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Uchwała nr / 204 /05 
Rady Gminy   Konopiska 

 
z dnia 18 kwietnia 2005 roku 

 
 
w sprawie:  przyj ęcia sprawozdania z  wykonania  bud Ŝetu  gminy Konopiska          

za 2004 rok  oraz    udzielenia   absolutorium dla Wójta   Gminy .  
 
 
                    Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4  Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie  gminnym (Dz.U .z 2001 r. Nr.142 poz.1591 z  późniejszymi  zmianami ) oraz 
art. 136 ust.2  Ustawy  z  dnia  26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 
roku Nr 15 poz. 148),na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy po zaopiniowaniu przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową 
 

Rada  Gminy  Konopiska 
 

u c h w a l a : 
 

§  1 
 
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy za rok 2004 oraz po 
zapoznaniu się z opiniami: Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie wykonania budŜetu Gminy za rok 2004 przyjmuje 
się sprawozdanie  z wykonania budŜetu Gminy  Konopiska za  rok 2004 stanowiące 
załącznik Nr 1 do uchwały.  
 

§ 2 
 

Udziela się Wójtowi Gminy Konopiska absolutorium z tytułu wykonania budŜetu  
 
Gminy za rok 2004.  
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Zarządzenie nr  13  /2005 
 

Wójta Gminy Konopiska 
z dnia  21 marca 2005 roku 

 
 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Konopiska za 
rok 2004 
 
 

 
Na podstawie art.136 ust.1 Ustawy  z  dnia  26 listopada 1998r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148) w związku z uchwałą  Nr 67/VIII/99 Rady 
Gminy Konopiska z dnia 25 listopada 1999 roku w sprawie określenia zakresu i formy 
informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Konopiska  

 
 
 

Wójt Gminy zarz ądza co nast ępuje: 
 
 

§  1 
 
Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Konopiska za rok 
2004 stanowiącą załącznik do Zarządzenia, 

 
 

§  2 
 
Materiały wymienione w § 1 zostaną przedstawione Radzie Gminy Konopiska oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. 

 
 

§  3 
 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 
 
 

§  4 
 

Zarządzenie  wchodzi w Ŝycie z  dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
I.  Dane ogólne   
 
Zgodnie z uchwałą budŜetową Nr 104/XIII/04 Rady Gminy Konopiska z dnia 21 lutego 2004 
roku zaplanowano na rok 2004  
 
 - dochody budŜetu na kwotę  - 14.079.862 zł 
 - wydatki budŜetu na kwotę  - 14.823.032 zł   
 
wskazując kredyt bankowy oraz wolne środki jako źródła sfinansowania niedoboru. 
 
W trakcie wykonywania budŜetu po zmianach dokonywanych uchwałą Rady Gminy oraz 
Zarządzeniem Wójta Gminy plan po zmianach zamknął się kwotą: 
 
 - plan dochodów  - 15.460.183 zł 
 - plan  wydatków  - 16.625.658 zł 
 
W uchwale budŜetowej zaplanowano przychody w kwocie  1.923.170 zł oraz rozchody w 
wysokości 1.180.000 zł. 
 
W uchwalonym na rok 2004 budŜecie  ustalono rezerwy budŜetowe: 
 

1. rezerwę ogólną w wysokości     140.000 zł 
2. rezerwy celowe w wysokości      92.819 zł 

w tym: 
2.1. na potrzeby sołectw         10.319  zł 

            2.2 na promocję Gminy         82.500 zł 
 
 
Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych określono 
w wysokości 120.000 zł. 
 
Wykonanie budŜetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco: 
 

 
Wyszczególnienie 

Plan  
po zmianach 

Wykonanie 
planu 

 
Wynik 

% 
 wykonania 

 
Dochody ogółem 
 

 
15.460.183 zł 

 
16.193.962 zł 

 
+ 733.779 

 
104,8 

 
Wydatki ogółem 

 
16.625.658 zł 

 
15.535.630 zł 

 
- 1.090.028 

 

 
93,4 

 
 
Kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2004 wyniosła 835.538 zł, w tym zobowiązań 
wymagalnych 0,  z tytułu przypadających do spłaty w latach następnych rat poŜyczek i 
kredytów długoterminowych.  
Rok 2004 zamknął się kwotą naleŜności wymagalnych 652.330 zł, w tym z tytułu dostaw i 
usług – 119.802 zł. 
 

 
BudŜet Gminy zakładający po zmianach deficyt w  wysokości 1.165.475 zł zamknął się kwotą  
nadwyŜki w wysokości 658.332 zł. 
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Uchwalone przychody ogółem w wysokości – po zmianach – 2.670.271 zł, zostały wykonane 
w kwocie 2.614.566 zł; rozchody planowane  w ostatecznym planie w wysokości 1.504.796 
zł zostały wykonane w kwocie 1.804.796 zł, w tym kwota 1.304.796 zł to spłacone poŜyczki i 
kredyty. Na lokatach w bankach ulokowano 500.000 zł. 
 
Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach zamykający się kwotą 4.925.184 zł został 
wykonany w 88,9% tj. 4.377.296 zł. 
W planie budŜetu na rok 2004 wydatki inwestycyjne  stanowiły 30%. W Strukturze 
wykonanych wydatków stanowią 28,2%.  
Główną przyczyną niŜszego niŜ planowane wykonania wydatków inwestycyjnych jest 
przesunięcie na rok 2005 terminu realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budŜecie na rok 
2004: „Budowa kompleksu sportowego nad Zalewem Pająk” oraz kontynuacja przebudowy 
drogi ul. Zielona w Aleksandrii. Zrezygnowano równieŜ z zakupu ładowarko – koparki na 
składowisku odpadów komunalnych Pałysz. 
 
Układ wykonawczy budŜetu opracowany w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zgodnie 
z podziałką klasyfikacji budŜetowej dochodów i wydatków został wprowadzony 
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 18/2004 z dnia 10 marca 2004 roku. 
 
 

Wykonanie bud Ŝetu gminy za rok 2004 
 

Wyszczególnienie Plan wg uchwały 
bud Ŝetowej 

Plan po 
zmianach 

Wykonanie % 
wyk. 

1 2 3 4 5 
Dochody ogółem: 
w tym: 
dochody własne 
subwencje 
dotacje celowe 

14.079.862 
 

7.229.046 
6.441.314 

409.502 

15.460.183 
 

6.894.819 
6.610.603 
1.954.761 

16.193.962 
 

6.894.982 
6.610.603 
2.688.377 

104,8 
 

100,0 
100,0 
137,5 

Wydatki ogółem: 
w tym: 
wydatki bieŜące 
wydatki majątkowe 

14.823.032 
 

10.381.921 
4.441.111 

16.625.658 
 

11.700.474 
4.925.184 

15.535.630 
 

11.158.334 
4.377.296 

93,4 
 

95,4 
88,9 

Wynik finansowy - 743.170  -1.165.475 +658.332 x 
 
Szczegółowe wykonanie dochodów budŜetu za rok 2004  przedstawia załącznik nr 1 ,  
wydatków załącznik nr 2,   sprawozdanie z gospodarki pozabudŜetowej załącznik nr 3, 
sprawozdanie o nadwyŜce i deficycie załącznik nr 4.  
 
Ogółem wykonanie budŜetu za rok 2004 uznać naleŜy  za dobre.   ZałoŜony uchwałą 
budŜetową plan dochodów budŜetu gminy przekroczono o 4,8%, wykonując przy tym więcej 
zadań inwestycyjnych oraz modernizacyjnych niŜ zakładano w planie,  pozyskując znaczne 
kwoty środków spoza budŜetu na ich sfinansowanie. 
Realizując zwiększone  zadania wydatkowano z budŜetu mniej o 6,6% środków niŜ 
zaplanowano.                                                                                                                     
Wykonanie budŜetu Gminy Konopiska w roku budŜetowym 2004  naleŜy uznać za  
prawidłowe. 
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Załącznik nr 1 

 
 
Szczegółowe wykonanie dochodów za rok 2004 
 
 
Wykonanie  dochodów   ogółem  w  Gminie  Konopiska  za rok 2004 zamknęło się  kwotą   
16.193.962 zł, co w  stosunku  do planu po przeprowadzonych zmianach w wysokości 
15.460.183  stanowi   104,8 % . 
 
Wykonanie dochodów budŜetu gminy wg działów klasyfikacji budŜetowej przedstawiało się 
następująco: 
 

 
Dział 

 
Wyszczególnienie 

 
Plan po 

zmianach 

 
Wykonanie 

 
% 

wyko- 
nania 

Udział  
w  

strukturze 
dochodów 
budŜetu 

010 Rolnictwo i łowiectwo 60.000 60.000 100,0 0,37 
020 Leśnictwo 1.500 1.387 92,5 0,1 
600 Transport i łączność 558.296 860.794 154,2 5,3 
700 Gospodarka mieszkaniowa 901.202 1.092.600 121,2 6,8 
710 Działalność usługowa 12.000 2.000 16,7 0 
750 Administracja publiczna 206.712 210.299 101,7 1,3 
751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państw.,kontr.i ochr.prawa oraz sąd. 
 

20.555 
 

20.533 
 

99,9 
 

0,1 
754 Bezp.publiczne i ochrona ppoŜ. 7.594 7.294 96,0 0,05 
756 Doch.od osób prawnych osób fiz.i 

inn.jedn.nie posiadaj.osobow.prawn. 
oraz wydatki związ. z ich poborem 

 
5.683.199 

 
5.541.932 

 
97,5 

 
34,2 

758 RóŜne rozliczenia 6.610.603 6.609.161 100,0 40,8 
801 Oświata i wychowanie 30.190 30.222 100,1 0,19 
852 Pomoc społeczna 1.026.341 1.019.292 99,3 6,29 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.104 2.104 100,0 0 
900 Gosp.komunalna i ochr.środowiska 336.387 732.844 217,9 4,5 
921 Kultura i ochr.dziedzictwa narodow. 3.500 3.500 100,0 0 

 
Razem dochody: 

 
15.460.183 

 
16.193.962 

 
104,8 

 
100,0 

 
 
 
Dochody własne w planie dochodów własnych wg uchwały budŜetowej na rok 2004 
stanowiły 51,3%, w planie dochodów budŜetu po zmianach plan dochodów własnych 
stanowił  44,6%. Dochody własne wykonano na poziomie 6.894.982 zł co stanowi 100,0% 
wykonania planu. 
 
Wykonanie dochodów własnych gminy w roku 2004 według głównych  źródeł  ich  
pozyskiwania   przedstawia  poniŜsza  tabela: 
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Dochody własne za rok 2004 

 
§ Nazwa Plan Wykonanie % 

0310 Podatek od nieruchomości 1.575.200 1.544.371 98,0 
0320 Podatek rolny 110.150 98.280 89,2 
0330 Podatek leśny 24.340 24.710 101,5 
0340 Podatek od środków transportu 188.000 216.929 115,4 
0350 Podatek od działalności gosp. osób fizycznych 

opłacany  w formie karty podatkowej 
 

30.000 
 

26.497 
 

88,3 
0360 Podatek od spadków i darowizn 90.000 17.437 19,4 
0370 Podatek od posiadanych psów 472 40 8,5 
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 28.000 25.691 91,8 
0430 Wpływy z opłaty targowej 700 742 106,0 
0450 Wpływy z opł.admin. za czynności urzędowe 21.000 31.039 147,8 
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 12.800 10.934 85,4 
0470 Wpływy z opłat za wieczyste uŜytkowanie 5.500 4.984 90,6 
0480 Wpływy z opłat za zezw.na sprzedaŜ alkoholu 140.000 141.190 100,9 
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 80.000 100.083 125,1 
0690 Wpływy z róŜnych opłat 24.500 18.429 75,2 
0750 Dochody z najmu i dzierŜawy skł.majątk. jst 386.207 362.028 93,9 
0830 Wpływy z usług 112.340 55.828 49,7 
0840 Wpływy ze sprzedaŜy składn.majątkowych 501.323 719.289 143,5 
0910 Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod. i opłat  6.100 9.085 148,9 
0920 Pozostałe odsetki 65.350 73.022 111,7 
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 115.000 119.421 103,8 
0970 Wpływy z róŜnych dochodów 1.400 1.491 106,5 
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3.364.437 3.285.656 97,7 
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 12.000 7.806 65,1 

     R a z e m: 6.894.819 6.894.982 100,01 
 

Na wpływy w grupie dochodów własnych składają się m.in. przekazane przez Ministra 
Finansów  udziały   we  wpływach  do  budŜetu   państwa   podatku  dochodowego  od   osób  
fizycznych i od osób prawnych. Wysokość tego udziału ustalana jest przez Ministerstwo 
Finansów odgórnie w oparciu o planowane wpływy z podatku dochodowego w skali kraju. 
Gmina nie ma więc moŜliwości oddziaływania na poziom tych dochodów ani na etapie 
planowania, ani teŜ na etapie realizacji budŜetu. 
 
W roku 2004 dochody Gminy z  tytułu udziału w podatku od osób fizycznych były mniejsze 
od zaplanowanych o 78.781 zł, a z tytułu udziału w podatku od osób prawnych o 4.194 zł. 

 
Z urzędów skarbowych otrzymano mniejsze o 3.503 zł od zaplanowanych dochody z tytułu 
podatku z działalności gospodarczej opłacanego w formie  karty podatkowej. 
 
RównieŜ podatek od spadków i darowizn, czyli podatek od nabytych rzeczy i praw 
majątkowych,  naleŜny budŜetowi gminy został przekazany gminie przez urzędy skarbowe w 
kwocie  niŜszej od zaplanowanej o 72.563 zł. 
 
Jedynie podatek od czynności cywilnoprawnych, realizowany w całości przez urzędy 
skarbowe,  został wykonany w wielkości o 20.083 zł wyŜszy niŜ zaplanowany. Wpływy te 
dotyczą czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem były nieruchomości, prawo 
wieczystego uŜytkowania oraz czynności dotyczące sprzedaŜy rzeczy i praw majątkowych. 
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Wpływy do budŜetu gminy z tytułu opłaty targowej wykonane na poziomie nieco wyŜszym od 
planowanego wynikają ze zwiększonej liczby podmiotów handlujących na targowisku 
gminnym . 
 
Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe stanowią w większości wpłaty 
osób dokonujących wpisów do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmian w tych 
wpisach, częściowo za wydane informacje o terenie, wypisy, wyrysy i inne opłaty 
administracyjne. 
 
Dochody budŜetu gminy w pozycjach „odsetki” ogółem planowano w kwocie 71.450 zł. 
Zostały wykonane w wysokości 82.107 zł, tj. w 114,9%.  Ponadplanowe dochody w tej 
pozycji to 10.657 zł. Są to wpływy pochodzące z nieterminowo regulowanych podatków i 
opłat od osób fizycznych i prawnych oraz pobranych opłat. Wysoki wskaźnik realizacji tych 
dochodów wystąpił w wyniku postępowania windykacyjnego w stosunku do zalegających 
podatników. 
 
Subwencje  
 
Środki z subwencji w strukturze dochodów budŜetu Gminy stanowiły w roku 2004 40,8%. 
Łączna kwota przekazanych subwencji była zgodna z planem po zmianach i wyniosła 
6.610.603 zł, i w trakcie roku budŜetowego uległa zwiększeniu  łącznie o 169.289 zł w 
stosunku do zakładanego uchwałą budŜetową planu na poziomie 6.441.314 zł. Subwencja 
oświatowa uległa podwyŜszeniu o 82.670 zł w stosunku do planowanych 5.062.612 zł, tj. o 
1,6%. 
 

Kwota Rozdział  § Opis 
Plan Wykonanie 

75801 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej 5.145.282 5.145.282 
75802 2750 Uzupełnienie subwencji ogólnej 80.874 80.874 
75805 2920 Część rekompensująca subwencji 

ogólnej 
5.745 5.745 

75807 2920 Część wyrównawcza subw.ogólnej 1.338.271 1.338.271 
75831 2920 Część równowaŜąca subw.ogólnej 40.431 40.431 
                            R a z e m: 6.610.603,00 6.610.603,00 
 
 
Dotacje celowe 
 
Na zaplanowaną kwotę dotacji celowych  w wysokości 1.954.761 zł do budŜetu gminy 
wpłynęło 2.688.377 zł, co oznacza wykonanie planu w 137,5%, z tego: 
 
1. Dotacje na zadania zlecone: 1.142.975,89 
 
    -  bieŜące                              1.136.911,89 
    -  inwestycyjne                            6.064,00 
 
2. Dotacje na zadania własne: 1.545.402,00 
 
    - bieŜące                              178.637,00   (w tym: 12.794,00 na podst. porozumień) 
    - inwestycyjne                     1.366.765,00  
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Szczegółowy wykaz otrzymanych dotacji wg źródeł ich otrzymania prezentuje poniŜsze 
zestawienie: 
 

§ 
dotacji 

Opis Plan Wykona-
nie 

% 

 
2010 

Dot.cel.otrzym.z budŜ.państwa na realiz.zadań 
bieŜ.z zakresu adm.rząd.zleconych gminie 
ustawami 

 
1.140.699 

 
1.136.911 

 
99,7 

 
2020 

Dot.cel.otrzym. z budŜ.państwa na 
zad.bieŜ.realiz.przez gminę na podst. 
porozumień z organami administracji rządowej 

 
 

5.500 

 
 

5.500 

 
 

100,0 
2030 Dot.cel.otrzym.z budŜ.państwa na 

realiz.własnych zad.bieŜ.gmin 
99.190 99.091 99,9 

 
2033 

Dot.cel.otrzym.z budŜ.państwa na 
realiz.własnych zad.bieŜ.gmin - środki 
pochodz.z poŜ.i kredytów zagranicz. (z Banku 
Światowego) 

 
26.018 

 
26.018 

 
100,0 

2320 Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bieŜ. realiz.na 
podst.porozumień m-dzy jst 

7.594 7.294 96,0 

 
2700 

Środki na dofinansow.własnych zad.bieŜ.gmin 
pozyskane  z innych źródeł 

 
40.734 

 
40.734 

 
100,0 

 
6260 

Dot.otrzym.z fund.celowych na fin.lub dofin.k-
tów inwestycji jedn.sektora fin.publicznych 

 
63.900 

 
63.900 

 
100,0 

 
6290 

Środki na dofinansow.własnych inwestycji 
gmin,pozyskane z innych źródeł 

 
69.266 

 
69.266 

 
100,0 

 
 

6292 

Środki na dofinansow.własnych inwestycji 
gmin,pozyskane z innych źródeł – 
współfinans. Progr. realiz.ze 
śr.bezzwrot.poch.z Unii Europejskiej- program 
SAPARD 

 
 

324.796 

 
 

1.080.970 

 
 

332,8 

 
6310 

Dot.cel.otrzym.z budŜ.państwa na inwest.z 
zakr.adm.rząd i in.zleconych gminie ustawami 

 
6.064 

 
6.064 

 
100,0 

6330 Dot.cel.otrzym.z budŜ.państwa na inwest.i 
zak.inw. własnych gmin 

171.000 152.629 89,3 

R a z e m  dotacje: 1.954.761  2.688.377 137,5 
 
W kwocie dotacji celowych otrzymanych z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - § 201 -
1.136.911 zł, znajduje się kwota dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie 
stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, 
dotacje na pomoc społeczną, dotacja na oświetlenie ulic i  placów gminy. 
 
Kwota 5.500 zł to dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące 
realizowane przez gminę na podstawie  porozumień z organami administracji rządowej, w 
tym 3.500 zł z Ministerstwa Kultury na zakup ksiąŜek oraz 2.000 zł na cmentarze. 
 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin 
w kwocie 99.091 zł to 4.812,20 zł na wyprawkę dla pierwszoklasistów, 450 zł na komisje 
kwalifikacyjne w oświacie, 23.970,41 zł dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne, ośrodki pomocy społecznej, świadczenia rodzinne. 
 
W § 2033 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań 
bieŜących gmin otrzymano 26.018zł,  otrzymano środki pochodzące z poŜyczek i kredytów  
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zagranicznych (z Banku Światowego)w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich,  
w tym na remont łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jamkach-Korzonku i 
wyposaŜenie świetlicy.Na podstawie porozumień ze Starostą Powiatowym otrzymano 7.794 
zł (wykorzystano 7.294 zł) na zadania z zakresu obrony cywilnej. 
 
Do budŜetu gminy wpłynęło 40.734 zł na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin 
pozyskane  z innych źródeł. Są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Biura Pracy na 
utworzenie Gminnego Centrum Informacji w Gminie. Do kwoty tej otrzymano ponadto 9.266 
zł na dofinansowanie własnych inwestycji- zakup sprzętu komputerowego wraz z 
oprogramowaniem dla GCI. 
 
W § 6260 otrzymano dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 
publicznych. Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg wewnętrznych, 
a takŜe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na wymianę okien i drzwi w 
budynkach komunalnych gminy. 
 
Otrzymano dotację w wysokości 60.000 zł ze Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i 
Kanalizacji na inwestycje w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”. 
 
W § 6292 otrzymano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z 
innych źródeł,  których źródłem  są środki bezzwrotne  z budŜetu państwa lub inne 
przekazane jst – na zadania  gminy współfinansowane w ramach  Programu SAPARD: 
przebudowa drogi gminnej w m.Aleksandria ul. Brzozowa, budowa kanału deszczowego na 
osiedlu Pająk w Konopiskach, budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i 
przepompowniami w m.Konopiska ul. Opolska, Leśna, Polna i  Sosnowa. 
 
BudŜet gminy zasiliła teŜ kwota dotacji celowej w wysokości 6.063,40 zł otrzymana od 
Wojewody na zakup komputera wraz z oprogramowaniem w związku z przejęciem przez 
gminy zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. Zadania te wykonuje Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 
Otrzymano od Wojewody Śląskiego dotację w wysokości 152.629 zł na przebudowe dróg 
gminnych w m. Konopiska ul. Kosmonautów i Gwiezdna. 

Windykacja zaległych naleŜności  budŜetu Gminy . 
 
Zaległości w podatku od środków transportowych 
 
Zaległości z lat ubiegłych na dzień 1 stycznia 2004 roku wynosiły 61.078,99 zł. 
 
W trakcie roku na powstałe zaległości wystawiono 102 postanowienia na kwotę 118.257,88 
zł, na które wpłynęła kwota 45.713,66 zł. 
Następnie wystawiono 57 decyzji na sumę 61.438,16 zł; na decyzje wpłynęła kwota 
12.693,40 zł. 
Kolejno, zgodnie z procedurą, wystawiono 39 upomnień na kwotę 40.120,76 zł w wyniku 
czego do budŜetu wpłacono 9.897,52 zł. 
 
W roku 2004 dokonano odpisów podatku  od środków transportowych na kwotę 14.838,90 zł 
oraz dokonano zwrotu podatku w wysokości 578,30 zł.  
 
Wystawiono 14 tytułów wykonawczych na łączną wartość 10.590,50 zł w wyniku czego do 
budŜetu wpłynęło 6.500 zł. 
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Wpłaty podatku od środków transportowych wynoszą: 
 
wpłaty w kasie lub banku - bieŜące (2004r)  190.927,23 
 - z lat ubiegłych  10.321,20 
wpłaty z urzędów skarbowych - bieŜące (2004r)  4.785,00 
 - z lat ubiegłych  10.895,78 
odsetki od nieterminowych wpłat podatku 3.257,10 

R a z e m: 220.186,31 
 
Zaległości na dzień 31 grudnia 2004 roku wynoszą: 
 

za rok 2004 31.966,14 zł 
z lat ubiegłych 38.815,71 zł 

O g ó ł e m : 70.781,85 zł 
 
Zaległości w podatku od środków transportowych wg sołectw przedstawiają się następująco: 
 

Miejscowo ść Zaległo ść 
(w zł) 

Liczba podmiotów 
zalegających 

Walaszczyki 22.851,28 1 
Konopiska 16.029,66 11 
Aleksandria 12.587,69 11 
Wygoda 7.766,14 3 
Hutki 5.234,68 5 
Rększowice 3.589,40 2 
Korzonek 1.492,50 2 
Łaziec 730,50 2 
Jamki 500,00 1 

R a z e m : 70.781,85 38 
 
Zaległości w podatkach opłacanych przez osoby prawne 
 
w podatku od nieruchomości 
 
Zaległości z lat ubiegłych na 31 grudnia 2003 r. wynosiły  97.791,09 zł oraz nadpłata 2,66 zł. 
Na zaległości roku 2004 wystawiono 17 upomnień na kwotę ogółem 182.508,55 zł, z czego 
do budŜetu wpłynęło 26.057,73 zł. 
W trakcie roku budŜetowego dokonano odpisów na kwotę 25.537,94 zł. 
 
Wpływy za rok 2004 wynoszą: 

bieŜące (za 2004r) 746.160,95 zł 
zaległe 22.257,60 zł 
odsetki 43,98 zł 

R a z e m : 768.462,53 zł 
  
Zaległości we wpłatach na 31 grudnia 2004 roku wynoszą 105.461,34 zł, z tego 63.674,15 z 
lat ubiegłych i 41.787,19 za rok 2004.  W opłacaniu podatku od nieruchomości zalega 11 
podmiotów gospodarczych, w tym największe zaległości ze strony dwóch podmiotów  to 
kwota 37.154,84 zł (25.972,64 zł zaległość z lat ubiegłych i 11.182,20 z roku 2004) oraz 
kwota 35.070,00 (zaległość tylko z lat ubiegłych).                                        
Nadpłacono podatek w wysokości 858,14 zł. 
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w podatku rolnym 
 
Zaległość na 31 grudnia 2003 roku wynosi 203,28 zł, nadpłata 101,84 zł. 
 
W roku budŜetowym wystawiono 2 upomnienia na kwotę 85,03 zł oraz 1 tytuł wykonawczy 
na 203,28 zł. Dokonano odpisu na kwotę 966,20 zł. 
Wpływy za 2004 rok wynoszą 11.094,17 zł; zaległość na 31 grudnia 2004 roku – 363,18 zł, 
nadpłata – 351,81 zł. 
 
Na zaległość składa się zaległość ze strony dwóch podatników; jedna na kwotę 159,90 za 
rok 2004 i 203,38 zł tylko z lat ubiegłych. 
 
w podatku leśnym 
 
Zaległość na 31.12.2003r. wyniosła 2,60 zł. 
Wpływy do budŜetu w roku 2004 dały kwotę 15.991,00 zł. 
Zaległość na 31.12.2004r. wynosi 30,60 zł. 
 
Zaległości podatkowe we wpłatach zobowiązań pienięŜnych wsi 
 
zaległości z lat ubiegłych 188.717,33 zł 
odsetki na dzień 31.12.2004r. 78.736,40 zł 

razem: 267.453,73 zł 
zaległości za rok 2004 113.311,40 zł 
odsetki na dzień 31.12.2004r. 6.468,30 zł 

razem: 119.780,30 zł 
Ogółem zaległości na 31.12.2004r. 302.028,73 zł 
Odsetki łącznie: 85.205,30 zł 

Ogółem: 387.234,03 zł 
 
Wystawiono 824 upomnienia na łączną kwotę 340.807,64 zł, w wyniku czego do budŜetu 
wpłynęło : 
- tytułem przypisu podatku  - 31.714,41 zł 
- tytułem zaległości   -   7.067,42 zł 
- z tytułu wpłaconych odsetek -   2.197,03 zł 

        40.978,86 zł 
 
Wystawiono 13 tytułów wykonawczych na kwotę 20.436,70 zł, w tym na kwoty zaległe – 
16.565,60 zł i odsetki 3.871,10 zł.  
Nadpłacono podatek w wysokości 3.165,63 zł. 
Wpłaty zobowiązań pienięŜnych wsi w roku 2004 wyniosły: 
 
- bieŜące 849.522,24 zł 
- zaległe 22.334,15 zł 
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatku 5.017,84 zł 

R a z e m: 876.874,23 zł 
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Wykaz  zaległości  - zobowiązania pienięŜne wsi 
na dzień 31grudnia 2004r. 

 
Miejscowo ść Zaległo ści za 2004r Zaległo ści z lat 

ubiegłych 
Zaległo ści ogółem  

Konopiska wieś 45.924,72 91.502,01 137.426,73 
Aleksandria I 8.346,65 36.227,70 44.574,35 
Wygoda 24.931,10 7.701,73 32.632,83 
Konopiska działki 12.888,10 7.154,00 20.042,10 
Aleksandria II 4.939,60 13.639,54 18.579,14 
Hutki 3.682,68 5.594,04 9.276,72 
Rększowice 877,40 7.436,00 8.313,40 
Jamki 3.235,00 4.067,77 7.302,77 
Walaszczyki 1.629,40 4.305,10 5.934,50 
Korzonek 1.949,50 3.090,70 5.040,20 
Kopalnia 1.455,50 2,868,50 4.324,00 
Wąsosz 1.075,15 3.137,84 4.212,99 
Łaziec 2.376,60 1.876,30 4.252,90 
Leśniaki 0 116,10 116,10 

razem: 113.311,40  188.717,33 302.028,73 
 
 

Wpłaty zobowiązań pienięŜnych wsi wg sołectw w roku 2004 
 

Miejscowo ść Wpłaty podatku  Wpłaty odsetek Razem 
Aleksandria I 261.043,89 735,93 261.779,82 
Aleksandria II 42.362,06 688,20 43.050,26 
Hutki 47.018,80 286,06 47.304,86 
Jamki 28.588,40 251,20 28.839,60 
Konopiska (wieś) 248.216,37 1.136,41 249.352,78 
Konopiska (działki) 47.239,60 534,20 47.773,80 
Kopalnia 17.273,10 46,20 17.319,30 
Korzonek 13.979,30 112,40 14.091,70 
Leśniaki 8.287,20 70,80 8.358,00 
Łaziec 24.440,30 22,40 24.462,70 
Rększowice 52.720,12 575,64 53.295,76 
Walaszczyki 11.649,60 123,10 11.772,70 
Wąsosz 32.859,23 131,50 32.990,73 
Wygoda 36.178,42 303,80 36.482,22 

Razem: 871.856,39 5.017,84 876.874,23 
 
Zaległości w opłatach czynszu dzierŜawnego  
 
Na dzień 31 grudnia 2004 roku zanotowano 73.260,55 zł zaległości w opłacaniu czynszu 
dzierŜawnego. Na kwotę tą składają się: 
-  zaległości z lat ubiegłych w kwocie  - 49.311,39 zł 
- zaległości z roku 2004   - 23.949,16 zł 
- ogółem zaległości     - 73.260,55 zł 
 
Największa zaległość w wysokości 15.001,47 zł dotyczy zaległości w opłatach z lat 
ubiegłych, bieŜący czynsz dzierŜawny jest opłacany. 
Ogółem w opłatach czynszu dzierŜawnego zalega 30 dzierŜawców. 
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Zaległości w opłatach czynszu mieszkaniowego 
 
Na 31 grudnia 2004 roku zaległości z tego tytułu wyniosły ogółem 31.381,73 zł, w tym 
17.794,02 zł to zaległości z lat ubiegłych, a 13.587,71 zł zaległości roku 2004. W opłatach 
czynszu mieszkaniowego zalega 36 najemców lokali komunalnych. 
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Załącznik nr 2 
 
 
Szczegółowe wykonanie wydatków za rok 2004 
 
Zaplanowana kwota wydatków wg uchwały budŜetowej w wysokości 14.823.032 zł   w 
trakcie realizacji budŜetu  uległa zwiększeniu  po zmianach planu o 1.802.626 zł i wyniosła 
na koniec roku budŜetowego 16.625.658 zł, co oznacza wzrost planowanych wydatków w 
stosunku do uchwały budŜetowej o 12,2%. 
 
Plan wydatków w roku budŜetowym 2004 został wykonany w kwocie 15.535.630 zł, tj. w 
93,4% zakładanego planu po zmianach. 
 
Realizację   wydatków  budŜetowych  Gminy    przedstawia  poniŜsza  tabela : 
 

Wyszczególnienie Plan wg  
Uchwały RG 

Plan po        
zmianach 

Wykonanie Wskaźnik 
% 

Struk. 
w % 

            1           2             3             4       5      6 

Wydatki  ogółem 
  
w  tym: 
wydatki  bieŜące 

z tego  : 
 
wynagrodzenia      i 
poch. od  wynagrodz. 
 
wydatki majątkowe 

 
14.823.032 

 
 

10.381.921 
  
 
 
 

6.707.551 
     

 
4.441.111 

 
  16.625.658 

 
 

11.700.474 
 
 
 
 

6.961.124 
 

 
4.925.184 

 
15.535.630 

 
 

11.158.334 
 
 
 
 

6.826.155 
 

 
4.377.296* 

 
93,4 

 
 

95,4 
 
 
 

 
98,1 

 
 

88,9 

 
100 

 
 

71,8 
 
 
 
 
 
 

 
28,2 

 
* w tym: 154.800 zł dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne   
    realizowane na podstawie porozumień. 
 
NiŜsze  od zakładanego wykonanie planu wydatków, w tym wydatków majątkowych, 
wynikało  przede wszystkim z otrzymania środków z programu SAPARD jako zwrotu 
środków wyłoŜonych przez gminę na zadania inwestycyjne współfinansowane z tego 
programu, w ostatnich dniach roku budŜetowego, tj. 28 – 31 grudnia, gdy realizacja 
większych wydatków, zwłaszcza inwestycyjnych,  nie jest juŜ moŜliwa.  
Wykonanie wydatków budŜetu gminy wg działów klasyfikacji budŜetowej przedstawiało się 
następująco: 

 
Dział 

 
Wyszczególnienie 

 
Plan po 

zmianach 

 
Wykonanie 

 
% 

wykon 

Udział  
w  

strukturze 
wyd.wyk. 
budŜetu 

010 Rolnictwo i łowiectwo 27.390 17.726 64,7 0,1 
600 Transport i łączność 3.615.773 3.328.157 92,0 21,4 
700 Gospodarka mieszkaniowa 268.447 210.889 78,6 1,4 
710 Działalność usługowa 12.000 2.450 20,4 0 
750 Administracja publiczna 1.625.142 1.409.181 86,7 9,1 
751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państw.,kontr.i ochr.prawa oraz sąd. 
 

20.555 
 

20.533 
 

99,9 
 

0,1 
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754 Bezp.publiczne i ochrona ppoŜ. 207.485 191.155 92,1 1,2 
756 Doch.od os.prawn.osób fiz.i 

inn.jedn.nie posiadaj.osobow.prawn. 
oraz wydatki związ. z ich poborem 

 
49.000 

 
41.175 

 
84,0 

 
0,3 

 
757 Obsługa długu publicznego 101.444 58.568 57,7 0,4 
758 RóŜne rozliczenia 110.683 0 0 0 
801 Oświata i wychowanie 6.882.694 6.882.635 99,9 44,3 
851 Ochrona zdrowia 140.000 129.923 92,8 0,9 
852 Pomoc społeczna 1.211.774 1.194.928 98,6 7,7 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 112.211 112.211 100,0 0,7 
900 Gosp.komunalna i ochr.środowiska 1.582.110 1.339.910 84,7 8,6 
921 Kultura i ochr.dziedzictwa narodow. 349.594 341.696 97,7 2,2 
926 Kultura fizyczna i sport 309.356 254.493 82,3 1,6 

Razem wydatki: 16.625.658  15.535.630 93,4 100,0 
 
Wydatki  bieŜące  w  strukturze wydatków  gminy  stanowią   71,8 %  i zostały wykonane w 
95,4 % wielkości planowanych.  
 
W grupie zrealizowanych wydatków  bieŜących  najwyŜszą pozycją  są wydatki  na  
wynagrodzenia  i pochodne od  wynagrodzeń    - jest  to  kwota  6.826.155  co stanowi 98,1   
%   planu. 
 
Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 
 

Wyszczególnienie 
 

 Plan wg  
Uchwały 

bud Ŝetowej 

Plan po 
zmianach 

Wykonanie  
 

% 
wyk. 
planu 

1 2 3 4 5 
Rolnictwo i łowiectwo 25.000 25.000 15.338 61,4 
transport  
w tym: 
- drogi publiczne wojewódzkie 
- drogi publiczne powiatowe 
- drogi publiczne gminne 
- drogi wewnętrzne 

2.889.749 
 

100.000 
0 

2.663.999 
125.750 

3.385.100 
 

191.800 
40.000 

2.992.405 
160.895 

3.146.236 
 

188.225 
38.921 

2.786.354 
132.736 

93,0 
 

98,1 
97,3 
93,1 
82,5 

Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 

 

60.000 
 

60.000 
 

54.274 
 

90,5 
Administracja publiczna – urzędy 
gmin 

 
9.000 

 
24.266 

 
14.442 

 
59,5 

Ochotnicze StraŜe PoŜarne 0 110.000 95.230 86,6 
Oświata i wychowanie 0 18.836 18.836 100 
Pomoc społeczna  0 6.064 6.063 100 
Gospodarka ściekowa i ochr. wód 982.362 1.042.362 886.838 85,1 
Gospodarka odpadami 50.000 0 0 0 
Oświetlenie ulic,placów,dróg 75.000 60.000 439 0,7 
Kultura fizyczna i sport 350.000 193.556 139.600 72,1 
Razem: 4.441.111 4.925.184 4.377.296 88,9 
 
 

Plan wydatków majątkowych uległ zwiększeniu o 484.073 zł i został wykonany w 88,9 % , w 
budŜecie roku 2004 wydatki na inwestycje stanowiły 28,2% budŜetu na zakładane 30%.  
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Realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2004 , zawartych w załączniku nr 7 
do uchwały budŜetowej Rady Gminy Konopiska na rok 2004  przedstawia się następująco: 
 

- rozpoczęto prace nad projektem technicznym wodociągu w miejscowości Aleksandria, 
do końca roku budŜetowego wydatkowano około 70% planowanych kwot na tencel. 

- zakończono budowę ul. Kosmicznej w Konopiskach, 
- wykonano nakładkę asfaltową na ulicy Małej w Kopalni, 
- zbudowano most na rzece Konopka, na drodze Łaziec – Konopiska, 
- zakupiono na mienie komunalne gminy działkę w Aleksandrii, 
- wykonano modernizację centrali telefonicznej w urzędzie gminy, 
- zakończono etap przebudowy drogi ul. Zielona w m.Aleksandria; ze względu na 

zwiększenie zakresu robót inwestycja będzie kontynuowana w roku 2005 
- zawarto porozumienie z władzami województwa śląskiego o współfinansowaniu 

budowy chodników wzdłuŜ drogi wojewódzkiej ul. Częstochowska oraz przekazano 
zgodnie z tym porozumieniem dotację w kwocie 154.800 zł na budowę chodników przy 
drodze wojewódzkiej od Plebanii do cmentarza w Konopiskach oraz w ciągu od granicy 
miasta Częstochowa do skrzyŜowania w m.Wygoda. W ramach Porozumienia 
wydatkowano 33.489 zł na wykonanie dokumentacji przetargowej oraz wykonanie prac 
projektowych budowy chodników. 

- w opracowaniu jest koncepcja na projekt deptaka w ul. Spacerowej w Konopiskach, 
- wykonano przebudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Brzozowej w 

Aleksandrii  
- wykonano przebudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul.Górnej w Aleksandrii  
- wykonano kanał deszczowy w osiedlu Pająk w Konopiskach, na zadanie to gmina 

otrzymała promesę na współfinansowanie ze środków SAPARD dopiero w miesiącu 
sierpniu roku 2004, 

- wykonano projekt na budowę drogi ul. Leśna w Aleksandrii, 
- zakończono tegoroczny etap budowy kanalizacji w ulicy Opolskiej, Leśnej, Sosnowej i 

Polnej w Konopiskach, 
- wykonano modernizację oświetlenia ulicznego w gminie, zadanie to finansowane jest z 

wydatków bieŜących, a nie z inwestycyjnych, spłata zobowiązań wobec firmy 
wykonującej modernizację następuje z oszczędności jakie gmina osiąga dzięki 
zmodernizowaniu systemu oświetleniowego, 

- inwestycja p.n. „Budowa kompleksu sportowego nad zalewem Pająk” jest w trakcie 
wykonywania, umowy z wykonawcą oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa o dofinansowanie ze środków Programu SAPARD zostały przedłuŜone 
podpisaniem aneksów do czerwca roku 2005. 

- staraniem mieszkańców powstały projekty, a następnie wykonano przebudowę ulic 
Włościańska i Spółdzielcza w Konopiskach 

- wykonano korytowanie i utwardzanie dróg wewnętrznych  do pól w miejscowościach 
Łaziec – Konopiska oraz Aleksandria II,  dofinansowaną z Urzędu Marszałkowskiego z 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych. 

- w ramach wykonywanej modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie wykonano 
oświetlenie ul. Poprzecznej, oświetlenie drogi Jamki-Korzonek oraz ulic Przejazdowej i 
Gościnnej. 

-  w związku z otrzymaniem dofinansowania  z kontraktu wojewódzkiego wykonano 
dodatkowo budowę ulic Gwiezdnej i Kosmonautów w Konopiskach 

- zgodnie z podpisanym za zgodą Rady Porozumieniem ze Starostą Częstochowskim 
przekazano kwotę 38.921,05 jako udział gminy w finansowaniu odnowy  dróg 
powiatowych na terenie naszej gminy: Kopalnia-Aleksandria, Aleksandria-Olszyna, 
Wygoda-Konopiska. 

- zakupiono 2 bojowe wozy straŜackie Magirus z przeznaczeniem dla OSP Jamki i OSP 
Rększowice, tym samym w przeciągu dwóch lat wymieniono 4 najstarsze wozy 
straŜackie słuŜące poprawie stanu gotowości bojowej straŜaków naszej Gminy. 
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- zakupiono zalecane przez SANEPID urządzenia kuchenne (zmywarka i patelnia) dla 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii 

- w zespole obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zakupiono dodatkowe 
komputery. 

- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, który przyjął zadanie gminy prowadzenie 
świadczeń rodzinnych dla osób, którym te świadczenia w gminie przysługują, 
zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem specjalistycznym dla realizacji ustawy o 
świadczeniach rodzinnych. 

 
Ze środków bieŜących przeprowadzono doraźny remont mostu w Rększowicach, usuwając 
zagroŜenie bezpieczeństwa przejazdu przez most oraz przeprowadzono remont zaplecza 
gospodarczego dla budynków komunalnych przy ulicy Częstochowskiej 155 w Konopiskach, 
koszt remontu komórek to wydatek około 15.600 zł. 
 
 
 
Szczegółowe   wykonanie  wydatków  za rok 2004 
 
W układzie  działowym   wykonanie  planu  wydatków  i realizacji  zadań przedstawia  się  
następująco  : 
 
010   Rolnictwo i łowiectwo 
 
Ogólny  plan wydatków  tego działu wyniósł w roku 2004   27.390 zł,  wykonanie 17.726 zł  tj. 
64,7 % załoŜonego planu. 
Środki te  w wysokości 15.338 zł wykorzystano  na wykonanie projektu wodociągu w ul. 
Przejazdowej i Leśnej w Aleksandrii oraz 2.388 zł na   wydatki  bieŜące, tj. wpłatę 2 % 
wpływów z  podatku  rolnego na rzecz   izb rolniczych. 
 
600    Transport  zbiorowy 
 
Ogólny plan  wydatków tego działu  wynosi 3.615.773 zł , a wykonanie 3.328.157 zł      tj.  92  
%  załoŜonego planu. 
Środki te wykorzystano w rozdziale „lokalny transport zbiorowy” w kwocie 61.002 zł – 91% 
planu – na zapłatę za usługi przewozowe PKS oraz uchwalone decyzją Rady Gminy dopłaty 
do biletów ulgowych PKS. 
W rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” wydatkowano kwotę 33.489 zł na wydatki 
inwestycyjne związane z wykonaniem projektów chodników przy drogach wojewódzkich 
(dokumentacja przetargowa, wykonanie projektów na umowę zlecenie) oraz zgodnie z 
decyzją Rady Gminy na podstawie podpisanego porozumienia przekazano dotację w 
wysokości 154.800 zł na wykonanie chodników 
 
W rozdziale „Drogi publiczne powiatowe”  wydano kwotę 38.921 zł na odnowę dróg 
będących w części drogami powiatowymi z terenu naszej gminy. 
 
 W rozdziale „Drogi publiczne gminne” wydatki wykonano w kwocie 2.900.273 zł tj. 92,1% 
planowanych wydatków, z tego na wydatki inwestycyjne kwotę 2.786.354 zł tj. 63,7% 
wydatków tego rozdziału. Ogółem na drogi w naszej gminie w roku budŜetowym 2004 
wydano 3.146.236 zł tj. 20,3% ogółu poniesionych wydatków i 71,9% wszystkich wydatków 
inwestycyjnych tego roku. 
 
W rozdziale „Drogi wewnętrzne” na wydatkowaną kwotę 139.736 zł, 95% czyli 132.736 zł 
przeznaczono na wydatki inwestycyjne, tj. wykonanie dróg dojazdowych do pól w 
miejscowościach Łaziec- Konopiska oraz  Aleksandria II (korytowanie  i utwardzenie drogi),  
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wykonując plan w tym zakresie w 72,1%. Nie udało się pozyskać środków na wykonanie 
drogi wewnętrznej w miejscowości Rększowice. 
 
700   Gospodarka  mieszkaniowa 
 
Ogólny plan  wydatków  tego działu  wynosi  268.447 zł,   wykonanie  210.889 zł tj. 78,6%  
planu po zmianach. 
Środki te  wykorzystano na  : 
- utrzymanie budynków komunalnych 
 

- zakup niezbędnych materiałów i wyposaŜenia 30.276 zł 
- zakup energii 22.133 zł 
- na zakup usług remontowych 27.698 zł 
- na zakup usług pozostałych 27.110 zł 

 

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 
 

- zakup działki na mienie komunalne gminy 
   na ten cel wydatków 

- 54.274 zł, tj 90,5% planowanych  

- na zakup usług pozostałych - 49.398 zł  
 
 710  Działalność  usługowa 
 
Ogólny plan  wydatków  tego  działu  wynosi  12.000 zł z przeznaczeniem na zmiany w 
planie zagospodarowania  przestrzennego  gminy. 
W dziale tym,  w  okresie  sprawozdawczym   poniesiono  wydatki  w  kwocie  2.450 zł, tj. 
20,4% planu na  zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, wypisy i wyrysy 
działek, załoŜenie ksiąg wieczystych, na  ogłoszenia prasowe i  uzgodnienia  niezbędne  do  
opracowań planu 
2.000 zł w  okresie  sprawozdawczym   wydano na  prace porządkowe mogił z czasu wojny, 
które znajdują się na terenie Gminy. 

750  Administracja   publiczna 
 

Ogólny plan po zmianach  wydatków tego działu  wyniósł w roku 2004   1.625.142 zł, 
wykonanie 1.409.181 zł   tj. 86,7% planowanych wydatków w tym dziale (w roku poprzednim 
wydatki w tym dziale zostały wykonane w 93,1 % ). 

 
Część  zadań  tego  działu   to zadania  rządowe zlecane gminom w   rozdziale   „Urzędy 
Wojewódzkie”,  na które  został  zarezerwowany  plan  w  kwocie  132.337 zł wykonany  w  
kwocie  100.078 zł – 75,6%.      
        
W rozdziale „Rady Gmin”  plan wydatków w kwocie 56.452 zł został wykonany w wysokości 
46.015 zł tj. 81,5%, w tym na wypłatę diet przeznaczono 41.553 zł, na zakup materiałów i 
wyposaŜenia – 2.973 zł, na zakup usług pozostałych 1.426 zł, na delegacje 63 zł. 
 
W rozdziale „Urzędy Gmin” w roku 2004 wydatkowano kwotę 1.255.900 zł na planowaną 
wielkość wydatków 1.428.427 zł (87,9% planu). W kwocie tej 889.991 zł (70,9% wydatków 
tego rozdziału) przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, 129.388 zł na zakup 
materiałów i wyposaŜenia (10,3%), 41.140 zł na zakup energii (ogrzewanie i 
oświetlenie)19.776 zł na zakup usług remontowych, 101.616 zł na zakup usług pozostałych   
( w tym umowy zlecenia), łącznie 28.235 zł na delegacje, 14.442 zł na zakupy inwestycyjne   
( komputery i oprogramowanie) oraz 5.655 zł na pozostałe wydatki. 19.711 zł stanowił  
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obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W drugiej części roku 2004 
wydatki w tym rozdziale zwiększyły się wskutek wydatków na Gminne Centrum Informacji. 
 
Rozdział „Pozostała działalność” został wykonany w 90,7% w kwocie 7.188 zł. Wydatki tego 
rozdziału to zakup materiałów i wyposaŜenia, zakup usług remontowych, zakup usług 
pozostałych. 
 

751  Urzędy  naczelnych  organów   władzy  państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

 
Ustalone dla  tego  działu wydatki w kwocie 20.555 zł,  po zmianach w planie    zostały  
wykonane  w kwocie   20.533 zł   tj. 99,9 % . 
 
Rozdział „Urzędy  naczelnych  organów   władzy  państwowej, kontroli i ochrony prawa” 
został zaplanowany i wykonany w kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej z przeznaczeniem  na  aktualizację stałego rejestru  wyborców - 
kwota  1.666 zł. W roku budŜetowym 2004 otrzymaliśmy kwotę 18.889 zł dotacji na 
przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, którą wykorzystano w wysokości 
18.867 zł.  
Na wydatki te złoŜyły się: 
 
- wypłaty diet członków komisji wyborczych 12.320 zł 
- pozostałe wydatki na wynagrodzenia i pochodne 279 zł 
- zakup materiałów i wyposaŜenia biur wyborczych 3.393 zł 
- zakup usług pozostałych 2.412 zł 
- delegacje związane z wyborami 463 zł 
 
 

754  Bezpieczeństwo publiczne  i  ochrona przeciwpoŜarowa 
 
Ustalony plan po zmianach dla tego działu  wynosi  207.485 zł , został wykonany  w kwocie 
191.155  zł, tj. 92,1%  z tego na : 

 
- ochotnicze straŜe poŜarne  183.861 zł 
- obronę cywilną 7.294 zł 
 
Na wydatki w rozdziale „Ochotnicze straŜe poŜarne”  złoŜyły się wydatki na: 
 

- OSP Konopiska 16.727,24 zł 
- OSP Jamki 

w tym wydatki bieŜące 
56.444,69 

8.829,69 

- OSP Hutki 14.189,24 
- OSP Rększowice 

w tym wydatki bieŜące 
60.684,90 
13.069,90 

- OSP Wąsosz – Łaziec 11.302,71 
- OSP Aleksandria 10.262,47 
- Gminny Zarząd OSP 6.668,39 

 
z tego na : 
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- pochodne od wynagrodzeń  1.122 zł 
- inne wydatki osobowe  770  zł 
- zakup materiałów i wyposaŜenia 50.078 zł 
- zakup energii i woda dla celów poŜarniczych 906  zł 
- zakup usług remontowych 11.923 zł 
- zakup usług pozostałych 14.091 zł 
- badania profilaktyczne  straŜaków i kierowców 1.540 zł 
- delegacje, róŜne opłaty i składki 8.201 zł 
-  wydatki na zakupy inwestycyjne –  zakup dwóch straŜackich wozów 

bojowych dla OSP Jamki i OSP Rększowice 
 

95.230 zł 
 
W rozdziale „Obrona cywilna” planowaną kwotę 7.594 zł wykorzystano w wysokości 7.294 zł 
i przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników. 
W rozdziale „Pobór podatków , opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych” na 
planowaną kwotę wydatków 49.000 zł wydatkowano 41.175 zł (84% wykonania planu 
wydatków) , na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso) – 40.631 zł oraz zakup usług 
pozostałych 544 zł. 

757  Obsługa  długu  publicznego 
 
Zaplanowana kwota w wysokości 101.444 zł z przeznaczeniem na obsługę finansową 
kredytów i poŜyczek zaciągniętych przez gminę  zrealizowana została w tym dziale w 57,7% 
tj. w kwocie 58.568 zł.  
Są  to  odsetki  od  zaciągniętych  kredytów i poŜyczek  na rozbudowę   Szkoły Podstawowej 
w  Konopiskach, poŜyczki na kanalizację w ul. Śląskiej w Konopiskach, odsetki od kredytu 
zaciągniętego przez wykonawcę modernizacji oświetlenia ulicznego w Banku Gospodarstwa 
Krajowego oraz odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów pomostowych na budowę dróg 
gminnych i kanału deszczowego, zadań  współfinansowanych ze środków programu 
SAPARD. 
Pozostała kwota odsetek od poŜyczki na budowę kanalizacji w ul. Opolskiej, Leśnej, 
Sosnowej i Polnej w Konopiskach zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przebudowę drogi gminnej ul. Górna w Aleksandrii  - 
zgodnie z ustawą o rachunkowości  przypisana została do poszczególnych zadań 
inwestycyjnych w odpowiednim dziale klasyfikacji budŜetowej. 

 
758     RóŜne rozliczenia 
Zaplanowana uchwałą Rady Gminy w tym dziale rezerwa budŜetu na nieprzewidziane 
wydatki  wyniosła  110.683 zł, w tym:  
- rezerwa ogólna 140.000 zł 
- rezerwy celowe 

w tym:  
- dla sołectw 
- na promocję Gminy 

92.819 zł 
 

10.319 zł 
82.500 zł 

 
Rezerwa ogólna: 

plan uruchomienie wykorzystanie 
140.000 zł - 10.370 zł - na Program Ochrony   

                    Środowiska Gminy; 
- 15.900 zł – wynagrodzenia  dla  
                     pracowników publicznych w    
                     Ośrodku Pomocy Społecznej; 
- 3.158 zł   -  środki własne na wyposaŜ.  
                     świetlicy w Szkole Podstaw.  
                     w Jamkach Korzonku 

- 9.760 zł – Program  
         Ochrony Środowiska   
         Gminy Konopiska 
 

18 



  

Rezerwa celowa dla sołectw: 
 

Sołectwo plan Urucho-
mienie 

wykorzystanie 

 
Aleksandria I 
Aleksandria 
II 

 
1.265 zł 

822 zł 

 
2.087 zł 

- 496,54 – zakup mundurów dla OSP 
- 499,93 – zakup sprzętu dla LKS Alkas 
- 320,00 – zakup korali dla KGW 
- 116,85 – zakup kamizelek dla KGW 
- 650,00 – stroje dla KGW 

Hutki 1.036 zł 1.036 zł - 173, 59  - art.malarskie dla Punktu Lekarskiego 
- 198,01 – cement dla Punktu Lekarskiego 
-   85,35  -  art.spoŜ.na Turniej Sołectw 
-   58,33  - mat.biurowe dla Rady Sołeckiej 
- 500,00  - zakup faxu dla Szkoły Podstawowej 

Jamki 634 zł 634 zł - 636,51 – art.spoŜ. na Dzień Dziecka 
Konopiska 2.876 zł 2.870 zł -    250,11 – art.spoŜ. na Dni Konopisk 

- 1.619,20 – węŜe tłoczne dla OSP Konopiska 
-   293,30 – odŜywki dla zawodników GLKS LOT 
-   645,00 – stolik pod komputer, program komputerowy,  
                   odkurzacz – dla Biblioteki w Konopiskach 

Kopalnia 560 zł 560 zł - zakup bojlera do budynku Rady Sołeckiej  w bud.starej  
   szkoły podstawowej  

Korzonek 573 zł 573 zł - zakup mat.budowl.  na poszerzenie przystanku  
   autobusowego 

Łaziec 470 zł 470 zł - zakup stolików dla Szkoły Podstawowej 
Rększowice 949 zł 949 zł - 669,00 – stroje dla zawodników druŜyny sołeckiej na  

   zawodach, 
- 280,00  - sprzęt sportowy dla ULKS przy Szkole Podst. 

Walaszczyki 96 zł Nie uruchomiono 
Wąsosz 551 zł 542 zł - 271,00 – zakup piłek dla LKS Pająk Wąsosz, 

- 267,50 – zakup czapek i sznurów do mundurów straŜ. 
Wygoda 487 zł 487 zł - 487,00 – art.malarskie i hydrauliczne 
 
Rezerwa celowa na promocję Gminy zaplanowana w wysokości 82.500 zł została 
wykorzystana w kwocie 79.500 zł na: 
 

10.000 - nuty dla orkiestry OSP Konopiska 
2.500 - mundury galowe dla orkiestry OSP 

12.500 - wydatki związane z obchodami Dni Konopisk 
20.000 - obchody Dnia Dziecka, promocja Gminy 

800 - obchody jubileuszu Biblioteki Gminnej w Konopiskach 
700 - obóz młodzieŜowy 

4.000 - wycieczka druŜyn młodzieŜowych OSP 
3.000 - Wyjazd orkiestry OSP do Anglii 
6.000 - organizacja doŜynek gminnych 
5.500 - stroje dla zespołu tanecznego „EFEKT” 

10.000 - remont i wyposaŜenie Gminnego Centrum Informacji 
7.500 - wydatki róŜne na promocję Gminy 

 
 
W ramach wydatków na promocję Gminy wydatkowano środki na: 
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- wykonanie gablot na trofea sportowe oraz dokumentację fotograficzną najwaŜniejszych 
osiągnięć i wydarzeń w gminie; wydatkowano około 2.000 zł. 

- w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej przed Urzędem Gminy ustawiono 
maszty oraz zawieszono flagi państwową, unii europejskiej oraz flagę z herbem gminy, 
a takŜe wykonano z kwiatów herb gminy Konopiska. 
Koszt tego przedsięwzięcia to około 4.000 zł. 

- wspólnie z gminą Blachownia podjęto delegację Starosty Powiatu Bodeńskiego; środki 
wydatkowane na ten cel to kwota 1.900 zł. 

- w centrum Konopisk wykonano za  1.700 zł kierunkowskazy wskazujące przejezdnym 
gdzie znajduje się najwaŜniejsze instytucje i urzędy w Gminie.  

- kwotę blisko 6.000 zł wydatkowano dodatkowo na wykonanie chodnika przy szkole, 
postawienie słupa ogłoszeniowego w centrum Konopisk, zabezpieczenie i rozbrojenie 
niewybuchu znalezionego na terenie gminy, zakup i montaŜ radiotelefonów w nowo 
zakupionych w roku ubiegłym bojowych wozach straŜackich, uroczystość poŜegnania 
wieloletniego kierownika gminnego ośrodka zdrowia 

- zorganizowano uroczyste poŜegnanie odchodzącego na emeryturę długoletniego 
kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz wręczono wykonany na zamówienie 
pamiątkowy obraz 

- na organizację Grand Prix Konopisk: wyścigi kolarskie, puchary, zabezpieczenie opieki 
medycznej wydatkowano 133 zł; 

- na festyn Gminnego Ludowego Klubu Sportowego LOT – opłaty sędziowskie, puchary, 
zespół muzyczny i art. 

-  organizację biegów przełajowych i zakup koszulek dla uczestników  ok. 1.212 zł 
- zakupiono wzmacniach dla Szkoły Podstawowej w Rększowicach za 1.000 zł 
- wydatki na popularyzację  ochrony środowiska koszt 1.135 zł  
 
 
801  Oświata i wychowanie 
 
Planowana  kwota  wydatków  w  tym  dziale  wynosi  6.882.694 zł, wykonanie  6.882.635 zł,  
co stanowi niemal  100 %  załoŜonego  planu. 
 
W rozdziale  80101 – Szkoły podstawowe- na planowane wydatki w kwocie 3.724.654 zł 
wydatkowano 3.724.595 zł tj. 99,9% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 2.768.352 
zł. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano w szkołach podstawowych 10.000 zł, na zakup 
energii – 47.000 zł,   
 

Zadania realizowane przez Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i 
Promocji w Konopiskach związane są głównie z oświatą, kulturą i promocją na terenie Gminy 
Konopiska. GZO zgodnie z postawionymi przed nim zadaniami obsługuje pod względem 
administracyjno – finansowym szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice szkolne, przedszkola 
oraz ośrodek kultury. Budynki szkolne w kilku przypadkach są wykorzystywane do 
prowadzenia nauczania wielostopniowego, i tak Zespoły Szkół obejmują:- w Jamkach – 
Korzonku - szkołę podstawową, przedszkole i świetlicę szkolną, 

- w Łaźcu - szkołę podstawową i przedszkole, Szkoła Podstawowa, 
- w Rększowicach - szkołę podstawową i  przedszkole, 
- w Aleksandrii - szkołę podstawową, gimnazjum, przedszkole i świetlicę szkolną, 
- w Hutkach - szkołę podstawową i przedszkole, 
- w Kopalni szkołę podstawową i  przedszkole, 
- w Konopiskach - szkołę podstawową i świetlicę szkolną, 

 - w Konopiskach - gimnazjum i świetlicę szkolną. 
 
W celu umoŜliwienia dzieciom z terenu gminy spokojnego i bezpiecznego dojazdu do szkół,  
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z budŜetu finansowany jest autokar z kierowcą oraz jego utrzymanie.  
Podział wg działów i rozdziałów oraz planu wg Uchwały BudŜetowej, z jednoczesnym 
uwzględnieniem % wykonania i struktury wydatków planu po zmianach w stosunku do 
wykonania, przedstawiony jest w poniŜszej tabeli: 

Dz Rozdział 
Plan wg Uchwały 

RG 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie % wykon. Struktura 

801 80101 3 348 438,00 3 724 654,00 3 724 595,42 100,00 52,10% 

801 80104 1 118 690,00 1 094 900,00 1 094 900,10 100,00 15,32% 

801 80110 1 575 250,00 1 673 067,00 1 673 066,83 100,00 23,40% 

801 80113 88 454,00 78 341,00 78 340,56 100,00 1,10% 

801 80114 255 450,00 299 382,00 299 382,17 100,00 4,19% 

801 80146 33 500,00 11 900,00 11 900,00 100,00 0,17% 

801 80195 0,00 450,00 450,00 100,00 0,01% 

Razem Dział 801 6 419 782,00  6 882 694,00 6 882 635,08 
 

100,00 96,28% 

854 85401 109 460,00 112 211,00 112 210,65 100,00 1,57% 

Razem Dział 854 109 460,00  112 211,00 112 210,65 
 

100,00 1,57% 

921 92109 149 370,00 153 723,00 153 723,47 100,00 2,15% 

Razem Dział 921 149 370,00  153 723,00 153 723,47 
 

100,00 2,15% 

Razem GZOKSTiP 6 678 612,00  7 148 628,00 7 148 569,20 100,00 100,00% 
 

Dział 801     
 Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 
Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 3.724.595,42 zł, tj.52,10% przyznanych 
środków. Na 31.12.2004 r. pozostały do zapłacenia zobowiązania  
w kwocie 347.565,96 zł obejmujące zobowiązania z tytułu: dostaw robót i usług w kwocie 
49.902,81 zł oraz zobowiązania związane z wypłatą wynagrodzeń za XII 2004 z tytułu ZUS, 
FP i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
za 2004 rok w łącznej kwocie 297.663,15 zł. W rozdziale tym finansowano utrzymanie 
następujących szkół podstawowych z terenu Gminy Konopiska:  

- Szkoła Podstawowa w Jamkach – Korzonku, 
- Szkoła Podstawowa w Łaźcu, 
- Szkoła Podstawowa w Rększowicach, 
- Szkoła Podstawowa w Aleksandrii, 
- Szkoła Podstawowa w Hutkach, 
- Szkoła Podstawowa w Kopalni, 
- Szkoła podstawowa w Konopiskach. 

Wydatki na inwestycje zawierają zakupy zmywarki i patelni w łącznej kwocie 10.000,49 zł 
 

Dz Rozdz § Plan  
wg Uchwały RG 

Plan  
po zmianach Wykonanie % wykon. Struktura 

801 80101 3020 249 200,00 222 214,00 222 213,95 100,00 5,97% 

801 80101 3240 0,00 4 876,00 4 817,20 98,79 0,13% 

801 80101 4010 2 090 100,00 2 139 475,00 2 139 474,53 100,00 57,44% 

801 80101 4040 182 100,00 164 033,00 164 032,62 100,00 4,40% 

801 80101 4110 383 900,00 405 780,00 405 779,50 100,00 10,89% 
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801 80101 4120 58 600,00 59 064,00 59 063,80 100,00 1,59% 

801 80101 4210 125 100,00 146 440,00 146 440,40 100,00 3,93% 

801 80101 4240 3 500,00 1 447,00 1 447,10 100,01 0,04% 

801 80101 4260 49 000,00 47 000,00 47 000,00 100,00 1,26% 

801 80101 4270 0,00 212 603,00 212 603,40 100,00 5,71% 

801 80101 4273 0,00 48 600,00 48 600,00 100,00 1,30% 

801 80101 4280 3 300,00 575,00 575,09 100,02 0,02% 

801 80101 4300 53 300,00 116 902,00 116 902,50 100,00 3,14% 

801 80101 4410 1 400,00 483,00 482,84 99,97 0,01% 

801 80101 4430 2 768,00 1 768,00 1 768,00 100,00 0,05% 

801 80101 4440 146 170,00 143 394,00 143 394,00 100,00 3,85% 

801 80101 6060 0,00 10 000,00 10 000,49 100,00 0,27% 

801 80101   3 348 438,00 3 724 654,00 3 724 595,42 
 

100,00 100,00 
 

Rozdział 80104 - Przedszkola 
Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 1.094.900,10 zł, tj.15,32% przyznanych 
środków. Na 31.12.2004 r. pozostały do zapłacenia zobowiązania  
w kwocie 106.157,72 zł obejmujące zobowiązania z tytułu: dostaw robót i usług w kwocie 
4.120,21 zł oraz zobowiązania związane z wypłatą wynagrodzeń za XII 2004 z tytułu ZUS, 
FP i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
za 2004 rok w łącznej kwocie 101.037,51 zł. W rozdziale tym finansowano utrzymanie 
następujących przedszkoli z terenu Gminy Konopiska: 

- Przedszkole w Jamkach – Korzonku, 
- Przedszkole w Łaźcu, 
- Przedszkole w Rększowicach, 
- Przedszkole w Aleksandrii, 
- Przedszkole w Hutkach, 
- Przedszkole w Kopalni, 
- Przedszkole w Konopiskach. 

Dz Rozdz § 
Plan  

wg Uchw. RG 
Plan  

po zmianach Wykonanie 
% 

 wykon. Struktura 

801 80104 3020 68 400,00 60 653,00 60 653,47 100,00 5,54% 

801 80104 4010 716 300,00 724 145,00 724 144,78 100,00 66,14% 

802 80104 4040 65 900,00 57 104,00 57 103,21 100,00 5,22% 

801 80104 4110 140 000,00 141 930,00 141 929,52 100,00 12,96% 

801 80104 4120 20 700,00 20 208,00 20 208,15 100,00 1,85% 

801 80104 4210 39 400,00 15 871,00 15 870,86 100,00 1,45% 

801 80104 4240 4 000,00 69,00 69,00 100,00 0,01% 

801 80104 4260 7 400,00 7 209,00 7 209,44 100,01 0,66% 

801 80104 4270 0,00 10 331,00 10 331,45 100,00 0,94% 

801 80104 4280 1 300,00 723,00 723,00 100,00 0,07% 

801 80104 4300 6 850,00 8 724,00 8 723,92 100,00 0,80% 

801 80104 4410 700,00 193,00 193,30 100,16 0,02% 

801 80104 4440 47 740,00 47 740,00 47 740,00 100,00 4,36% 

801 80104   1 118 690,00 1 094 900,00 1 094 900,10 100,00 100,00% 
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Rozdział 80110 - Gimnazja  
Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 1.673.066,83 zł, tj.23,40% przyznanych 
środków. Na 31.12.2004 r. pozostały do zapłacenia zobowiązania  
w kwocie 159.320,06 zł obejmujące zobowiązania z tytułu: dostaw robót i usług w kwocie 
9.626,21 zł oraz zobowiązania związane z wypłatą wynagrodzeń za XII 2004 z tytułu ZUS, 
FP i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
za 2004 rok w łącznej kwocie 149.693,85 zł. W rozdziale tym finansowano utrzymanie 
następujących gimnazjów z terenu Gminy Konopiska: 

- Gimnazjum w Aleksandrii, 
- Gimnazjum w Konopiskach. 

 

Dz Rozdz § 
Plan  

wg Uchw. RG 
Plan  

po zmianach 
Wykonanie 

% 
 wykon. 

Struktura 

801 80110 3020 112 400,00 111 451,00 111 451,41 100,00 6,66% 

801 80110 4010 889 000,00 1 024 878,00 1 024 878,16 100,00 61,26% 

802 80110 4040 88 600,00 76 590,00 76 590,24 100,00 4,58% 

801 80110 4110 190 200,00 204 691,00 204 690,70 100,00 12,23% 

801 80110 4120 28 130,00 28 734,00 28 733,80 100,00 1,72% 

801 80110 4210 33 800,00 29 628,00 29 627,89 100,00 1,77% 

801 80110 4240 11 000,00 4 842,00 4 842,42 100,01 0,29% 

801 80110 4260 130 000,00 105 650,00 105 649,78 100,00 6,31% 

801 80110 4270 3 000,00 0,00 0,00   0,00% 

801 80110 4280 1 350,00 23,00 23,00 100,00 0,00% 

801 80110 4300 21 850,00 22 732,00 22 731,70 100,00 1,36% 

801 80110 4410 500,00 928,00 927,73 99,97 0,06% 

801 80110 4430 2 500,00 0,00 0,00   0,00% 

801 80110 4440 62 920,00 62 920,00 62 920,00 100,00 3,76% 

801 80110   1 575 250,00 1 673 067,00 1 673 066,83 
 

100,00 100,00% 
 
Rozdział 80113 – Dowo Ŝenie uczniów do szkół  
W rozdziale tym finansowano utrzymanie samochodu i kierowcy związanego z dowoŜeniem 
do szkół dzieci z terenu Gminy Konopiska. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 
78.340,56 zł, tj.1,10% przyznanych środków. Na 31.12.2004 r. pozostały do zapłacenia 
zobowiązania w kwocie 2.201,19 zł obejmujące zobowiązania związane z wypłatą 
wynagrodzeń za XII 2004 z tytułu ZUS, FP i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 rok.  

Autokar zabiera dzieci z następujących terenów: Korzonek, Leśniaki, Jamki, Hutki, 
Rększowice, Kopalnia, Wąsosz, Łaziec, Kity.  
 

Dz Rozdz § 
Plan  

wg Uchw. RG 
Plan  

po zmianach 
Wykonanie 

% 
 wykon. 

Struktura 

801 80113 4010 15 000,00 15 857,00 15 856,92 100,00 20,24% 

802 80113 4040 1 100,00 539,00 538,65 99,94 0,69% 

801 80113 4110 2 600,00 2 503,00 2 502,64 99,99 3,19% 

801 80113 4120 370,00 351,00 351,16 100,05 0,45% 

801 80113 4210 21 000,00 21 832,00 21 832,49 100,00 27,87% 
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801 80113 4300 42 204,00 31 951,00 31 950,70 100,00 40,78% 

801 80113 4430 5 500,00 4 628,00 4 628,00 100,00 5,91% 

801 80113 4440 680,00 680,00 680,00 100,00 0,87% 

801 80113   88 454,00 78 341,00 78 340,56 
 

100,00 100,00% 
 

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – admi nistracyjnej szkół .                     
W rozdziale tym finansowano utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, 
Turystyki i Promocji prowadzącego obsługę administracyjno – finansową placówek 
oświatowych i kulturalnych z terenu Gminy Konopiska. Na realizację tego zadania 
wydatkowano kwotę 299.382,17 zł, tj.4,19% przyznanych środków. Na 31.12.2004 r. 
pozostały do zapłacenia zobowiązania w kwocie 29.517,51 zł obejmujące zobowiązania z 
tytułu: dostaw robót i usług w kwocie 1.531,40 zł oraz zobowiązania związane z wypłatą 
wynagrodzeń za XII 2004 z tytułu ZUS, FP i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 rok w łącznej kwocie 27.986,11 zł.  
Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to zakup komputerów. 
 

Dz Rozdz § 
Plan  

wg Uchw. 
RG 

Plan  
po zmianach 

Wykonanie 
% 

 wykon. 
Struktura 

801 80114 3020 800,00 800,00 800,00 100,00 0,27% 

801 80114 4010 176 200,00 202 464,00 202 464,08 100,00 67,63% 

802 80114 4040 14 600,00 14 327,00 14 326,65 100,00 4,79% 

801 80114 4110 31 900,00 35 454,00 35 454,42 100,00 11,84% 

801 80114 4120 5 100,00 4 891,00 4 891,14 100,00 1,63% 

801 80114 4210 9 400,00 12 910,00 12 910,15 100,00 4,31% 

801 80114 4280 250,00 0,00 0,00   0,00% 

801 80114 4300 9 500,00 12 441,00 12 441,48 100,00 4,16% 

801 80114 4410 2 000,00 1 559,00 1 558,68 99,98 0,52% 

801 80114 4440 5 700,00 5 700,00 5 700,00 100,00 1,90% 

801 80114 6060 0,00 8 836,00 8 835,57 100,00 2,95% 

801 80114   255 450,00 299 382,00 299 382,17 
 

100,00 100,00% 
 

 

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie naucz ycieli  
Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 11.900,00 zł, tj. 0,17% przyznanych 
środków. W rozdziale tym finansowano dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. 
Z takiej formy skorzystało 17 nauczycieli z terenu Gminy Konopiska.  
 

Dz Rozdz § 
Plan  

wg Uchw. 
RG 

Plan  
po zmianach 

Wykonanie 
% 

 wykon. 
Struktura 

801 80146 4300 33 500,00 11 900,00 11 900,00 100,00 100,00% 

801 80146   33 500,00 11 900,00 11 900,00 
100,00 

100,00% 
 

Rozdział 80195 – Pozostała działalno ść 
Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 450,00 zł, tj. 0,01% przyznanych środków. W 
rozdziale tym finansowano umowy zleceń dla osób przeprowadzających egzaminy. 
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Dz Rozdz § 
Plan  

wg Uchw. 
RG 

Plan  
po zmianach 

Wykonanie 
% 

 wykon. 
Struktura 

801 80195 4300 0,00 450,00 450,00 100,00 100,00% 

801 80195   0,00 450,00 450,00 
100,00 

100,00% 
 

 

851  Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi 
 
Plan finansowy w wysokości  140.000 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania 
alkoholizmowi wykonano w 92,8% tj. w kwocie 129.923 zł. 
 
Na zapomogi dla podopiecznych wydatkowano 4.802 zł, na pochodne od wynagrodzeń – 
2.919 zł, na wydatki rzeczowe tego rozdziału – 51.268 zł w tym na zakup sprzętu na plac 
zabaw w Kopalni – 5.000 zł, na zakup stołu tenisowego dla Rększowic 698 zł, na zakup 
sprzętu na plac zabaw w Konopiskach – 5.000 zł, na zakup sprzętu na plac zabaw w 
Jamkach - Korzonku – blisko 5.000 zł,  na zakup usług pozostałych 70.804 zł, na koszty 
delegacji – 130 zł. Kwotę 4.423 zł wydano na spotkanie opłatkowe, 17.000zł dofinansowano 
uruchomienie GCI, blisko 17.500zł wydatkowano na wypoczynek dzieci na koloniach letnich. 
Wydatki orkiestry finansowane z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania 
alkoholizmowi wyniosły 32.594 zł. 
.  
Dział 852  - Pomoc społeczna  
 

Zaplanowane w tym dziale wydatki zrealizowano w kwocie 1.194.928 zł tj. w 98,6%, w tym 
na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 6.063 zł na zakup komputera wraz z 
oprogramowaniem na zadania związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych.  
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tego działu wydatkowano 188.458 zł co 
stanowi 15,8% wydatków zrealizowanych w tym dziale. 
 
Na działalność pomocy społecznej składają się zadania zlecone gminie, które obejmują m.in. 
przyznawanie i wypłacanie  zasiłków stałych, dla opiekuna wychowującego dziecko 
niepełnosprawne, zasiłków okresowych gwarantowanych, macierzyńskich, zasiłków stałych 
wyrównawczych wypłacanych do miesiąca kwietnia 2004 roku.  
 
Od miesiąca maja weszły w Ŝycie dwie nowe ustawy: o pomocy społecznej i o 
świadczeniach rodzinnych, które w sposób zasadniczy zmieniły zasady finansowania 
niektórych świadczeń z pomocy społecznej.  
W gestii pomocy społecznej pozostały zasiłki stałe wyrównawcze i zasiłki okresowe, 
opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, świadczenie specjalistycznych usług 
opiekuńczych, zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski, 
kierowanie do domów pomocy społecznej oraz finansowanie odpłatnego pobytu mieszkańca 
naszej gminy w takim domu. 
Do pomocy społecznej naleŜą równieŜ zadania własne realizowane przez gminę obejmujące: 
przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych, pomoc rzeczowa, 
udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania potrzebującym, usługi opiekuńcze, 
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych, sprawienie 
pogrzebu, doŜywianie dzieci – finansowane z budŜetu gminy. 
 
Zasady i tryb udzielania świadczeń z pomocy społecznej uregulowały przepisy ustawy z dnia 
12 marca 2004 roku oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. 
 
Na plan działu 852 „Pomoc społeczna” składają się: 

25 



  

zadania zlecone - 154.323 zł 
zadania własne - 191.773 zł 
zadania własne dotowane przez budŜet państwa - 93.864 zł 
zadania zlecone – świadczenia rodzinne - 771.814 zł 
  1.211.774 zł 
 
Poniesione wydatki w tym dziale zostały wykorzystane na: 

• zadania zlecone          79.895 zł 
- zasiłki stałe - 23.408 zł 
- zasiłki macierzyńskie - 9.668 zł 
- zasiłki gwarantowane - 1.844 zł 
- zasiłki wyrównawcze - 44.976 zł 

 
  

- ubezpieczenia emerytalno-rentowe od świadczeń 
rodzinnych 

- 7.612 zł 

- składki zdrowotne od zasiłków i świadczeń - 4.256 zł 
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne - 1.313 zł 
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od 

wynagrodzeń 
- 60.183 zł 

 
• świadczenia rodzinne       763.048 zł 

- Świadczenia rodzinne z dodatkami - 733.250 zł 
- Wynagrodzenia i pochodne - 29.798 zł 

 
• zakup komputera wraz z oprogramowaniem             -                             6.063 zł 
• zadania własne dotowane z budŜetu państwa                93.826 zł 
 

- doŜywianie - 6.275 zł 
- wynagrodzenia i pochodne - 63.581 zł 
- zasiłki okresowe - 23.970 zł 

 
• zadania własne        116.999 zł 

- zasiłki celowe - 91.442 zł 
- doŜywianie w szkole - 16.105 zł 
- doŜywianie w przedszkolu - 9.452 zł 

 
• ośrodki pomocy społecznej 

- Wynagrodzenia i pochodne - 7.856 zł 
- Prowizje, telefony,opłaty od przekazów pocztowych - 5.307 zł 
- Usługi opiekuńcze-wynagrodzenia od umowy - 7.408 zł 
- Wynagrodzenia i pochodne - 41.161 zł 

 
W ośrodku zatrudnionych jest 6 pracownikiem wraz z kierownikiem, w tym 2 pracowników 
socjalnych i 1 pracownik usług opiekuńczych specjalistycznych z zadań zleconych, 1 
pracownik socjalny z zadań własnych oraz pracownik do obsługi świadczeń rodzinnych. 
 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza                    
  
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 
Na realizację zadań w tym rozdziale wydatkowano kwotę 112.210,65 zł, tj. 100% 
przyznanych środków. Na 31.12.2004 r. pozostały do zapłacenia zobowiązania  
w kwocie 9.386,48 zł obejmujące zobowiązania z tytułu: dostaw robót i usług w kwocie 
299,68 zł oraz zobowiązania związane z wypłatą wynagrodzeń za XII 2004 z tytułu ZUS, FP i  
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podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 
2004 rok w łącznej kwocie 9.086,80 zł. W rozdziale tym finansowano utrzymanie świetlic 
szkolnych zlokalizowanych w szkołach na terenie Gminy Konopiska. 

 W rozdziale tym finansowano utrzymanie świetlic szkolnych znajdujących się w 
następujących szkołach: 

- Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Jamkach – Korzonku, 
- Świetlica szkolna przy Zespole Szkół w Aleksandrii, 
- Świetlica szkolna przy Gimnazjum w Konopiskach, 
- Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Konopiskach. 

 

Dz Rozdz § 
Plan  

wg Uchw. RG 
Plan  

po zmianach 
Wykonanie 

% 
 wykon. 

Struktura 

854 85401 3020 9 500,00 8 614,00 8 613,87 100,00 7,68% 

854 85401 4010 71 200,00 69 974,00 69 973,88 100,00 62,36% 

854 85401 4040 5 500,00 5 493,00 5 492,78 100,00 4,90% 

854 85401 4110 13 100,00 15 289,00 15 289,15 100,00 13,63% 

854 85401 4120 2 100,00 2 002,00 2 002,17 100,01 1,78% 

854 85401 4210 3 000,00 6 039,00 6 038,80 100,00 5,38% 

854 85401 4280 60,00 0,00 0,00   0,00% 

854 85401 4410 200,00 0,00 0,00   0,00% 

854 85401 4440 4 800,00 4 800,00 4 800,00 100,00 4,28% 

854 85401   109 460,00 112 211,00 112 210,65 
 

100,00 100,00% 
 
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska . 
 
ZałoŜone wydatki w tym dziale stanowią  1.582.110 zł, a wykonanie   1.339.910 zł, tj. 84,7 %  
załoŜonego planu. 
Środki te zostały wykorzystane na: 
 Plan Wykonanie % 
gospodarkę ściekową i ochronę wód 1.042.362 886.838 85,1 
gospodarkę odpadami 101.100 80.929 80,0 
utrzymanie czystości na terenie gminy 10.500 9.084 86,5 
schroniska dla zwierząt 8.000 6.546 81,8 
oświetlenie ulic 409.278 346.253 84,6 
pozostała działalność 10.870 10.260 94,4 
 
W zakresie gospodarki ściekami wydatki poniesiono wyłącznie na inwestycję - budowę 
kanalizacji w ulicy Opolskiej, Sosnowej, Polnej i Leśnej w Konopiskach. W kwocie tej 
422.305 zł to wydatki zwrócone gminie w ramach umowy z Programem SAPARD na to 
zadanie inwestycyjne, na: 
- prace projektowe w roku 2004 3.600 zł 0,4 % wydatków 
- nadzór inwestorski 19.257,85zł 2,2 % wydatków 
- nadzór autorski 9.880,68 zł 1,1 % wydatków 
- wykonane roboty budowlano-montaŜowe 844.610,93 zł 95,2 % wydatków 
-  opłaty poczt. i bank. odsetki od kredytów na 

kanalizację (w trakcie inwestycji),ogłoszenia 
 

3.448,64 zł 
 

0,4 % wydatków  
- Inne (dok.przetarg.) 6.040zł 0,7 % wydatków 
                                          Razem: 886.838 zł  
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W rozdziale „Gospodarka odpadami” poniesiono wydatki na: 
 

- zakup materiałów i wyposaŜenia 5.085 zł 6,3 % wydatków 
- zakup energii i wody  20.798 zł 25,7 % wydatków 
- zakup usług remontowych 18.787 zł 23,2 % wydatków 
- zakup usług pozostałych 7.333 zł 9,1 % wydatków 
- róŜne opłaty i składki 28.926 zł  35,7 % wydatków  
                                          Razem: 80.929 zł  
 
W rozdziale „Schroniska dla zwierząt” środki budŜetu wydano na zakup usług pozostałych– 
6.546 zł, na wyłapywanie bezpańskich psów i umieszczenie ich w schroniskach dla zwierząt. 
 

W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki w kwocie 409.278 zł, a 
wydatkowano 346.253 zł tj. 84,6 % planu, z tego za energię zapłacono 342.154 zł. W 
rozdziale tym planowano wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie- po zmianach planu - 
60.000 zł. W roku budŜetowym 2004 wykonano modernizację oświetlenia gminy, wydatki na 
ten cel ponosząc z wydatków bieŜących – modernizacja, wyremontowanie, polepszenie 
stanu oświetlenia gminy. Zadanie finansowane jest na zasadzie spłaty zobowiązania 
wieloletniego wobec wykonawcy zadania, który na ten cel zaciągnął kredyt w Banku 
Gospodarstwa Krajowego. Zobowiązanie będzie przez gminę spłacane z oszczędności w 
opłatach za oświetlenie uliczne, niŜsze dzięki przeprowadzonej modernizacji, do roku 2007. 
 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
 

Rozdział 92109 – Domy i o środki kultury, świetlice i kluby  
Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 153.723,47 zł, tj. 2.15% przyznanych 
środków. Na 31.12.2004 r. pozostały do zapłacenia zobowiązania  
w kwocie 8.629,48 zł obejmujące zobowiązania z tytułu: dostaw robót i usług w kwocie 
1.363,42 zł oraz zobowiązania związane z wypłatą wynagrodzeń za XII 2004 z tytułu ZUS, 
FP i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
za 2004 rok w łącznej kwocie 7.266,06 zł.  
W ramach wydatków organizowano: 

- Dni Gminy Konopiska, 
- „Sobótka”, 
- konkursy, przeglądy, turnieje sportowe, 
- konkursy plastyczne na „Anioła” i „Kartę Walentynkową” 

BieŜąca działalność polega na prowadzeniu zespołów artystycznych i sportowych. 

Dz Rozdz § Plan  
wg Uchwały RG 

Plan  
po zmianach 

Wykonanie % 
 wykon. 

Struktura 

921 92109 3020 600,00 600,00 600,00 100,00 0,39% 

921 92109 4010 78 300,00 75 003,00 75 002,84 100,00 48,79% 

921 92109 4040 6 700,00 6 103,00 6 102,56 99,99 3,97% 

921 92109 4110 13 700,00 15 101,00 15 101,02 100,00 9,82% 

921 92109 4120 1 900,00 2 010,00 2 010,23 100,01 1,31% 

921 92109 4210 16 150,00 17 422,00 17 422,47 100,00 11,33% 

921 92109 4240 300,00 0,00 0,00   0,00% 

921 92109 4260 4 000,00 2 480,00 2 480,28 100,01 1,61% 

921 92109 4280 120,00 0,00 0,00   0,00% 

921 92109 4300 21 900,00 30 715,00 30 714,58 100,00 19,98% 
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921 92109 4410 500,00 109,00 109,00 100,00 0,07% 

921 92109 4430 2 500,00 1 480,00 1 480,49 100,03 0,96% 

921 92109 4440 2 700,00 2 700,00 2 700,00 100,00 1,76% 

921 92109   149 370,00 153 723,00 153 723,47 
 

100,00 100,00% 

Rozdział 92116 - Biblioteki  

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 133.700 zł, a wykonano je w 94,9 % tj. w 
kwocie 126.880 zł; na wynagrodzenia i pochodne przeznaczając 103.246 zł, ( tj. 81,4% 
wszystkich wydatków w tym rozdziale), a na zakup ksiąŜek 7.951 zł. W roku 2004 Biblioteka 
Gminna w Konopiskach otrzymała od Banku Gospodarki śywnościowej zestaw 
komputerowy.  

926   Kultura fizyczna i sport 
 

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  zaplanowano wydatki w wysokości 309.356 
zł, w tym na inwestycje – po zmianach planu – 193.556 zł. Plan ten wykonano w 82,3 % tj. w  
kwocie 254.493 zł, w tym wydatki na inwestycje w 72 % tj. w 139.600 zł. Zakończenie etapu 
zadania inwestycyjnego planowanego na rok 2004 uległo, z przyczyn niezaleŜnych od 
gminy, przesunięciu na rok następny.  
W kwocie tej mieszczą  się dotacje udzielane z budŜetu gminy dla organizacji 
pozarządowych : dla GLKS LOT – 67.000 zł, LKS ALKAS – 28.800 zł  i LKS PAJĄK – 18.300 
zł, udzielane w okresie od stycznia do maja na podstawie art.118 ustawy o finansach 
publicznych, a po zmianie przepisów na podstawie  ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i wolontariacie. 
 

Dotacje dla klubów sportowych przeznaczono na: 
- umowy zlecenia dla trenerów 
- zakup sprzętu sportowego 
- delegacje sędziowskie 
- składki i opłaty członkowskie 
- usługi transportowe – przewóz zawodników na mecze 
- zakup pucharów, dyplomów 
- energię elektryczną 
- rozmowy telefoniczne 
- organizacje imprez sportowych 
- foldery, opłaty za zmianę organizacji ruchu, koszulki, numery startowe.  
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Załącznik nr 3 
 

ŚRODKI  POZABUDśETOWE  –  ŚRODKI  SPECJALNE  
 
 
Przychody 

Plan przychodów środka specjalnego na 2004 roku zaplanowany został na kwotę 
292.200,00 zł, z tego: 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe        56.500,00 
Rozdział 80104 Przedszkola      105.000,00 
Rozdział 80110 Gimnazja      108.000,00 
Rozdział 80114 Zespół obsługi       10.000,00 
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby    12.700,00 
 

Plan przychodów wykonano w kwocie 292.100,26                                                                                                                                                                                                                                   
zł z tego: 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe       56.499,84 
Rozdział 80104 Przedszkola      104.967,45 
Rozdział 80110 Gimnazja      108.000,32 
Rozdział 80114 Zespół obsługi         9.999,53 
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby    12.633,12 
 
 
Wydatki 
 Wydatki środka specjalnego na 2004 rok zaplanowano na kwotę 292.200,00 zł, z 
tego: 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe       56.500,00 
Rozdział 80104 Przedszkola              105.000,00 
Rozdział 80110 Gimnazja      108.000,00 
Rozdział 80114 Zespół obsługi       10.000,00 
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby    12.700,00 
 
 Wydatki środka specjalnego wykonano w wysokości 288.670,72 zł, w tym: 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe       55.299,95 
Rozdział 80104 Przedszkola               103.600,20 
Rozdział 80110 Gimnazja      108.000,32 
Rozdział 80114 Zespół obsługi         9.799,53 
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby    11.970,72 

 
Konto bankowe 

Stan początkowy konta bankowego środka specjalnego na dzień 01.01.2004 wynosił: 
Rozdział 80104 Przedszkola                32,86   
 

Na dzień 31.12.2004 roku zostało na koncie bankowym środka specjalnego 3.462,40 
zł, i tak: 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe         1.199,89 
Rozdział 80104 Przedszkola          1.400,11 
Rozdział 80110 Gimnazja                 0,00 
Rozdział 80114 Zespół obsługi            200,00 
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby         662,40 
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Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
 
 
Przychody   w  2004 r.  
 
Wpływy z wysypiska      20.978,56 zł 
 
 
 Wpływy  z Urzędu Marszałkowskiego              32.624,41 zł 
 
 
  razem     53.602,97 zł 
 
 
 
 
Wydatki  w  2004 r. 
 
Zakup środków dla pszczelarzy                 3.297,00 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Saldo na dzień  31.12.2004r.                             82.037,79 zł 
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