1 000 zł 1 000 zł

 b) wydatki inwestycyjne 0 zł 0 zł

a.

b. 

4.
% udział w cało�ci wydatków bud�etowych 0,01%

0,01%

X. Grupa rodzajowa Udziały w spółkach

warto�� uwagi na temat

Nazwa budynku udziałów

1.
Udziały w Wodoci�gach Ziemi 

Cieszy�skiej
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Ustro� 3 786 000 zł 3786 udziałów po 1000zł

Sumy kontrolne - WYDATKI 2015 2 016

BIE�	CE UTRZYMANIE 890 392 zł 1 205 090 zł

Wydatki inwestycyjne 2 692 926 zł 2 380 448 zł

Razem wydatki 3 583 318 zł 3 585 538 zł

3 583 318 zł 3 585 538 zł

0 zł 0 zł

WYKONANIE DOCHODY 461 346 zł 467 208 zł
SPRAWDZENIE ARKUSZA 

PODSUMOWANIE WART.INWENTARZOWEJ za 

okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 62 162 397,27
62 162 397

WARTO�
 INWENTARZOWA za poprzedni okres 

do 31.12.2014 59 993 669,88
59 993 670

Ró�nica 2 168 727,39 2 168 727

persaldo zmian 2 168 726,54 obroty Wn - MA konta 011

0,85  minus zaokr�glenia

Wydatki inwestycyjne na 2016= zał.RG 

Kol. D) zał. Do uchwały bud�etowej 

bud�etu 2 380 448 zł

Wydatki inwestycyjne do 31.12.2015 r = 

wykonanie 2015 (kol.C) 2 692 926 zł

Legenda: # - bie��ce utrzymanie wg 

planu bud�etowego

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 87 – Poz. 3356



Mienie komunalne - cz��� infomacyjna

Grunty stanowi�ce w�asno�� Gminy D�bowiec:

Powierzchnia ogólna - 95,8524 ha

Podzia� gruntów gminnych z uwagi na stan w�adania:

grunty b�d�ce w u�ytkowaniu wieczystym 0,3332 ha

grunty b�d�ce przedmiotem dzier�awy 7,4215 ha

grunty b�d�ce w u�yczeniu 0,4248 ha

Lokale u�ytkowe powierzchnia u�ytkowe 1056,99 m2

Lokale mieszkalne powierzchnia u�ytkowa 443,55 m2

Lokale socjalne powierzchnia u�ytkowa 277,49 m2

m2

Ilo�� lokali  u�ytkowych 14 1056,99

w tym: Budynek administracyjny Urz�du Gminy D�bowiec 5 339,7

w tym: Dom Wiejski w Iskrzyczynie ul. Wiejska 11 2 70,41

w tym: Kiosk ��czka 1 56

w tym: Pawilon wielofunkcyjny w D�bowcu ul. Szkolna 1 2 74,52

w tym: Budynek O�rodek Zdrowia w D�bowcu ul. Katowicka 3 4 516,36

m2

Ilo�� lokali mieszkalnych 8 443,55

w tym: Budynek Stara Szko"a Kostkowice ul. Dworska 18 1 31,9

w tym: Budynek mieszkalny w Simoradzu ul. Sportowa 1 53,6

w tym: Budynek Przedszkola w D�bowcu 1 50

w tym: Budynek Szko"y Podstawowej w Iskrzyczynie 1 72,45

w tym: Budynek Szko"y Podstawowej w Ogrodzonej 1 54

w tym: Budynek O�rodka Zdrowia D�bowiec 3 181,6

m2

Ilo�� lokali  socjalnych 8 277,49

w tym: Budynek Stara Szko"a Kostkowice ul. Dworska 18 2 75,5

w tym: Dom Wiejski w Iskrzyczynie ul. Wiejska 11 2 69,21

w tym: Budynek mieszkalny w Simoradzu ul. Sportowa 4 132,78

Razem liczba lokali mieszkanych i u�ytkowych 30

z  tego  - obci��ane czynszami 28
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Dochody uzyskane z tytu�u wykonywania praw w�asno�ci  i innych 

praw maj�tkowych od dnia 01.01.2015 do 31.12.2015 r

dochody z tytu�u najmu 88 242,06 z�

dochody z tytu�u dzier�aw 632,03 z�

dochody z op�at z tytu�u u�ytkowania wieczystego i trwa�y zarz�d 3 583,45 z�

dochody ze sprzeda�y nieruchomo�ci gruntowej 74 639,40 z�

dochody ze sprzeda�y zasobów komunalnych 151 560,60 z�

Nieruchomo�ci oddane w trwa�y zarz�d 3,9068 ha

Nieruchomo�ci zabudowane budynkami komunalnymi 5,3777 ha
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Grunty, budynki, budowle

MIENIE  KOMUNALNE NA DZIE�  31.12.2015

Warto�ci inwentarzowe

1 Grunty UG Saldo konto 011/000 14 510 908,59

2 Budynki i budowle Saldo konto 011/100 37 729 509,14

3 Udzia�y Saldo konto 030 3 786 000,00

Razem UG: 56 026 417,73

4 Budynki � O�WIATY I GOPS

SP Ogrodzona 778 006,69

SP D�bowiec 1 440 948,36

SP Iskrzyczyn 560 061,37

SP Simoradz 607 473,79

Gimnazjum 1 614 993,37

PP D�bowiec 381 712,81

PP Ogrodzona 512 028,68

PP Iskrzyczyn 177 393,39

GOPS D�bowiec 63 360,23

Razem Jednostki bud�etowe 6 135 978,69

OGÓ!EM 62 162 396,42

5 Stan mienia komunalnego na dzie� 01.01.2015 r (BO) 59 993 669,88

PLUS zwi�kszenia w okresie od 01.01.2015 r do 31.12.2015 r 3 603 848,02

MINUS zmniejszenia w okesie od 01.01.2015 do 31.12.2015 1 435 121,48

6 Stan mienia komunalnego na dzie�  31.12.2015r 62 162 396,42

W za��czeniu wydruki  obrotów:

Urz�d Gminy

Zwi�kszenia

Obroty str,WN konto 011/000 217 521,59

Obroty str,WN konto 011/100 3 760 349,88

Obroty str,WN konto 030 135 000,00

Razem UG: 4 112 871,47

Urz�d Gminy

Zmniejszenia

Obroty str,MA konto 011/000 158 324,24

Obroty str,MA konto 011/100 227 161,56

Razem UG: 385 485,80

PERSALDO 3 727 385,67
W pe�nych z�otych 3 727 386
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O�WIATA

Zwi�kszenia

Obroty str,WN konto 011/000 48 000,00

Obroty str,WN konto 011/100 0,00

Razem: 48 000,00

O�WIATA

Zmniejszenia

Obroty str,MA konto 011/000 0,00

Obroty str,MA konto 011/100 33 807,49

Razem: 33 807,49

GOPS D�bowiec

Zwi�kszenia

Obroty str,WN konto 011/000 0,00

Obroty str,WN konto 011/100 0,00

Razem: 0,00

GOPS D�bowiec

Zmniejszenia

Obroty str,MA konto 011/000 0,00

Obroty str,MA konto 011/100 0,00

Razem: 0,00

OGÓ!EM zwi�kszenia 4 160 871,47
OGÓ!EM zmniejszenia 419 293,29

PERSALDO 3 741 578,18
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