
3.3 Informacja o stopniu realizacji wydatków budżetowych , z wyjaśnieniem tych 
pozycji w których realizacja na dzień 30.06.2006 znacząco odbiega od 50% 

W dz. 010, rozdz. 01030 w   §   2850   planowano kwotę 4.640,- zł na wpłaty na rzecz Izby 
Rolniczej . Ogółem przekazano kwotę 2.261,50 zł. Wyrównanie należności na rzecz Izby 
rolniczej tytułem wpłat dokonanych   po terminie rozliczenia z Izbą Rolniczą, będzie 
uzupełnione  w następnym terminie płatności. 

W dz. 010 , rozdz. 01095 planowano  w   §   4210   kwotę 2.000,- zł na zakup materiałów 
drenarskich,   jeżeli wystąpiłaby konieczność regulowania gospodarki wodnej. Z uwagi na 
panującą suszę potrzeby w tym zakresie nie wystąpiły , wydatku  nie zrealizowano.
  
W dz. 010 rozdz. 01095 planowano  w §   4300   kwotę 13.617,- zł na wydatki związane z 
utrzymaniem Rowu Lubońskiego.  Do końca pierwszego półrocza zrealizowano tylko 
849,12 zł  co stanowi 6,24 %.  Wspomnianą  kwotę 849,12 zł zapłacono Rejonowemu 
Związkowi Spółek Wodnych za naprawę przewodów drenarskich . 
Niską realizację wydatków tłumaczy się tym, że największe wydatki z utrzymaniem 
przepustowości Rowu Lubońskiego gmina poniesie w III kwartale roku. 

W dz. 010rozdz.01095 w   §4430   zapłacono datki udziałowe do Spółki Wodnej za grunty 
gminne.  Z planowanej  kwoty  226,- zł zrealizowano  103,10 zł co stanowi 45,62 %

W dz. 400, rozdz. 40002 w §   4300   nie poniesiono żadnych wydatków. 
Na etapie planowania przyjęto  kwotę 41.200,-zł na poprawę jakości wody pitnej. 
Zadanie będzie realizowane w  IV kwartale roku. 

W dz. 600, rozdz. 60001 w   §   2710   uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/149/2006 z dnia 
22 czerwca 2006 ,  zaplanowano udzielenie  pomocy finansowej Województwu 
Wielkopolskiemu  kwocie 3.000,- zł na dofinansowanie kosztów utrzymania linii kolejowej 
Leszno-Jarocin. Pieniądze na w/w cel zostaną przekazane  po otrzymaniu informacji o 
numerze rachunku bankowego. 

W dz. 600, rozdz. 60014   w   §   6300   uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/148/2006 z dnia 
22 czerwca 2006 , przeznaczono środki finansowe  kwocie 695.000,- zł na pomoc finansową 
dla Powiatu Leszczyńskiego. W dniu 27 czerwca 2006 Gmina Krzemieniewo podpisała 
umowę z Powiatem Leszczyńskim, w której określono zasady przekazania pieniędzy 
i  sposób ich rozliczenia.  Ustalono, że pieniądze przekazywane będą w trzech transzach . 
 1)  w kwocie  295.000,- zł w terminie do 15 września 2006, 
 2) w kwocie 200.000,- zł do 15 października 
 3) w kwocie 100.000,- zł do 15 listopada 
Zadanie pod nazwą budowa drogi Bojanice- Krzywiń na które Rada Gminy zaplanowała 
pomoc w kwocie 100.000,- zł nie zostało przyjęte do realizacji przez Powiat. 

W dz. 600 . rozdz. 60016   w   §   4170   zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,- zł na opłacenie 
zawieranych umów zleceń na wycinkę krzewów przy drogach . W okresie pierwszego 
półrocza zawarto tylko jedną umowę  i stąd niska realizacja wydatków w kwocie 604,60 zł co 
stanowi 20,15%. Pozostałe prace przy drogach wykonywane były nieodpłatnie przez osoby 
skierowane przez sądy. 
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W dz.600, rozdz. 60016 w   §   4110   niska realizacja planu, przyjętego w kwocie 200,- zł a 
zrealizowanego w kwocie 23,58 zł  wynika z faktu nieodpłatnego świadczenia prac,  
o których mowa wyżej. To z kolei nie rodzi obowiązków wobec ZUS.

W dz. 600 ,rozdz 60016 w   §   4210   zaplanowano kwotę 25.000,- zł z czego do końca półrocza 
2006 zrealizowano tylko 5.382,53 zł co stanowi 21,53 % . 
Wydatki są realizowane w miesiącu lipcu. Została zakupiona kostka brukowa do budowy 
chodników oraz kupowany będzie  żużel na  drogi polne.  

W dz. 600, rozdz. 60016 w   §   4270   zaplanowano kwotę 200.000,- zł na remont dróg 
gminnych . Planowano dwa zadania remontowe :
- remont nawierzchni drogi asfaltowej w Mierzejewie 
- remont mostu w Krzemieniewie ul. Zielona. 
W okresie I półrocza wykonano remont  drogi we wsi Mierzejewo ,  za kwotę 96.537,60 zł. 
Kolejne zadanie remontowe realizowane jest w miesiącu lipcu.  

 W dz. 600, rozdz. 60016 w   §   4300   zaplanowano kwotę 25.000,-zł a zrealizowano 5795,-
zł.Realizacja wydatków osiągnęła tylko 23,18 % .W/w kwotę wykorzystano między innymi 
na wynajem podnośnika koszowego w celu podcinania gałęzi na drogach gminnych.Niską 
realizację wydatków tłumaczy się tym, że  wydatki realizowane są w  miesiącu lipcu  i 
polegają na zakupie  usług transportowych ściśle związanych z kupnem żużla . 

W dz. 600, rozdz. 60016 w   §   4430   zaplanowano kwotę 3.000,- zł a wydano 2774,60 zł co 
stanowi 92,49 %. Wysoki procent wykonania wydatków wynika z faktu opłacenia składek 
odpowiedzialności cywilnej na drogach gminnych za cały rok 2006. 
W dz. 600, rozdz. 60016 w   §   6050   zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 
815.000,- zł z czego zrealizowano 371.762,84 zł,   czyli 45,62%. 
Szczegółową realizację poszczególnych zadań przedstawiono w części oznaczonej :
3.3.5 . realizacja wydatków majątkowych. 

 W dz. 630, rozdz. 63095   w   §   4210   planowano wydatki w kwocie 1.696,- zł  na zakup 
materiałów do przygotowania kąpieliska w Górznie do sezonu letniego. 
Wydano kwotę 1597,21 zł na zakup tarcicy do naprawy  pomostu nad jeziorem. Wysokie 
wykonanie wydatków wynika z konieczności przygotowania kąpieliska do sezonu letniego. 
 
  W dz. 630, rozdz.63095 w   §   4260    zaplanowano kwotę 500,- zł na realizację wydatków 
związanych z oświetleniem kąpieliska . Realizacja jest niska i wynosi 110,34 zł ,  z uwagi na 
to, że większość wydatków ponoszona jest w sezonie letnim.. 

W dz. 630, rozdz. 63095 w   §   4300   , tak jak co roku  planowano środki na zakup usług  
w kwocie 7.900,- zł. Do 30 czerwca 2006 roku wydano kwotę 2.200,- zł co stanowi 27,85% . 
Zapłacono pierwszą  ratę  wg umowy zawartej  z ratownikami w kwocie 1.500,- zł oraz 
 700,- zł za kontrolę sanitarną kąpieliska . 
 Pozostałe wydatki nastąpią w lipcu i sierpniu zgodnie z zawartą umową . 

W dz. 630, rozdz. 63095  w   §   4430   zaplanowano kwotę 7.100,- zł a realizacja wydatków 
wyniosła 6.805,69 zł tj. 95,85% . Wysoką realizację wydatków tłumaczy się  opłaceniem 
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całorocznej składki za przynależność gminy do Stowarzyszenia Leszno-Region w kwocie 
6.798,- zł , oraz uiszczeniem składki do PZU za ubezpieczenie pomostu w kwocie 7,69 zł. 

W dz. 630, rozdz.63095 w   §   6050   zaplanowano w tym rozdziale kwotę 100.000,- zł na jedno 
zadanie inwestycyjne polegające na budowie ścieżki rekreacyjnej dla osób 
niepełnosprawnych w kierunku jeziora w Górznie . Wydano do końca I półrocza 2006 roku 
kwotę  5.856,- zł na przygotowanie dokumentacji pod planowane zadanie inwestycyjne. 
Zadanie realizowane jest  w II półroczu. 
W dz. 700, rozdz. 70004   w   §     4300 zaplanowano kwotę 2000,- zł na opłacenie kosztów 
zarządu za mieszkania komunalne wchodzące w skład wspólnoty mieszkaniowej. 
Do 30 czerwca uregulowano należność za I półrocze w  kwocie 933,- zł . Realizacja 
wydatków przebiegała zgodnie z planem. 

W dz. 700, rozdz. 70005    w   §§   4210 i 4270   nie realizowano wydatków. Planowano w tych 
dwóch paragrafach ogółem 3.500,- zł na ewentualne remonty mieszkań komunalnych i zakup 
materiałów do remontu .Z uwagi na to, że mieszkania remontowano w latach ubiegłych do 
końca I półrocza potrzeby w tym zakresie nie wystąpiły.  

W dz. 700, rozdz. 70005 w   §   4300   zaplanowano wydatki w kwocie 3.500,- zł a  zrealizowano 
kwotę 1.380,76 zł co stanowi  39,45% a były to :
Czynsz emerytowanej nauczycieli  w kwocie  492,60 zł 
Oraz operaty szacunkowe , wypisy z ewidencji gruntów i ogłoszenie w prasie o przetargu
 na łączna kwotę 888,16 zł. Niższa realizacja planu niż wskazywałby  na to upływ czasu jest 
wynikiem zbyt wysoko przyjętego planu. 

W dz. 700, rozdz. 70005 w   §   4430   zaplanowano 1000,- zł na ewentualne opłaty związane z 
utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego. Do końca I półrocza wydano 436,33 zł na 
opłacenie składek ubezpieczenia  budynków od ognia i innych żywiołów. Wydatki 
zrealizowano w 43,63 %. 

W dz. 710, rozdz. 71004   w   §   4300   klasyfikowane są wydatki za usługi świadczone przez 
biuro projektowe dla tych miejsc , gdzie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Ogółem na ten cel zaplanowano 14.026,- zł  a zrealizowano 3.599,- zł co 
stanowi 25,66 %. Niskie wykonanie wydatków uzasadnia się tym, że na etapie  planowania 
budżetu nie było wiadomo ile osób wystąpi o zabudowę takich terenów. Ustalenie planu na 
wydatki na bazie roku poprzedniego nie sprawdza się, gdyż każdego roku inna liczba osób 
zainteresowana jest zabudową takich terenów. 

W dz.750, rozdz. 75011   w   §   4040   wysoka realizacja planu  wynika  z terminu wypłat 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego.  Planowano na ten cel 8.900,- zł  a zrealizowano 
8.737,65 zł co stanowi 98,18%. 

W dz. 750, rozdz. 75011 w   §   4010   zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń kwotę 117.900,- zł 
z czego zrealizowano 62.447,48 zł , realizacja przebiegała zgodnie z planem. 

W dz. 750 , rozdz. 75011 w   §   4110 i   §   4120   zaplanowano łącznie na opłacenie należnych 
składek ZUS kwotę 22.620,- zł a zrealizowano  12.036,16 zł co stanowi 53,21 %. 
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W dz.750, rozdz. 75011 w   §   4210   zakupiono za kwotę 1153,94 zł  materiały potrzebne na 
stanowiskach zajmujących się zagadnieniami z zakresu administracji rządowej. Ponieważ 
zakupu dokonano w ilościach , które powinny wystarczyć na cały rok wskaźnik realizacji 
planu , w kwocie 1250,- zł jest wysoki i wynosi 92,32 %.   

W dz. 750, rozdz. 75011 w   §   4300   planowano w roku 2006 wydać 600,- zł  a do końca 
półrocza opłacono faktury  w kwocie 505 ,- zł za opiekę autorską nad programami. Wysoki 
wskaźnik realizacji wynika z tego , że faktura obejmuje cały rok 2006.    

W dz. 750, rozdz. 75011 w   §   4410   zaplanowano na wyjazdy służbowe kwotę 220,- zł a 
wypłacano pracownikom delegacje za podróż na szkolenie  w kwocie 75,60 zł . 
Realizacja planu w 34,36 % i mimo niskiego wskaźnika  zaspokoiła wszystkie potrzeby 
w tym zakresie. 

W dz. 750, rozdz. 75011 w   §   4440   wysokie wykonanie wydatków tłumaczy się dokonaniem 
całorocznego odpisu na ZFŚŚ w kwocie 2292,75 zł przy planie 2.700,- zł . 

W dz. 750, rozdz. 75022   w   §   3030   klasyfikowane są wypłacane radnym i sołtysom diety za 
pełnieni funkcji społecznych. Zaplanowano na ten cel 71.000,- zł z czego do końca I półrocza 
wypłacono 32.700,- zł , a to stanowi 46,06 % planu. 

W dz. 750, rozdz. 75022 w   §   4210   przyjęto plan w kwocie 3.000,- zł na zakup materiałów do 
biura obsługi rady gminy . Realizacja wydatków na koniec I półrocza wyniosła 1651,36 zł co 
stanowi 55,05 %. 
W dz. 750, rozdz. 75022 w   §   4300   zaplanowano na zakup usług kwotę 6.000,- zł a realizacja 
wydatków w kwocie 215,- zł stanowi tylko 3,58 % planu. Zrealizowano tylko jeden rachunek 
na kwotę 215,- zł za pobyt radnego i udział w mistrzostwach radnych w piłce nożnej. 
Planowane wydatki będą realizowane w II półroczu. 

W dz. 750, rozdz.75023   w   §   4040   wysoki stopień realizacji wynika z terminu wypłat 
wynagrodzenia rocznego. Na ten cel przyjęto w budżecie plan w kwocie 31.758,- zł 
a zrealizowano 25.240,24 zł. 

W dz. 750, rozdz. 75023 w   §   4010   zaplanowano na wynagrodzenia kwotę 630.000,- zł a 
zrealizowano 305.634,50 zł. Wskaźnik realizacji planu wynosi 48,51 % . 

W dz. 750, rozdz. 75023 w   §   4110   przyjęto plan w kwocie122.400,- zł  na opłacenie składek 
ZUS . Do końca I półrocza zrealizowano 56.218,05 zł co stanowi 45,93 % planu.

W dz. 750, rozdz. 75023 w   §   4120   realizacja wydatków przebiegała prawidłowo. 
Na zaplanowaną kwotę 16.000,- zł zrealizowano 8.022,17 zł . 

W dz. 750, rozdz.. 75023 w   §   4140   klasyfikowane są wydatki na opłacenie składek na 
PFRON . Konieczność ich płacenia wynika z braku zatrudnienia osoby o ustalonym stopniu 
niepełnosprawności. Zaplanowano na te opłaty kwotę 12.000,- zł a zapłacono do końca
 I półrocza 2006 kwotę  6.536,30 zł. Realizacja wydatków wyniosła 54, 47%. 
Z uwagi na płacenie tak wysokich składek rzeczą ważną byłoby stworzenie stanowiska  pracy 
dla osoby niepełnosprawnej. Zatrudnienie takiej osoby na pełnym etacie pozwoliłoby uniknąć 
płacenia składek. 
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Z uwagi na wysokość kwot jakie budżet gminy przeznacza na składki decyzja w tej sprawie 
powinna być jak najszybciej podjęta.  

W dz. 750, rozdz. 75023 w   §   4170    Zaplanowano kwotę 2.000,- zł a realizacja wydatków 
wyniosła  100,- zł i wynosi tylko 5%. Niską realizacje wydatków uzasadnia się tym, że w 
trakcie półrocza nie zaistniały potrzeby realizacji zadań na podstawie umowy zlecenia. Jeżeli 
w dalszych miesiącach nie zaistnieje potrzeba zawierania umów zleceń , nastąpi zmiana planu 
w drodze dokonania  przeniesień pomiędzy paragrafami . 

W dz. 750, rozdz. 75023 w   §   4210   zaplanowano na zakup materiałów kwotę 39.000,- zł, 
 z czego zrealizowano 19.876,13 zł. Wskaźnik realizacji planu jest zgodny z upływem czasu i 
wynosi 50,96 . 

W dz. 750, rozdz. 75023   §   4260   opłacano faktury za wodę , gaz i energię elektryczną. 
 Przedłużająca się ostra zima spowodowała duże wydatki na gazowe ogrzewanie budynku 
urzędu ( 13.877,43 zł). Na zakup energii wydano 4.929,06 zł  a na zakup wody  211,13 .
Ogółem na wydatki w ramach tej podziałki zaplanowano kwotę 22.330,- zł  
Realizacja wydatków w tej podziałce klasyfikacyjnej wyniosła  19.017,62 zł co stanowi 
85,17 % . 
Prawdopodobnie pod koniec roku zaistnieje potrzeba zwiększenia planu wydatków
 w tym paragrafie.

W dz. 750, rozdz. 75023 w   §   4270   wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 84,62 % za sprawą 
płacenia należności za konserwację urządzeń monitorujących budynek urzędu. 
Planowane na ten cel wydatki wyniosły 5.000,- zł a realizacja do 30.06.06    4231,09zł. 
W celu ograniczenia wydatków zostaną w II półroczu podjęte kroki zmierzające do zmiany 
zawartej umowy z firmą , która zajmuje się konserwacją .

W dz. 750, rozdz. 75023 w   §   4280   poniesiono wydatki na obowiązkowe badania 
pracowników. Zaplanowano na ten cel kwotę 1.300,- zł a zrealizowano  867,- zł . 
Wysoki wskaźnik realizacji 66,69% wynika z liczby pracowników , wobec których istniał 
obowiązek dokonania   badań  w I półroczu. 

W dz. 750, rozdz. 75023 w   §   4300   realizacja wydatków jest wysoka i wynosi59,55 %
Planowane wydatki wynosiły 100.000,-zł a realizacja 59.547,94 zł 
Na wysoką realizację składają się następujące wydatki: 
- przesyłki pocztowe 11.802,80 zł 
- usługi telekomunikacyjne  18.259,24 zł 
- prowizje bankowe 3.441,86 zł 
- obsługa systemu komputerowego 5.,124,- zł 
- monitoring obiektu urzędu  1.565,76 zł ,
- szkolenia 2.382,- zł 
- przeprowadzenie czynności kontrolnych 7.320,- 
- oprawa dokumentów 427,-zł 
-ogłoszenie w gazecie 1.190,72zł 
- opieka autorska nad programami komputerowymi  7.405,37 zł 
- usługi w zakresie ochrony mienia  256,20 
- inne usługi 372,99 zł 
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Uzyskanie wysokiego wskaźnika realizacji planu tłumaczy się przyjęciem na etapie 
planowani zbyt niskiej kwoty. 
 

W dz. 750, rozdz. 75023 w   §   4350   na zakup usług internetowych zaplanowano kwotę 7.000,- 
zł a zrealizowano 4.290,72 zł . Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 61,30  % za sprawą 
uregulowania należności za emisje w BIP za okres do końca roku 2006 . 
W dz.750, rozdz. 75023 w   §   4410   zaplanowano na wypłatę delegacji kwotę 14.960,- zł , z 
czego do końca półrocza zrealizowano 6.162,71 zł, co stanowi 41,19 % planu. 

W dz. 750 , rozdz. 75023 w   §   4430   do końca I półrocza zrealizowano wydatki w kwocie 
4.765,81 zł przy planowanej kwocie 8.120,- zł .Stanowi to 58,69 %. 
Wysoka realizację planu uzasadnia się tym, że niektóre składki  płacone są w kwocie należnej 
za cały rok. Na sumę zrealizowanych wydatków 4.765,81 zł złożyły się: 
1) składka członkowska na WOKISS w kwocie 2.760,- zł 
2) składka na Stowarzyszenie Gmin Regionu Wielkopolskiego 1.921,51 zł 
3) składki ubezpieczenia budynku urzędu w kwocie 69,30 zł 
4) opłaty skarbowe w kwocie 15,- zł .

W dz. 750, rozdz, 75023 w   §   4440   zaplanowano odpis na ZFŚS w kwocie 10.000,- zł 
a odprowadzono na rachunek socjalny kwotę 9.935,25 zł,  należne za cały rok 2006 .
Dało to wysoki wskaźnik realizacji planu 99,35%.

W dz. 750 rozdz. 75023 w   §   4480   gmina zapłaciła sama sobie podatek od nieruchomości , 
naliczony w skali całego roku , za powierzchnie biurowe wynajmowane w budynku UG
 na cele prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. 
Zarówno plan jaki i wykonanie wyniosły po  500,- zł .  

W dz. 750 , rozdz. 75023 w   §   6060   zaplanowano wydatki za zakupy inwestycyjne –
komputeryzację urzędu w kwocie 20.000,-zł  Realizacja wydatków nie jest wysoka  i 
wyniosła na 30.06.2006   kwotę 7.449,77 zł , co stanowi 37,25% . Urząd Gminy jest 
w zasadzie dobrze wyposażony a pieniądze wykorzystuje się 
w sytuacjach konieczności doposażenia sprzętu lub niespodziewaną wymianę,  z powodu 
awarii. 

W dz. 750 ,rozdz. 75075    w   §   4210   zaplanowano wydatki na zakup materiałów 
promocyjnych .Z planowanej kwoty 5.000,- zł wydano 4.090,96 zł . W celach promocji 
gminy kupowano kwiaty  i  zestawy porcelanowe, które  wręczane są jubilatom i osobom 
wizytującym gminę . Realizacja wydatków wyniosła 81,82 %.Zakupione zestawy 
porcelanowe powinny zabezpieczyć potrzeby do końca roku 2006. 
 
W dz. 750, rozdz. 75075 w   §   4300   zrealizowano prawie wszystkie wydatki zaplanowane na 
rok 2006 gdyż plan ustalono na kwotę 14.000,- zł  a realizacja wyniosła 13.094,59 zł. 
Klasyfikowano  w ramach tego rozdziału wydatki związane z zakupem usług na wyjazd 
młodzieży szkolnej do współpracującej gminy w Holandii.
W miesiącu maju przebiegała wizyta delegacji z gminy holenderskiej,  w związku z którą, 
trzeba było ponieść wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie gości. 
Realizacja wyniosła 93,53% . Planowane zadanie zrealizowano w całości.  
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W dz. 750, rozdz. 75095   w   §   4170    nie realizowano wydatków. Na etapie planowania 
zasugerowano się wykonaniem budżetu roku poprzedniego i ustalono kwotę 18.000,- zł 
Środki finansowe zaplanowane w tym paragrafie wykorzystane będą  w II półroczu 2006 r. 
 
W dz. 750, rozdz. 75095 w   §   4300   realizacja wydatków wyniosła 2,85 % . 
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 15.000,- zł na opracowanie niezbędnych programów
 i strategii. Do dnia 30.06.2006  wydano na ten cel 427,- zł. Zadanie  będzie realizowane 
w II półroczu.   
W dz. 751, rozdz. 75101   w   §   4210   zapisano po stronie planu kwotę 1.392,- zł na zakup 
materiałów do prowadzenia stałego rejestru wyborców . Zrealizowano wydatki na kwotę 
571,77 zł , co stanowi 41,08 % planu. 

W dz. 754, rozdz.. 75412   w   §   3030   zaplanowano kwotę 7.200,- zł na wypłatę ekwiwalentu za 
udział w akcjach gaśniczych  i ryczałtu komendanta OSP. 
Plan ustalono na bazie roku poprzedniego. Jednak z uwagi na dużą liczbę wyjazdów do akcji 
realizacja planu na półrocze osiągnęła  kwotę 7156,61 zł co daje wskaźnik 99,4 % . 
W miesiącu lipcu zostaną dokonane stosowne zmiany w budżecie gminy, które zapewnią 
bieżące regulowanie zobowiązań.
W dz. 754, rozdz. 75412     §   4010   przyjęto plan na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców OSP 
w kwocie 15.800,- zł,  z czego do dnia 30 czerwca 2006 wypłacono 6.958,- zł . Realizacja 
planu wyniosła  44,04 %. 

W dz. 754, rozdz. 75412 w   §   4040   wysoki wskaźnik realizacji 80,78 % ma swe uzasadnienie 
w terminie wypłat wynagrodzenia rocznego. Zaplanowano na ten cel kwotę 1300,- zł a 
zrealizowano 1050,09 zł . 

W dz. 754, rozdz. 75412 w   §   4110   klasyfikowano zapłacone składki do ZUS . 
Przyjęto plan  w kwocie 3.200,- zł a na rachunek ZUS przelano w trakcie półrocza kwotę 
1375,67 zł tj. 42,99 % planu. 

W dz. 754, rozdz. 75412 w   §   4120   planowane są środki w kwocie 81,- zł na opłacenie składek 
na Fundusz Pracy . Do końca I półrocza zrealizowano 46,01 zł tj. 56,80 %. 

W dz. 754, rozdz. 75412 w   §   4170   nie realizowano wypłat wynagrodzeń zawartych na 
zasadzie umowy zlecenia. Kwota 1.220,- zł z uwagi na to, że nie została uruchomiona w 
miesiącu lipcu zostanie  przesunięta na § 3030 , z uwagi na omówione w tym paragrafie 
niedobory. 
W dz. 754, rozdz. 75412 w   §   4210   zrealizowano wydatki w 65,75 % . W paragrafie tym 
planowano w skali roku wydać 15.229,- zł, a do końca I półrocza zrealizowano  kwotę 
10.012,60 zł 
Na wysoka realizację miał wpływ zakup nagród  za kwotę 1.807,43 zł na organizowane 
zawody pożarnicze w miesiącu czerwcu .Z uwagi na liczne wyjazdy strażaków do akcji 
gaśniczych zwiększone były również wydatki na zakup paliwa .  

W dz. 754, rozdz. 75412 w   §   4260   klasyfikowane są wydatki na zakup wody , gazu i energii 
elektrycznej. . Z uwagi na ostrą i długą zimę ponoszono bardzo wysokie koszty ogrzewania 
remiz OSP w okresie  zimowym. W budżecie gminy zaplanowano na ten cel kwotę 9.000,- zł 
z czego zrealizowano 6.465,55 zł. Wskaźnik realizacji planu wyniósł z w/w powodów 
71, 84% .W okresie jesienny konieczne będzie zwiększenie planu wydatków w ramach 
dokonania przeniesień pomiędzy paragrafami.  
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W dz. 754, rozdz. 75412 w   §   4270   zaplanowano wydatki w kwocie 55.000,- zł , z czego na:
- remont  remizy OSP w Pawłowicach  -  40.000,- zł
- remont sprzętu OSP -  15.000,- zł .
Do końca I półrocza zrealizowano wydatki w kwocie 2.630, 93 zł.  zł , co stanowi 4,78%.
Były to wyłącznie wydatki na remont sprzętu OSP. W trakcie I półrocza nie poniesiono 
wydatków na remont remizy. Zadanie to jest planowane do  realizacji  w  drugim półroczu.  

W dz. 754, rozdz. 75412 w   §   4280   przyjęto plan na zakup usług medycznych w kwocie 
1.000,-zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 900,- zł tj.  w 90%. Wysoką realizację uzasadnia 
się tym , że termin przeprowadzenia badań lekarskich mijał w okresie I półrocza. 

W dz. 754, rozdz. 75412 w   §   4300   zaplanowano wydatki na zakup usług  w kwocie 
5.400,- zł , a zrealizowano 2.975,49 zł co stanowi 55,10 % . Realizacja wydatków przebiegała 
zgodnie z wcześniejszymi założeniami. 

W dz. 754, rozdz. 75412 w   §   4410   wypłacono delegację za przejazd na szkolenie.
Planowano na ten cel kwotę 200,- zł wydatków wypłacono do końca półrocza 141,60 zł. 
Realizacja wydatków wyniosła 70,8 %  i prawdopodobnie będzie to ostatni  wydatek w  tej 
podziałce klasyfikacyjnej. 

W dz. 754, rozdz. 75412 w   §   4430   ujmowane są wydatki na opłacenie składek 
ubezpieczeniowych. Przyjęto plan w kwocie 6.300,- zł a wydano w trakcie I półrocza 2006 
kwotę 6.292,64 zł. Przyczyna tak wysokiego wykonania wydatków jest to, że w terminie do 
30 czerwca 2006 zapłacono należne składki za OC pojazdów w skali całego roku.
 Realizacja wydatków osiągnęła  poziom 99,88 %. 

W dz. 754, rozdz. 75412 w   §   4440   zaplanowano kwotę 1.800,- zł a do dnia 30 czerwca 2006 
dokonano całorocznego odpisu na ZFŚŚ w kwocie 1719,56 zł , co spowodowało realizację 
planu wydatków w wysokości 95,53 % . 

W dz. 754 , rozdz. 75414   w   §   4110   przyjęto plan w kwocie 223,- zł a zrealizowano go w 
46,18 % co daje kwotę 102,99zł. Pieniądze w całości przeznaczono na opłacenie składek 
ubezpieczenia społecznego od zawartej umowy zlecenia. 
W dz. 754, rozdz. 75414 w   §   4120   zaplanowano na opłacenie składek na Fundusz Pracy od 
w/w umowy zlecenia kwotę 36,- zł , a zrealizowano 14,70 zł. Realizacja przebiegała zgodnie 
z planem . 

W dz. 754, rozdz. 75414 w   §   4170   realizowana jest umowa zlecenie na utrzymanie porządku 
w magazynie OC. Plan na to zadanie wyniósł 1190,- zł . Do końca I półrocza zrealizowano 
wydatki w kwocie 600,- zł, co stanowi 50,42%. 

W dz. 754, rozdz. 75414 w   §   4210   planowano kwotę 200,- zł na  zakup materiałów 
niezbędnych do utrzymania sprawności sprzętu obrony cywilnej. Wydatków nie poczyniono z 
uwagi na to, że w I półroczu gmina nie otrzymała należnej dotacji na realizację zadania. 
Wszystkie poniesione na ten cel wydatki finansowano środkami własnymi gminy.  
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W dz. 756,,rozdz. 75647 w   §   4100   przyjęty plan  w kwocie 30.000,- zł miał zapewnić środki 
finansowe na wypłatę wynagrodzenia inkasentom. Zrealizowano wydatki w kwocie 15.801,- 
zł, co daje prawidłowy wskaźnik realizacji zadania w wysokości 52,67 %. 

W dz. 756, rozdz. 75647 w   §   4170   wysokie wykonanie wydatków ( 81,31% ) osiągnięto po 
dokonaniu wypłaty sołtysom , którzy na zasadzie umów zleceń dostarczali podatnikom 
nakazy płatnicze. Nie przewiduje się innych wypłat w ramach tej podziałki klasyfikacyjnej. 
Wobec powyższego kwota pierwotnie przyjęta w budżecie jest wystarczająca a wysoki 
wskaźnik realizacji , nie świadczy o   niedoborze planu finansowego. 
Plan na to zadanie przyjęto w kwocie 3.780,- zł a realizacja wyniosła 3.073,50 zł. 
W dz. 756, rozdz. 75647 w   §   4110   zaplanowano kwotę 1000,- zł na opłacenie składek 
ubezpieczenia społecznego. Plan zrealizowano w 46,54 % , co daje kwotę zrealizowanych 
wydatków 465,37 zł.  

W dz. 756, rozdz. 75647 w   §   4210   zaplanowano kwotę 3.300,- zł na zakup materiałów 
biurowych, głównie papieru, do celów wymiaru podatków. Wydano na ten cel 1.673,21 zł, co 
stanowi 50,70%. 
W dz. 756, rozdz. 75647 w   §   4300   przyjęto plan w kwocie 3.450,- zł a wydatki zrealizowane 
wyniosły 1.195,88 zł. Realizacja planu wyniosła tylko 34,66 %. Głównym wydatkiem tej 
podziałki klasyfikacyjnej ,  były opłaty  uiszczane do urzędu skarbowego,  na rzecz czynności 
komorniczych. Ustalenie na początku roku planu , w taki sposób aby na koniec półrocza 
realizacja wyniosła około 50 % jest rzeczą bardzo trudną,  z uwagi na różną liczbę 
wysyłanych tytułów egzekucyjnych .  

W dz. 758, rozdz. 75814   w   §   4530   zaplanowano 15.500,- zł na uregulowanie należności z 
tytułu podatku WAT. Plan wykonano tylko w 39,57 % w kwocie 6.134,- zł . Z uwagi na 
sprzedawane w miesiącu lipcu nieruchomości , których sprzedaż nakłada na gminę obowiązek 
zapłaty 22% podatku wat- wykonanie wydatków będzie przebiegało zgodnie ze wskaźnikiem 
upływu czasu.  

W dz. 758. rozdz. 75818   w   §   4810   zaplanowano rezerwę ogólną budżetu w kwocie 131.446,- 
zł , której nie było potrzeby uruchamiać.  

W dz.801, rozdz. 80101 w   §   3030     płacono dodatki do płac . Zaplanowano kwotę 152.800,- zł 
a zrealizowano wydatki w kwocie 81.887,76 zł .Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo 
i na koniec półrocza wyniosła 53,59%.   .

W dz. 801, rozdz.80101 w   §   3260   klasyfikowano wydatki związane z zakupem podręczników 
na tzw. wyprawki dla uczniów klas I szkół podstawowych.
Zaplanowano na ten cel kwotę 2370,- zł a wydatkowano 2277,40 zł . Z uwagi na to, że 
pieniądze na ten cel pochodzą z dotacji celowej ,  starano się wykorzystać wszystkie 
otrzymane środki , co jednocześnie tłumaczy wysokie wykonanie planu.   
W dz. 801, rozdz. 80101 w   §   4010   plan na wynagrodzenia w kwocie 2.151.625,- zł 
zrealizowano zgodnie z założeniami w kwocie 1.081.891,79 zł co daje 50,28%. 
W dz. 801, rozdz. 80101 w   §   4040    wysoka realizacja wydatków jest spowodowana 
obligatoryjnym terminem wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 
Planowana na rok 2006 roku w kwocie 167.935,- zł zrealizowano  w kwocie 163.256,26 zł tj. 
w 97,21%. 
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W dz. 801, rozdz. 80101 w   §§   4110 i 4120   planowane kwoty miały zabezpieczyć  terminowe 
płatności składek do ZUS. 
W obydwu paragrafach zaplanowano łącznie  507.898,- zł a do końca I półrocza 2006 
zrealizowano wydatki w kwocie  łącznej 256.446,51 zł .Realizacja wyniosła 50,49%. 

W dz. 801, rozdz. 80101 w   §   4140   przyjęty plan finansowy w kwocie 7.310,- zł miał 
zapewnić terminowe płacenie należnych składek do PFRON. Składki te płacą dwa zespoły 
szkół w Drobninie i Pawłowicach. 
Ogółem wpłacono na rzecz PFRON-u kwotę 2.957,40 zł. Realizacja wydatków wyniosła 
40,56%  z uwagi na to, że w w/w placówkach uczą  się dzieci z ustalonym stopniem 
niepełnosprawności , co wpływa na obniżenie  wysokości uiszczanych składek. 

W dz. 801, rozdz. 80101 w   §   4170   ustalono na początku roku plan w kwocie 8.270,- zł . 
W I półroczu wydatki były bardzo małe i wyniosły  486,- zł .tj. tylko 5,88%. 
Niską realizację planu tłumaczy się tym, że nie wystąpiły potrzeby w  zakresie  zawierania 
umów zleceń. Planowana w tym § kwota będzie zagospodarowana na inne cele , po 
dokonaniu stosownych zmian w budżecie gminy.  

W dz. 801, rozdz. 80101 w   §   4210   przyjęto plan na wydatki w  kwocie 67.709,- zł 
a do 30 czerwca 2006 zrealizowano wydatki na łączną kwotę 23.527,93 zł co daje 
34,75%.Niska realizacja planu  zakupu materiałów wiąże się ściśle z prowadzonymi 
remontami w placówkach szkolnych , a te przeważają w miesiącach wakacyjnych.

W dz. 801 , rozdz. 80101 w   §   4240   zaplanowano   na zakup pomocy dydaktycznych 
Kwotę 10.320,- zł a zrealizowano tylko 32% tj. 3.336,52 zł. 
Niską realizacje planu wydatków tłumaczy się tym, że doposażenie klas w pomoce 
dydaktyczne następować będzie w okresie wakacyjnym , w celu przygotowania pracowni
 do nowego roku szkolnego. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.
 
W dz. 801, rozdz. 80101 w   §   4260   wykonanie wydatków na zakup energii, wody i gazu 
dobiega planu rocznego. Przedłużający się okres zimowy spowodował wysokie koszty 
ogrzewania gazowego. W najbliższym czasie szkoły będą musiały dokonać zmian w planie 
wydatków , aby zapewnić środki finansowe na zbliżającą się jesień i zimę. 
Realizacja wydatków na ten cel przedstawia się następująco:
Plan 92.781,- zł,  wykonanie 84.637,63 zł. tj. 91,22 %. 

W dz. 801, rozdz. 80101 w   §   4270   nie planowano na rok 2006 większych  prac remontowych 
Na drobne remonty zaplanowano kwotę 9.585,- zł , którą zrealizowano w ciągu I półrocza w 
34,20% to jest w kwocie 3.278,42 zł. Oszczędności wygospodarowane w tym paragrafie 
zamierza się przeznaczyć w drodze przeniesień,  na zwiększenie planu wydatków w § 4260 
gdzie  występują duże niedobory.  

W dz. 801, rozdz. 80101 w   §   4280   wykonano badania wyłącznie tym pracownikom, którym 
upływał termin ważności badań w I półroczu. To spowodowało , że plan w kwocie 4.219,- zł 
zrealizowano tylko  w 7,23%. Poniesione na ten cel wydatki to kwota 305,- zł.  
Dla większości pracowników badania okresowe przypadają w okresie jesiennym. 

W dz. 801, rozdz. 80101 w   §   4300   planowano na zakup usług kwotę 23.665,- zł a 
zrealizowano w kwocie 14.846,45 zł to jest w 62,74 %. Na wysoką realizację wydatków ma 
wpływ sposób klasyfikowania wydatków w istniejących zespołach szkół. 
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W dz. 801, rozdz. 80101   §   4350   zaplanowano kwotę  1.710,- zł a zrealizowano wydatki 
 do kwoty 638,78 zł co stanowi 37,36 %. Niską realizację wydatków na zakup usług 
internetowych uzasadnia się tym, że dwie placówki szkolne nie płacą za dostęp do internetu
 z uwagi na umiejscowienie urządzeń nadawczych na budynkach szkolnych. 
W celu uniknięcia tego typu nieprawidłowości dyrektorzy szkół otrzymają przypomnienie
 o obowiązku prawidłowego klasyfikowania wydatków. 

W dz. 801, rozdz. 80101 w   §   4410   planowane w kwocie 9.062,- zł środki finansowe 
zaspakajają potrzeby w zakresie wypłat należności  za podróże służbowe. Realizacja zadania
spowodowała wypłatę sumy 2.804,69 zł co daje stopień realizacji planu 30,95 %. 
Stosunkowo niskie wykonanie wystarczyło na wypłatę należności wszystkim delegowanym 
pracownikom. 

W dz. 801 , rozdz. 80101 w   §   4430   przyjęto plan w kwocie 8.686,- zł z czego zrealizowano 
kwotę 3.098,90 ,- zł, to jest 35,68 % planu,  przeznaczając ją na ubezpieczenie budynku. 
Realizacja wydatków jest niska z uwagi na to, że planowano środki na ubezpieczenie nowej 
Sali gimnastycznej. Nowo oddany budynek z uwagi na to, że nie wydano jeszcze decyzji
 o trwałym zarządzie został ubezpieczony przez gminę a nie przez konkretną szkołę. 

W dz. 801, rozdz. 80101 w   §   4440   dokonano odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i stąd wykonanie wydatków przekroczyło 50% . W uchwale budżetowej przyjęto 
plan w kwocie 111.845,- zł a do 30.06 2006 na rachunek ZFŚS przekazano kwotę 94.324,36 
zł. 

W dz. 801, rozdz. 80103 w   §   3020   kwalifikowane są wydatki na wypłaty nauczycielom 
dodatki socjalne . Zaplanowano w budżecie kwotę 9.150,- zł a zrealizowano 4.661,01  zł co 
daje  50,94% planu.
W dz. 801, rozdz. 80103 w   §   4010    realizacja wypłat wynagrodzeń przebiegała zgodnie z 
założeniami. Przyjęty plan w kwocie 99.447,- zł zrealizowano w kwocie 44.872,33 zł co 
wskazuje na 45,12 % wykonania  wydatków . 

W dz. 801 , rozdz. 80103 w   §   4040   wypłacono pracownikom wynagrodzenie roczne w 
obowiązującym terminie do 30.03.2006 co spowodowało wykonanie wydatków 94,83% .
Plan na to zadanie przewidywał kwotę 7.746,- zł z czego zrealizowano 7.345,60 zł .  

W dz. 801, rozdz. 80103 w   §   4110 i   §   4120   podobnie jak w paragrafie płacowym realizacja 
następowała zgodnie z założeniami. Łącznie na obydwu paragrafach zaplanowano kwotę 
20.268,- zł a zrealizowano 11.078,16zł tj. 54.66%. Realizacja wydatków przekraczająca 
wskaźnik 50% wynika z tego, że w marcu opłacono składki ZUS od dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego. Planowane na tych paragrafach wydatki wystarczą na terminowe 
płacenie składek do końca 2006 roku. 

W dz. 801, rozdz. 80103 w § 4210 zaplanowano na wydatki  kwotę 5.003,- zł
a zrealizowano1627,38  zł  tj. 32,53 %.Wykonanie znacząco odbiegające od 50 % tłumaczy 
się tym, że zakupy będą realizowane w okresie wakacyjnym, w celu przygotowania placówki 
do nowego roku szkolnego. 
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W dz. 801, rozdz. 80103 w   §   4240   pomimo tego , że planowano kwotę 1.023,- zł na zakup 
pomocy dydaktycznych  dla klas”O” , nie poczyniono żadnych wydatków. Tłumaczyć to 
można szukaniem oszczędności w celu zasilenia paragrafu 4260. 

W dz. 801, rozdz. 80103 w   §   4260   jak wspomniano wcześniej konieczne będzie zwiększenie 
planu wydatków. Pomimo przyjęcia w budżecie planu  porównywalnego z rokiem 
poprzednim w kwocie 5.742,- zł realizacja do końca I półrocza wyniosła 5.017,24 zł co daje 
87,38% realizacji planu. Przyczyną takiego wykorzystania planu była ostra zima a 
pomieszczenia klas „O” ogrzewane są gazem, który znacznie podrożał.  

W dz. 801 rozdz. 80103 w   §   4270    kwota 116,- zł  planowana na zadania prawdopodobnie nie 
zostanie wykorzystana a w drodze przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków zasili 
paragraf 4260 .   

W dz.801, rozdz. 80103 w   §   4300   przyjęty plan w kwocie 1726,- zł zrealizowano tylko w 
25,18 % co stanowi kwotę 434,68 zł. 
W ramach tej podziałki klasyfikacyjnej  płacono za niezbędne usługi . Wydatki czyniono 
ostrożnie  w celu wygospodarowani oszczędności, którymi będzie można zasilić paragraf 
4260 w celu zapewnienia terminowego płacenia za ogrzewanie pomieszczeń w sezonie 
jesienno-zimowym .

W dz. 801, rozdz. 80103  w   §   4410   przyjęto plan w kwocie 245,- zł, który z uwagi na to, że 
pracownicy nie korzystali z delegacji nie został wykorzystany. 
 
W dz. 801, rozdz. 80103 w   §   4440   wykonanie wydatków w 84,31 % uzasadnia się 
dokonaniem odpisu na ZFŚS w  ustawowym terminie . Przyjęto plan w kwocie 6.159,- zł a 
zrealizowano 5192,67 zł. 

W dz. 801, rozdz. 80104 w   §   3020   klasyfikowano wydatki na wypłacane nauczycielom 
przedszkoli dodatki socjalne , typu dodatek wiejski i mieszkaniowy. Przyjęty w budżecie 
gminy plan w kwocie 29.698,- zł zrealizowano zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu w 
kwocie 14.172,25 zł. 
W dz. 801, rozdz. 80104 w   §   4010   realizacja planu w kwocie 447.429,- zł przebiegała 
prawidłowo i wyniosła 48,56%  co daje kwotę 217.257,02 zł.  

W dz. 801,rozdz. 80104 w   §   4040    wysokie wykonanie wydatków tłumaczy się 
obowiązującymi terminami wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
Realizacja  na 30.06.2006 przedstawia się następująco: plan 31.475,- zł 
                                                                              Wykonanie 31.343,12 zł  
 
W dz. 801, rozdz. 80104 w   §   4110 i   §   4120   przyjęte kwoty planu zapewnić mają terminowe 
odprowadzanie składek do ZUS. Suma planów na obydwu paragrafach wynosi 93.524,- zł 
z czego do końca czerwca 2006 zrealizowano łącznie 52.164,20 zł tj. 55,78%. 
Przekroczenie wskaźnika 50% uzasadnia się tym, że w miesiącu marcu odprowadzono 
składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 

W dz 801. rozdz. 80104 w   §   4170   zaplanowano na zawierane umowy zlecenia kwotę 2.000,- 
zł . W trakcie I półrocza podpisano 2 umowy na wykoszenie trawy na terenie boiska przy 
przedszkolu. Wypłacono na ten cel kwotę 250,- zł. Niska realizacja  spowodowana jest 
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przyjęciem na etapie planowania zbyt wysokiego planu. Zostanie to zmienione w drodze 
dokonania przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków.

W dz. 801, rozdz. 80104 w   §   4210   zaplanowano zakup materiałów do pracy przedszkoli 
w kwocie 29.200,- zł, a do końca półrocza zrealizowano 7.071,85 zł,  co stanowi 24,22%.
Niskie wykonanie tłumaczy się tym , że przedszkole w Krzemieniewie nie czyniło wydatków 
z uwagi na planowane malowanie budynku i konieczność zakupu dużej ilości materiałów 
budowlanych w okresie wakacyjnym. 

W dz. 801, rozdz. 80104 w   §   4220   kupowana jest żywność na potrzeby stołówek 
przedszkolnych. Zaplanowano zakupy w  skali roku na kwotę 41.530,-zł . Do końca 
 półrocza zrealizowano wydatki w kwocie 18.053,16 zł co stanowi 43,47 %planu.     

W dz. 801, rozdz.. 80104 w   §   4240   przyjęto plan w kwocie 9.300,- zł na zakup pomocy 
dydaktycznych do prowadzenia zajęć w przedszkolu. Zrealizowano plan w 15,90 %  
w kwocie 1478,28 zł. W celu realizacji przyjętego planu wydatki będą czynione przed 
rozpoczęciem roku szkolnego,  co uwidoczni  się  w budżecie gminy dopiero w III kwartale 
roku. 

W dz. 801, rozdz. 80104 w   §   4260   tak jak i w innych rozdziałach plan w kwocie 34.805,- zł 
został zrealizowany bardzo wysoko. Zapłacone rachunki za wodę , gaz i energię elektryczną 
dały w sumie wykonanie w kwocie 26.886,41 zł. Realizacja planu wyniosła aż 77,25 % .
Tak jak przy omawianiu innych rozdziałów uzasadnić to należy długim okresem grzewczym . 
W najbliższym czasie dyrektorzy placówek przedszkolnych muszą dokonać zmian w swoich 
budżetach aby zapewnić środki finansowe  na ogrzewanie pomieszczeń w miesiącach 
listopad-grudzień 2006. 

W dz. 801, rozdz.. 80104 w   §   4270   realizacja planu w kwocie 84.100,- zł jest rażąco niska bo 
wynosi 3.037,40 zł. tj tylko 3,61 %. 
W ramach tego paragrafu ujęte są do realizacji dwa zadania, których wykonanie  przedstawia 
tabelka poniżej: 
Nazwa zadania Plan w zł Wykonanie % realizacji 
1) remont budynku przedszkola  w 
Pałowicach 

   75.000,- zł   0 0 

2) Pozostałe remonty w przedszkolach      9.100,-    3.037,40 zł   33,38%
 Zadania nr 1 nie wykonano z uwagi na przedłużające się procedury związane z nabycie 
budynku od Instytutu Zootechniki w Krakowie. Akt notarialny podpisany w dniu 21 czerwca 
2006 roku sfinalizował sprawę i można było dopiero wówczas zacząć szacować koszty 
niezbędnego remontu. Wobec powyższego remont będzie realizowany w II połowie roku. 

W ramach zadania Nr 2 za kwotę 3.037,40 zł wykonano następujące zadania remontowe :
-remont  budynku przedszkola  w Garzynie polegający na pokryciu dachu nowa papą 
termozgrzewalną , 
-remont pralki i konserwację kserokopiarki w przedszkolu w Pawłowicach, 
-remont kotła gazowego  w przedszkolu w Krzemieniewie ,  

W dz. 801,rozdz.80104 w   §   4280   przyjęto plan w kwocie 900,- zł , z czego do 30.06 2006
 na badania pracowników zrealizowano 190,- zł czyli 21 ,11 % planu. Wydatki w ramach tej 
podziałki klasyfikacyjnej realizowane będą w drugim półroczu. 
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W dz. 801, rozdz. 80104 w   §   4300   uiszczane są opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz na 
zakup innych usług typu przeglądy elektryczne, przegląd gaśnic opłaty za obsługę finansowo-
księgową jednostek. 
Przyjęty plan w kwocie 25.600,- zł realizowano zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu , który 
przy wykonaniu wydatków w  kwocie 13.417,66 zł wyniósł  52,41%. 

W dz. 801, rozdz. 80104 w   §   4350   realizowano zakup usług internetowych. 
Planowano w skali roku wydatki w kwocie 1.470,- zł z czego do końca i półrocza wydano 
412,01 zł. Poniesione wydatki zaspokoiły potrzeby jednostek w tym zakresie.
Realizacja wydatków wyniosła 28,03%. Była niższa od przewidywań z uwagi na to, że 
przedszkole w Krzemieniewie od roku 2006  korzysta z usług internetowych bez ponoszenia 
jakichkolwiek opłat. 

W dz. 801, rozdz. 80104 w   §   4410    planowano wydatki na pokrycie kosztów podróży 
służbowych w kwocie 1200,- zł z czego do końca I półrocza wydano 181,80 zł tj. 15,15 %. 
Z uwagi na to, że środki zaplanowano w kwocie przekraczającej zapotrzebowanie , w III 
kwartale przewidywane są zmiany w budżetach poszczególnych przedszkoli.

W dz. 801 rozdz. 80104 w   §   4430   realizowano wydatki związane z uiszczaniem składek 
ubezpieczeniowych. Plan w kwocie 1550,- zł zrealizowano  kwotą 761,50 zł  tj. 49,13 %. 

W dz. 801, rozdz. 80104 w   §   4440   ujęto przekazane środki na ZFŚS. Z zaplanowanej kwoty 
29.672,- zł przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy kwotę 26.889,06 zł co daje 
wykonanie 90,62%. Tak wysokie wykonanie tłumaczy się przekazaniem środków w skali 
całego roku 2006. 

W dz. 801, rozdz. 80104 w   §   6060   zaplanowano 200.000,- zł na zakup budynku przedszkola 
w Pawłowicach od Instytutu Zootechniki w Krakowie. Zadanie zrealizowano w całości za 
kwotę 192.980,56 zł co stanowi 96,49%.  

W dz. 801, rozdz. 80110 w   §   3020   klasyfikowane są wypłaty  dodatków wiejskich i 
mieszkaniowych dla nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach oraz należnych ekwiwalentów 
wynikających z przepisów BHP.  Plan w kwocie 96.109,- zł zrealizowano kwotą 53.824,60 zł 
tj w 56 % . Wykonanie przekraczające wskaźnik 50 % wynika z terminów płatności w/w 
należności. 

W dz. 801, rozdz. 80110 w   §   4010   planowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli 
gimnazjalnych w kwocie 1.077.000,- zł,   a zrealizowano 640.928,13 zł tj. 59,51 %. 
Wynagrodzenia wypłacano terminowo a realizacja planu przekracza 50 % z uwagi na  to, 
że wynagrodzenia płatne są z góry na dany miesiąc.  

W dz. 801, rozdz. 80110 w   §   4040   ujęto środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego. Planowano kwotę 97.993,- zł a do końca marca wypłacono 96.863,58 zł to jest 
98,85 %. 

W dz. 801, rozdz. 80110 w   §   4110 i   §   4120   planowane środki maja zapewnić terminowe 
regulowanie zobowiązań wobec ZUS. Łącznie na obydwu paragrafach zaplanowano kwotę 
268.400,- zł a tytułem składek ubezpieczeniowych zapłacono 151.358,73 zł to jest 56,39 %. 
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Z uwagi na sposób wypłacania wynagrodzeń dla nauczycieli należy przyjąć , że realizacja 
planu na tych paragrafach przebiegała zgodnie z założeniami. 

W dz. 801, rozdz. 80110 w   §   4140   zaplanowano środki na obowiązkowe wpłaty do PFRON-u 
w kwocie 3.710,- zł a realizacja wyniosła 1740,30 co stanowi 46,91 % . 

W dz. 801, rozdz. 80110 w   §   4210   plan w kwocie  27.280,- zł realizowano zgodnie 
ze wskaźnikiem upływu czasu ,  w kwocie14.248,86 zł tj. w 52,23 %. 

W dz. 801, rozdz. 80110 w   §   4260   klasyfikowano zapłacone faktury za wodę , gaz i energię 
elektryczną . Przyjęty plan w kwocie 50.459,- zł nie wystarczy na sfinansowanie wszystkich 
wydatków do końca roku. Realizacja planu na 30.06.2006 wyniosła 45.339,57 zł tj. 89,85 %. 
Uzasadnieniem tak wysokiej realizacji planu jest długi sezon grzewczy i wysokie koszty 
ogrzewania gazowego . W najbliższym czasie dyrektorzy gimnazjów muszą przygotować 
stosowne zmiany w budżecie aby zapewnić środki na ogrzewanie sal lekcyjnych w nowym 
roku szkolnym . 
W dz. 801, rozdz. 80110 w   §   4240   planowano zakup pomocy dydaktycznych za kwotę 
4.530,- z ł . W trakcie I półrocza poczyniono zakupów za kwotę 1459, 61 zł  tj. 32,22 %. 
Z uwagi na konieczność  zwiększenia planu wydatków w § 4260 prawdopodobnie gimnazja 
zrezygnują z dalszego wyposażania klas w pomoce naukowe.  

 W dz. 801, rozdz. 80110 w   §    4270   przyjęto w uchwale budżetowej plan w kwocie 1587,- zł 
na drobne remonty w szkołach. Zrealizowano kwotę 106,87 zł tj. 6,73% planu. 
Zadania remontowe tak jak co roku realizowane są w miesiącach wakacyjnych wobec tego 
realizacja wydatków na 30.06.2006 roku przedstawiała się bardzo skromnie.

W dz. 801, rozdz.80110 w   §   4280   planowano środki w kwocie 3.810,- zł na badania lekarskie 
pracowników . Do końca I półrocza 2006 nie przeprowadzano badań , będą one realizowane 
w III kwartale roku.  

W dz. 801, rozdz. 80110 w   §   4300   wydatki planowane w kwocie 33.660,- zł na zakup usług , 
zrealizowano w kwocie 14.874,57 zł tj. w 44,19 % . 

W dz. 801 . rozdz. 80110 w   §   4410   plan w kwocie 6.156,- zł gwarantuje wypłatę należności,
pracownikom delegowanym w podróż służbową.  Do końca I półrocza wydano 3.807,35 zł tj. 
61,85 %. Wysoka realizacja planu utrzymywała się przez I półrocze .
 Od  września 2006 roku wydatki na sfinansowanie delegacji ulegną zmniejszeniu
 z uwagi na powstanie zespołu szkół w Belęcinie, co nie będzie wymagało delegowania do tej 
placówki nauczycieli zatrudnionych w zespole szkół w Drobninie.  
  
W dz. 801, rozdz. 80110 w   §   4430   planowano kwotę 2.450,- zł na opłaty i składki np. 
ubezpieczenie budynków. Zrealizowano plan w kwocie 2.329,- zł tj w 95,06 %, gdyż 
zapłacone polisy ubezpieczeniowe zawarte zostały w skali roku. 

W dz. 801, rozdz. 80110 w   §   4440   klasyfikowane są odpisy na ZFŚS . Przyjęty w budżecie 
plan w kwocie 61.298,- zł zrealizowano w kwocie 46.688,92 zł. tj. w  76,17 % .
Wydatki realizowano zgodnie z przepisami o ZFŚS. 
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W dz. 801, rozdz.80113  w   §   3020   ujęto środki na wypłatę ekwiwalentu wynikającego z 
przepisów BHP. Planowanej kwoty 400,- zł nie uruchomiono w I półroczu 2006. Wydatki w 
tym zakresie zostaną uczynione w II półroczu.  

W dz. 801, rozdz. 80113 w   §   4010   klasyfikowane są wynagrodzenia kierowców autobusów 
szkolnych. Plan w kwocie 77.025,- zł zrealizowano kwotą 37.305,80 zł tj.  w 48, 43 %. 

W dz. 801, rozdz. 80113 w   §   4040   ujęto terminowo wypłacone dodatkowe wynagrodzenie 
roczne. Z planowanej na ten cel kwoty 6.100,- zł , zrealizowano 6.094,94 zł. Prawie 100 % 
realizacja planu wynika z terminu płatności przypadającego na miesiąc marzec 2006. 

W dz. 801, rozdz. 80113 w   §   4110 i 4120   zaplanowano środki w łącznej kwocie 18.900,- zł z 
czego do końca półrocza zrealizowano 9426,51 zł a to daje wskaźnik 49,88 % . 

W dz. 801, rozdz. 80113 w   §   4170   przyjęto plan w kwocie 13.000,- zł na zapewnienie opieki 
nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły autobusami gminnymi. Opiekunowie zatrudniani są 
przez gminę na zasadzie umowy zlecenia. Do końca I półrocza na wypłatę wynagrodzeń tym 
osobom wydano 7.401,-zł . Realizacja wydatków wyniosła więc 56,93 %. Umowy z 
opiekunami podpisywane są na okresy od stycznia do czerwca każdego roku . Nowe umowy
 z opiekunami zawierane będą od września 2006.  

W dz. 801, rozdz. 80113 w   §   4210   głównym wydatkiem jest zakup paliwa na potrzeby 
przewozów szkolnych. Przyjęty w budżecie gminy plan wydatków w kwocie 82.000,- zł 
zrealizowano w 57 ,25 % wydając z budżetu gminy kwotę 46.942,12 zł. 
Realizację planu, która o ponad 7 punktów procentowych przekracza normę uzasadnia się 
podwyżką  ceny   paliwa.    

W dz. 801, rozdz. 80113 w   §   4270   planowana kwota 4.000,- zł na remont autobusu szkolnego 
zostanie w całości wykorzystana w okresie wakacyjnym. Do końca I półrocza wydano tylko 
364,11 zł na naprawę dokonaną przez Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie. 
Realizacja wydatków w skali 9,10 % zabezpiecza środki finansowe na remonty w okresie 
letnim i przygotowanie autobusu do nowego roku szkolnego. 

W dz.801, rozdz. 80113 w   §   4280   przyjęto plan w kwocie 300,- zł , który ma zabezpieczyć 
środki na badania okresowe kierowców autobusów. W okresie I półrocza wydatków nie 
zrealizowano, gdyż  kierowcy mają  ważne badania lekarskie do końca 2006 roku. Z uwagi na 
to plan w kwocie 300,- zł zostanie zlikwidowany w drodze dokonanych zmian budżecie. 

W dz. 801, rozdz. 80113 w   §   4300   plan w kwocie 40.000,- zł w 82,36 %. Łączna suma 
wydatków ujętych w tej podziałce klasyfikacyjnej wyniosła 32.943,91 zł . 
Na kwotę ta złożyły się następujące wydatki : 

• dowóz  do warsztatów terapii zajęciowej 1.500,- zł 
• przewozy szkolne realizowane prze linie kursowe PKS  16.464,62  zł 
• dowóz indywidualny dziecka niepełnosprawnego  9.437,40 zł 
• zakup biletów PKS dla uczniów szkół specjalnych 5.257,42 zł 
• zakup innych usług 284,47 zł. 

Wysokie wykonanie wydatków spowodowane jest kosztami indywidualnego dowozu dziecka 
niepełnosprawnego do szkoły w Lesznie. Planując budżet  ujęto wydatek na ten cel tylko do 
końca roku szkolnego. Od września 2006 roku problem dowozu dziecka powinien zostać 
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załatwiony tak aby gmina nie ponosiła olbrzymich  kosztów. Jeżeli nie uda się tego załatwić 
konieczna będzie zmiana w budżecie , zwiększająca planowane środki na § 4300. 

W dz. 801, rozdz.. 80113 w   §   4410   przyjęto plan w kwocie 400,-zł. Przez okres I półrocza nie 
wystąpiły potrzeby w tym zakresie. Kierowcy autobusów nie byli delegowani w żadną podróż 
służbową innymi środkami lokomocji. 
Pieniądze planowane w tym paragrafie będą mogły zasilić niedobory , jakie wystąpiły w 
§ 4300, po dokonaniu stosownej zmiany w budżecie gminy.  

W dz. 801, rozdz. 80113 w   §   4430   zaplanowano kwotę 6.000,- zł na opłacenie składek 
ubezpieczenia OC autobusów. Do końca I półrocza wydano 1.684,- zł czyli 28,07 % planu. 
Niskie wykonanie planu tłumaczy się tym , że na etapie tworzenia budżetu szacowano koszt 
ubezpieczeń dla trzech autobusów. Po uchwaleniu budżetu gminy jeden z autobusów z uwagi 
na zły stan techniczny został złomowany. W roku 2006 ponoszono już wydatki na 
ubezpieczenie tylko 2 pojazdów i stąd realizacja planu odbiega od wskaźnika upływu czasu. 
Ponadto składki ubezpieczeniowe płacono w ratach a nie jednorazowo za cały rok 2006. 

W dz. 801, rozdz. 80113 w   §   4440   realizowane są odpisy na ZFŚS . Przyjęty plan  w kwocie 
2300,- zrealizowano w 2292,75 zł co stanowi 99,68 %. Odpisu dokonano jednorazowo w 
skali całego roku. 

W dz. 801, rozdz. 80146 w   §   3250   przyjęty plan w kwocie 1921,- zł zabezpiecza opłatę 
czesnego za studia dla nauczycieli , których dyrektorzy delegowali na dalsze dokształcanie. 
W ramach tej podziałki klasyfikacyjnej  w I półroczu sfinansowano czesne na kwotę 1270,- zł 
dla 2 nauczycieli z Zespołu Szkół w Garzynie  ( w zakresie bibliotekarstwa i matematyki ) 
Wysoka realizacja planu w 66,11 % wynika z tego, że szkoły różnie klasyfikują dokonywane 
wpłaty na rzecz uczelni, co zostanie ujednolicone w II półroczu. Szkoły otrzymają 
przypomnienie o obowiązującej klasyfikacji w tym zakresie.  

W dz. 801, rozdz. 80146   w   §   4300   planowano kwotę 26.582,- zł z zrealizowano wydatki na 
sumę 10.021,- zł co wskazuje na 37,70 % wykonania planu. Przyczyną odbiegania wskaźnika 
od 50 % jest wspomniana wyżej różna klasyfikacja wydatków na rzecz uczelni . 
W ramach kwoty 10.021,- zł płacono należność na rzecz uczelni za dokształcanie się : 
- 3 nauczycieli z Zespołu Szkół w Pawłowicach ( 1 osoba w zakresie filologii angielskiej 
 i 2 osoby studia podyplomowe w zakresie filologii polskiej  ) 
-3 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej  w Nowym Belęcinie ( 1 osoba zakresie  techniki , 
1 osoba w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz 1 osoba w zakresie  
wychowania fizycznego. )  

W dz. 801, rozdz. 80146 w   §   4410   opłacano nauczycielom koszty dojazdu na uczelnie . 
Z planowanej na ten cel kwoty 6.924,- zł zrealizowano 3.359,80 zł tj. 48,52 % planu. 

W dz. 801, rozdz.. 80195   w   §   4440   zaplanowano kwotę 29.715,- zł na odpisy na ZFŚS dla 
nauczycieli emerytów. Na rachunek ZFŚS przelano kwotę 24.039,24 zł. co stanowi 80,90 % 
Realizacja wydatków w zakresie przekraczającym 50% jest zgodna z przepisami o ZFŚS.

W dz. 851 rozdz. 85111   w   §   6300   zaplanowano pomoc finansową dla Województwa 
Wielkopolskiego  w kwocie 50.000,- zł. Podstawą przyjęcia kwoty do budżetu gminy była 
uchwała Rady Gminy Nr XXVI/130/2005 z dnia 13 grudnia 2005 . Środki zaplanowane na 
ten cel nie zostały w I półroczu uruchomione .Projekt maił być finansowany przez 
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Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Finansowego w koordynacji z Norweskim 
Mechanizmem Finansowym . Do chwili obecnej nie ma gwarancji otrzymania  środków na 
ten cel z funduszy europejskich . 

W dz. 851, rozdz. 85153   w   §   4300   realizowane wydatki miały ścisły związek z programem 
profilaktyki narkotykowej. Zaplanowano na ten cel 3000,- zł,  z czego do końca I półrocza 
wydano 798,01 zł tj. 26,6 %. W ramach tych wydatków zorganizowano przedstawienie 
teatralne dla uczniów wszystkich szkół , promujące zasady życia bez narkotyków . Z uwagi 
na to ,że program realizowany jest w środowisku szkolnym, dalsze wydatki w tym rozdziale 
ponoszone będą po rozpoczęciu roku szkolnego.

W dz. 851 , rozdz. 85154   w   §     4010   zaplanowano na wypłatę wynagrodzenia członków 
Komisji Przeciwdziałania  Alkoholizmowi kwotę 1.500,- zł . Uzasadnieniem dla braku 
wydatków  jest  to, że członkowie Komisji są w większości pracownikami Urzędu Gminy i 
realizują swoje zadania w ramach zakresu obowiązków , bez dodatkowego wynagrodzenia.

W dz. 851, rozdz. 85154 w   §   4170   przyjęty plan w kwocie 10.000,- zł  zrealizowano 
w 95,07 % w kwocie 9.507,- zł. W ramach tej podziałki klasyfikacyjnej wypłacano 
nauczycielom wynagrodzenia ma zasadach umowy zlecenia za prowadzenie zajęć 
profilaktycznych. Wysoką realizację wydatków  uzasadnia się tym,  że zadanie zostało
 w całości zrealizowane w I półroczu 2006. 

W dz. 851, rozdz. 85154 w   §   4210   zaplanowano wydatki na zakup materiałów do organizacji 
zajęć profilaktycznych , sportowych i imprez o charakterze środowiskowym, w celu 
wypełnienia mieszkańcom gminy czasu wolnego i promowania zdrowego, aktywnego trybu 
życia. 
Wszystkie zakupy ściśle wiązały się z realizacją programu profilaktyki alkoholowej .   
Z planowanej na ten cel kwoty 39.707,- zł zrealizowano 24.072,75 zł to znaczy , że plan 
wypełniono 60,63 %. Wysoka realizacja wydatków ma swoje uzasadnienie w coraz większym 
zapotrzebowaniu na aktywny wypoczynek. Zadanie w tym zakresie realizowane będą w miarę 
zgłaszanych potrzeb , do czasu wyczerpania się  środków finansowych.  

W dz. 851, rozdz. 85154 w   §   4280   pomimo planu w kwocie 3000,- zł nie realizowano 
żądnych wydatków. Potrzeby w tym zakresie nie wystąpiły.

W dz. 851, rozdz. 85154 w   §   4300   podobnie jak w paragrafie  4210 wszystkie wydatki wiążą 
się z realizacją programu przyjętego przez Radę Gminy a szczególnie z dożywianiem dzieci 
z rodzin zagrożonych patologiami.  
Z planowanej kwoty 45.000,- zł zrealizowano 25.294,94 zł co stanowi 56,21 % . 

W dz. 851 , rozdz. 85154 w   §   4410 i   §   4430   nie realizowano żadnych wydatków. 
Łącznie na obydwu paragrafach zaplanowano 793,- zł. Jeżeli w III kwartale nie zaistnieją 
potrzeby , które wymagałyby klasyfikowania w w/w paragrafach zaproponowana zostanie 
zmiana w budżecie. 
W dz. 851, rozdz. 85195 w   §   428   przyjęto plan w kwocie 13.000,- zł. 
W ramach tej podziałki klasyfikacyjnej zagwarantowano w budżecie gminy środki na 
pierwszy rok realizacji gminnego programu profilaktyki leczenia próchnicy zębów wśród 
dzieci szkolnych. Program został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 09 marca 2006 roku 
uchwałą Nr XXVIII/134/2006 . 
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W ramach programu realizowane są zadania z zakresu profilaktyki stomatologicznej , które 
nie są kontraktowane z lekarzami przez NFZ. Do końca I półrocza zapłacono za zakup usług 
medycznych kwotę 1.680,- zł, co daje niską realizację wydatków bo tylko  12,92 %. 
Uzasadnieniem dla tak niskiego wykonania wydatków jest fakt , że rozpoczęcie realizacji 
programu wymagało wielu uzgodnień z lekarzem stomatologiem oraz ustalenia ścisłego 
harmonogramu wizyt poszczególnych klas oraz dopasowanie terminów wizyt do możliwości 
autobusu szkolnego, którym dzieci dowożone są do gabinetu. Tak na dobre realizować 
zadanie zaczęto w miesiącu maju.  Pomimo  późnego terminu udało się przeprowadzić 
badanie kontrolne  wszystkich uczniów klas I i II szkół podstawowych z terenu gminy. 
Liczbę uczniów przebadanych w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabelka. 
Dzieci , których stan uzębienia pozwalał na lakowanie zębów miały dodatkowe w terminie 
późniejszym przeprowadzony zabieg lakowania „szóstek”
Szkoła Liczba dzieci 

przebadanych 
Liczba dzieci , którym 
stan uzębienia pozwalał 
skorzystać z lakowania 

% uczniów 
podlegających 
lakowaniu 

Podstawowa w Drobninie      45          33      73 %
Podstawowa w Pawłowicach      29          25      86 %
Podstawowa w Garzynie      28          12      42 %
Podstawowa w Belęcinie N.      27           8      30 % 
Szkoła w Oporówku      19          14      74% 
Razem     148 dzieci        92  dzieci      62 % 
  Dalsza realizacja programu nastąpi po rozpoczęciu kolejnego  roku szkolnego. 
 W dz. 852, rozdz. 85212   w   §   3110   przyjęto plan na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 
1.227.673,- zł,  a do końca I półrocza wypłacono mieszkańcom gminy 902.361,10 zł. 
Realizacja wydatków wyniosła aż 73,50 % . Wysokie wykonanie świadczy o konieczności 
zwiększenia planu na wydatki. Jest to jednak możliwe po otrzymaniu stosownej dotacji od 
Wojewody Wielkopolskiego. Zachodzi obawa, że w sytuacji gdy nie nadejdą w terminie 
informacje o zwiększonej  dotacji na ten cel , oraz w ślad za tym pieniądze ,  dojdzie do 
wstrzymania wypłat świadczeń rodzinnych. Jest to olbrzymie zadanie, którego gmina sama 
nie udźwignie . 
W dz. 852, rozdz. 85212 w   §   4010    planowane są środki na wypłatę wynagrodzenia dla 
pracowników zajmujących się obsługą stanowiska ds. świadczeń rodzinnych w kwocie 
31.805,- zł z czego do końca I półrocza wypłacono  16.706,40 zł tj. 52,53  % . 

W dz. 852, rozdz. 85212 w   §   4040   przyjęty plan w kwocie 2.331,- zł zrealizowano prawie w 
100 % i wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.330,79 . Wysoka realizacja 
wynika z ustawowego terminu wypłat. 

W dz. 852, rozdz. 85212 w   §   4110 i 4120   przyjęto łącznie plan w kwocie 33.992,- zł z czego 
do końca i półrocza zrealizowano 15.699,79 zł tj. 46,19%. W ramach § 4110 opłacane są 
składki od wynagrodzenia pracownika oraz od niektórych świadczeń pobieranych przez 
podopiecznych.  

w dz.852, rozdz. 85212 w   §   4170   zaplanowano kwotę 2.000,- na zawieranie ewentualnych 
umów zleceń , głównie na obsługę informatyczną systemu świadczeń rodzinnych. 
W trakcie I półrocza zawarto i wypłacono jedną taka umowę na kwotę 100,- zł , co 
spowodowało realizację wydatków w 5 %. Przyczyną tak niskiej realizacji planu jest mylne 
ustalenie kwot na etapie projektowania budżetu. Plany zostaną zmienione w miesiącach 
jesiennych. 
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w dz. 852, rozdz. 85212 w   §   4210   klasyfikowane są wydatki na zakup materiałów biurowych 
do obsługi stanowiska świadczeń rodzinnych. Zaplanowano na ten cel kwotę 4.060,- zł z 
zrealizowano 1.639,23 zł co stanowi 40,38 % . 
Z uwagi na nowy okres zasiłkowy , rozpoczynający się 01.09.2006 , zwiększone zakupy 
papieru , taśm do drukarek , kopert itp. będą czynione w miesiącach letnich. 

W dz. 852 rozdz. 85212 w   §   4260    zaplanowano na wydatki związane z ogrzewaniem 
pomieszczenia kwotę 1045,- zł z czego do końca półrocza zrealizowano 527,58 zł tj. 50,49%. 

 W dz. 852, rozdz. 85212 w   §   4270   przyjęty plan w kwocie 1000,- zł zrealizowano w 100 %. 
Kwotę 1000,- zł zapłacono za konserwację kserokopiarki. Planowane zadanie zrealizowano
 w całości.  

W dz. 852, rozdz. 85212 w   §   4300   zaplanowano na zakup usług pozostałych kwotę 6.105,- zł 
a zrealizowano  3.501,71 zł co stanowi 57,36% . Na sumę 3.501, 71 zł złożyły się następujące 
wydatki: 
-usługi telekomunikacyjne 504,31 zł 
- opłaty pocztowe za przesyłki decyzji 1360,60 zł 
-opłaty bankowe za przelewy 1.636,80 zł 
Na wysokie wykonanie wydatków ma wpływ duża liczba przyznanych zasiłków a co za tym 
idzie duża liczba przesyłek pocztowych  i przelewów. 
W terminie wpłaty świadczeń księgowość UG dokonuje 600  przelewów dziennie na rzecz 
osób pobierający świadczenia rodzinne. 

W dz. 852, rozdz. 85212 w   §   4410   przyjęta w budżecie gminy kwota 51 zł została 
wykorzystana w 24,71 %. Wypłacono  jedną delegację na szkolenie. 
Należność za przejazd pracownika wyliczono na kwotę 12,60 zł . 
Pomimo niskiego wykonania wydatków zadanie zrealizowano w całości. 

W dz. 852 rodz.85212 w   §   4430    zaplanowano także kwotę 500,- zł na opłacenie składek 
ubezpieczeniowych. Do końca i półrocza nie zaistniała potrzeba dokonywania opłat.
Jeżeli nadal nie będą czynione wydatki w tym zakresie to plan zostanie zmieniony a kwota 
500,- zł przeznaczona na inne cele. 

W dz. 852, rozdz. 85212  w § 4440 ujęto po stronie planu kwotę 764,- zł i taką samą kwotę 
przekazano na rachunek ZFŚS tytułem należnego odpisu w skali całego roku, co tłumaczy 
100 % wykonanie planu.   

W dz. 852, rozdz. 85213 w   §   4130   zaplanowano kwotę 3.100,- zł na opłacenie składek 
ubezpieczenia zdrowotnego od niektórych zasiłków . Wydano na ten cel kwotę 1.193,40 zł co 
stanowi 38 ,5% planu. Zadanie realizowane jest zgodnie z potrzebami w tym zakresie. 

zakresie dz. 852, rozdz. 85214  w   §   3110   wypłacane są zasiłki dla podopiecznych GOPS. 
Ogółem wydatki zrealizowano w 53,1% . 
Ponieważ wypłacane zasiłki finansowane są środkami otrzymanymi od Wojewody i środkami 
własnymi gminy przedstawiono ich realizację w tabeli poniżej: 

44



  Źródła 
finansowania 

 Plan /rodzaj 
zasiłków

 Realizacja 
wydatków

% wykonania 

Wojewoda 
wielkopolski 

19.700,-  stałe
70.753,- okresowe 

   9.447,58 zł
31.962,40 zł 
 

   47,96 %
   45,18%

Budżet gminy 
Krzemieniewo 

52.300,-   34.385,01 zł    65,75% 

Razem par. 3110 142.753,- zł 75.794,99 zł     53,10 % 
 
W dz. 852, rozdz. 85214 w   §   4300   zaplanowano kwotę 28.900,- zł na zakup obiadów dla 
uczniów . Obiady realizuje firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. 
Ogółem wykonano wydatki w kwocie 11.583,74 zł  co stanowi 40,08 % . Wskaźnik niższy 
niż 50 % uzyskano dzięki temu , że gro uczniów dożywianych zostało sfinansowanych przez 
Gminna Komisję Profilaktyki Alkoholowej a wydatki na ten cel ujęto odpowiednio w innym 
rozdziale klasyfikacji budżetowej. 

W dz. 852, rozdz. 85215   w   §   3110   gmina realizuje swoje zadanie z zakresu wypłaty 
dodatków mieszkaniowych. Zaplanowaną na ten cel kwotę 170.000,- zł , zrealizowano
 w kwocie 72.196,31 zł ,  co stanowi 42,47 %.  

W dz. 852, rozdz. 85219   w   §   4010   przyjęto w budżecie plan na wypłatę wynagrodzeń 
w kwocie 91.720,- zł, z czego zrealizowano 39.833,48 zł  tj. 43,43%. 

W dz. 852, rozdz. 85219 w   §   4040   przyjęty plan kwocie 5.998,- zł zrealizowano w100 % na 
wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zadanie zrealizowano w całości z uwagi na 
ustawowy termin wypłaty wynagrodzenia. 

W dz. 852, rozdz. 85219 w   §   4110 i 4120    zaplanowano środki na regulowanie zobowiązań 
wobec ZUS w kwocie łącznej dla obydwu paragrafów 17.925,- zł. Do końca I półrocza 
zapłacono tytułem składek ubezpieczeniowych od wynagrodzeń pracowników GOPS kwotę 
9.358,38 zł, co stanowi 52,21 % planu.  

W dz. 852, rozdz. 85219w   §   4170   przyjęty plan w kwocie 1025,- zł miał zabezpieczać środki 
finansowe na ewentualnie zawierane umowy zlecenia. Wzorem lat ubiegłych na etapie 
planowania przewidywano głównie usługi informatyczne. Do końca I półrocza wypłacono 
kwotę 350,- zł . Realizacja wydatków wyniosła  tylko w 34,15 % ale pomimo niskiego 
wykonania zaspokoiła potrzeby w tym zakresie. 

W dz. 852, rozdz. 85219 w   §   4210    zaplanowano środki w kwocie 2.436,- zł na zakup 
materiałów niezbędnych do pracy GOPS .
Do końca I półrocza 2006 zrealizowano wydatki na łączną sumę 511,91 zł co stanowi 
21,01%. Niską realizację  zakupu materiałów w  I półroczu uzasadnia się tym ,
że większe zakupy zostaną zrealizowane przed rozpoczęciem kolejnego okresu zasiłkowego , 
co przypada w miesiącu wrześniu. 
 
W dz. 852, rozdz. 85219 w   §   4260   klasyfikowane są wydatki na zakup energii elektrycznej i 
gazu do ogrzewania pomieszczeń. Zaplanowano na ten cel kwotę 1.066,- zł z czego 
do 30 czerwca 2006 wydano 527,58 zł tj. 49,49%. 
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W dz. 852, rozdz. 85219 w   §   4270   przyjęto plan na zakup usług remontowych w kwocie 400,- 
zł z czego na naprawę   ksero wydano 328,- zł co stanowi  82 % planu. 
Planowany na rok 2006 remont kserokopiarki został zrealizowany w  całości w trakcie I 
półrocza.

W dz. 852, rozdz. 85219 w   §   4300   zaplanowano kwotę 7.947,- zł a zrealizowano wydatki na 
łączną sumę 6.194,15 zł, co stanowi 77,94 %. 
 Na kwotę zrealizowanych wydatków złożyły się następujące pozycje:  
               * usługi pocztowe   1230,60 zł 
               * usługi telekomunikacyjne 894,16 zł 
               * użytkowanie programu prawnego LEX  878,- zł 
                * usługi transportowe  529,48 zł 
                * oprawa dokumentów 30,50 zł 
                * opłaty bankowe za prowadzenie rachunków i prowizje 2.631,41 zł 

Bardzo wysokie wykonanie wydatków wynika z dużego wzrostu opłat bankowych. 
Wynika to z faktu przekazywania zasiłków w formie przelewów bankowych oraz opłat 
pobieranych za wypłatę gotówki przez partnera Banku BPH . 

W dz. 852,rozdz. 85219 w   §   4410    zaplanowano na wypłatę należności za podróże służbowe 
kwotę 520,- zł , z czego do końca I półrocza wydano 110, 60 zł . Wypłacono 3 delegacje 
Kierowniczce GOPS.    
Realizacja wydatków wyniosła 21,27 % wydatków pomimo uzyskania niskiego wskaźnika 
była wystarczająca . Oszczędnościami poczynionymi w ramach tej podziałki klasyfikacyjnej 
zostanie zasilony paragraf 4300 , w którym występują  niedobory . 

W dz. 852, rozdz. 85219 w   §   4430   przyjęty plan w kwocie 203,- zł zabezpieczyć miał środki 
finansowe na opłacenie składek ubezpieczeniowych. Zrealizowano wydatek w kwocie  40,- zł 
za ubezpieczenie lokalu. Realizacja planu wyniosła 19,70 % i jest niska z uwagi na to, że w 
ramach w/w planu pod koniec roku 2006 , ubezpieczany będzie jeszcze sprzęt komputerowy. 

W dz. 852, rozdz. 85219 w   §   4440    zaplanowano kwotę 1.530,- zł , a tytułem przelewu na 
rachunek ZFŚS przekazano 1528,75 zł co stanowi 99,92 %. 
Wysokie wykonanie wydatków wynika z faktu dokonania odpisu na ZFŚS,   w skali całego
roku 2006.  

W dz. 852, rozdz. 85228 w   §   4430   kwota 10.200,- zł została przyjęta w budżecie gminy na 
opłacanie pobytu osób samotnych w domach pomocy społecznej.  W roku 2005 gmina opłaca 
koszty pobytu za jedna osobę i na bazie roku poprzedniego przyjęto plan na rok 2006. 
W końcu roku 2005 podopieczna DPS zmarła i wobec tego w roku 2006 gmina nie ponosi 
wydatków z  tego tytułu. 

W dz. 852, rodz. 85295   w   §   3110   przyjęty plan w kwocie 8.897,- zł  zrealizowano  na łączną 
kwotę 8.790,- zł  tj. w 98,8% . Z uwagi na to, że środki wydawane w ramach tej podziałki 
klasyfikacyjnej pochodzą z dotacji celowej i są przeznaczone na dożywianie , zostały w 
całości wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem . Wydatki czyniono do wysokości 
otrzymanej dotacji . 

W dz. 852, rozdz. 85295 w   §   4300   zaplanowano na zdania z zakresu dożywiania uczniów 
kwotę 9.922,- zł , a do końca I półrocza zrealizowano 3.526,03 . Dożywianie uczniów 
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realizowane jest przez bar wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.  Realizacja 
wydatków wyniosła 35,54 %.  Oszczędności wygospodarowane w tym paragrafie 
wykorzystane będą w okresie jesienno –zimowym , tj. w okresie nasilonego zapotrzebowania 
na dożywianie.

W dz. 854, rozdz. 85404 realizowane są wydatki  na wynagrodzenia nauczyciela, który 
prowadzi w przedszkolu zajęcia rewalidacyjne  oraz pochodne od tych wynagrodzeń. 
Wysokie wykonanie wydatków uzasadnia się tym, że przyjęte plany i  zrealizowane wydatki 
przedstawiają poniesione koszty w skali I półrocza. 
Jeżeli od nowego roku szkolnego w zajęciach przedszkolnych uczestniczyć będą dzieci 
wymagające specjalnej opieki zostanie dokonana zmiana w planach finansowych. 
Szczegółową informację przedstawiono poniżej :

      § Plan Wykonanie % 
4010   1.880,-   1560,-   82,98
4040       80,-      79,56   99,45
4110    330,-     293,14   88,83 
4120      46,-       40,15   87,28 

 
W dz. 854, rozdz. 85412    w   §   4210   zaplanowano kwotę 12.706,- zł na zakup materiałów do 
organizacji zajęć z dziećmi podczas półkolonii organizowanej w miesiącach lipcu i sierpniu. 
Do dnia 30.06 2006 roku zrealizowano kwotę 5.280,- zł co stanowi  41,56 %.  
Niskie wykonanie wydatków zanotowano też w realizacji planu przyjętego 
W dz. 854, rozdz. 85412 w   §   4300  . Planowano na wydatki kwotę 10.394,- zł a do końca 
pierwszego półrocza wydano 2.500,- zł. Na sumę ta złożyły się opłaty za: 
* pobyt dzieci na zielonej szkole   - 1500,- zł 
* wyjazd dzieci z naszej gminy , uczniów szkoły specjalnej na wycieczkę 1.000,- zł. 
Realizacja wydatków wyniosła tylko 24,05 % z uwagi na to, że zadanie jest realizowane w 
miesiącach wakacyjnych. 

W dz. 854, rozdz. 85412 w   §   4430   zaplanowano kwotę 900,- zł na różne opłaty i składki 
związane z organizowanymi półkoloniami. Do końca czerwca wydatków nie realizowano z 
uwagi na termin realizacji całego zadania. 

W dz. 854, rozdz. 85415 w   §   3240   przyjęto plan w kwocie 21.220,- zł na wypłatę 
stypendiów socjalnych dla uczniów. Do końca czerwca wypłacono 15.800,- zł  tj. 74,46 % 
planu. Wypłacane stypendia finansowane były środkami otrzymanymi od Wojewody 
Wielkopolskiego i z uwagi na to, że dysponent w zawiadomieniu życzył sobie realizacji 
zadania w terminie do końca czerwca 2006 , zostało ono wykonane w tak dużym stopniu . 
  
W dz. 854, rozdz. 85415 w   §   4210   zaplanowano wydatki na zakup materiałów do 
przygotowania decyzji o przyznaniu stypendiów. Plan w kwocie 600,- zł zrealizowano kwotą 
288,53 zł co stanowi 48,09 % . Pieniądze na obsługę zadania finansowane są środkami 
własnymi gminy. 

W dz. 900, rozdz. 90002   w   §   4210   zaplanowano kwotę 12.000,- zł . W ramach przyjętego 
planu zamierzano zrealizować dwa zadania :
1) zakup koszy do segregacji odpadów  10.000,- zł 
2) zakup innym materiałów  2.000,- zł. 
Do końca I półrocza w ramach zadania nr 2  zakupiono trutkę na gryzonie za kwotę 257,- zł , 
którą wyłożono na wysypisku odpadów komunalnych .
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 Kosze do segregacji odpadów  zakupione będą w II półroczu 2006 roku i stąd niskie 
wykonanie wydatków  w tym paragrafie wynoszące tylko 2,14 % .  

W dz. 900, rozdz. 90002 w   §   4300    przyjęto plan w kwocie 40.000,- zł na zakup usług 
związanych z utrzymaniem wysypiska odpadów. Do 30.06 2006 roku wydano na ten cel 
kwotę 13.258,71 zł co stanowi  33,15 %  planu. Na zrealizowaną kwotę wydatków  złożyły 
się następujące pozycje: 
*wynajem wagi  1.800,- zł  
* wywóz  odpadów segregowanych  9.971,05 zł  
* analiza wód  ściekowych 1.166,66 zł 
*spychanie odpadów 321,-  zł 
Wydatki na zakup usług związanych z utrzymaniem wysypiska  zrealizowano w stopniu 
znacznie odbiegającym od 50% z powodu wyasygnowania na ten cel również środków 
zgromadzonych na rachunku gminnego funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

W dz. 900, rozdz. 90002 w   §   4430   zaplanowano na opłatę składek kwotę 5.000,- zł, z której 
to kwoty do końca I półrocza wykorzystano 368,92 zł na zapłacenie ubezpieczenie 
wysypiska odpadów . Jeżeli nie zaistnieją potrzeby w tym zakresie , zostanie dokonana zmian 
w planie finansowym. 

W dz. 900, rozdz. 90002 w   §   6010   zaplanowano wydatek rzędu 13.233,- zł. 
W dniu 22 czerwca 2006 roku   Rady Gminy przyjęła uchwałę  Nr XXXI/ 150/2006 
upoważniającą Wójta  do wniesienia w kładów pieniężnych w zamian za objęcie 15 udziałów 
w kapitale zakładowym spółki  MZO  w Lesznie. 
 Wydatek będzie mógł być zrealizowany po przyjęciu uchwały przez  Walne Zgromadzenie 
członków , które planowane jest na miesiąc wrzesień. 

W dz. 900, rozdz. 90002 w   §   6610    zaplanowano kwotę 16.179,- zł na dotację do zadania 
„rekultywacja gminnego składowiska odpadów” przyjętego przez Radę Gminy w WPI. 
Po podpisaniu w dniu  29 maja 2006 roku porozumienia międzygminnego , przekazano  w 
dniu 12 czerwca 2006 kwotę 16.179,- zł. 
W dz. 900, rozdz. 90003 w   §   4210   przyjęto po stronie planu kwotę 17.000,- zł . W ramach 
tych środków zamierzano do końca roku zrealizować dwa zadania ;
1) zakup słupów ogłoszeniowych – 15.000,- zł 
2) zakup pozostałych materiałów – 2.000,- zł 
Do dnia 30 czerwca zrealizowano łącznie 13.805,10 zł co stanowi 81,21 % planu. 
Wysokie wykonanie wydatków wynika z tego , ze zadanie nr 1 zostało wykonane w całości.
Zakupiono 7 słupów ogłoszeniowych za kwotę 13.664,- zł . 
Po jednym słupie  ustawiono w następujących miejscowościach :Kociugi, Drobnin, Bojanice , 
Górzno, Hersztupowo, Karchowo i Krzemieniewo ( przy Centrum Kultury)    

Z zadania Nr 2 zrealizowano zakup worków do zbierania śmieci w rowach przydrożnych . 
Wydano na ten cel kwotę 141,10 zł . 

W dz. 900, rozdz. 90003 w   §   4300   zaplanowano pieniądze na zakup usług związanych z 
porządkowaniem śmieci z koszy ulicznych . Plan w kwocie 12.000,- zł realizowano zgodnie z 
założeniami i na koniec półrocza suma poniesionych nakładów wyniosła  5.519,06 zł, 
 co stanowi 45, 99 % . 
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W dz. 900, rozdz. 90004   w   §   4210   klasyfikowane są wydatki na utrzymanie zieleni .
 Plan w kwocie 1.030,- zł zrealizowano w 36,6 % . Jedynym wydatkiem w  tym zakresie był 
zakup pelargonii za kwotę 377,- zł na ozdobienie budynku UG .Dalsze wydatki w zakresie 
uzupełniania obsadzeń , realizowane będą w okresie jesiennym. 
 W dz. 900, rozdz. 90015 w   §   4260   ujmowane są wydatki na zakup energii na oświetlenie 
dróg i ulic. Zaplanowano na ten cel kwotę 210.000,- zł z czego do końca półrocza zapłacono 
109.719,20 zł , co wskazuje na ponad 52 % realizację planu.  

W dz. 900, rozdz. 90015 w   §   4270   planowano wydatki w kwocie 133.000,- zł a do końca I 
półrocza zrealizowano 85.684,10 zł co daje 64,42 % realizacji . 
W ramach kwoty 133.000,- zł zamierzano   przeprowadzić remont oświetlenia ulicznego
 w Pawłowicach i Kociugach  .Szczegółowe rozliczenie tych zdań zawarte jest w części 
dotyczącej realizacji zadań remontowych oznaczonej w niniejszym materiale jako 3.7. 
Z uwagi na to, że zadania realizowano w okresie wiosennym  realizacja wydatków 
przekroczyła wskaźnik 50 %.   

W dz. 900, rozdz. 90015 w   §   4300   przyjęto plan w kwocie 23.000,- zł na zakup pozostałych 
usług związanych z oświetleniem ulicznym. Pieniądze zamierzano wykorzystać na 
uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Do końca I półrocza zrealizowano 
wydatki w kwocie 2.072,78 zł . Za w/w kwotę opłacono faktury za montaż szafki 
energetycznej i za nadzór prowadzony nad remontem oświetlenia w Pawłowicach i 
Kociugach. Niską realizacje wydatków ( 9,01 % ) do końca czerwca  2006 roku uzasadnia
 się tym, że pozostałe zadania z zakresu uzupełnienia oświetlenia są przygotowywane do 
realizacji  w II półroczu. 

W dz. 900, rozdz. 90015 w   §   4430   zaplanowano kwotę 4.600,- zł na różne opłaty i składki 
tematycznie związane z oświetleniem dróg i ulic. Z planowane kwoty do końca I półrocza 
wydano kwotę 1.634,06 zł, co stanowi 35, 52 % planu.  Na sumę  złożyły się dwie pozycje : 
- opłata przyłączeniowa na rzecz energetyki 1.366,01 zł 
- ubezpieczenie transformatora  i linii oświetlenia parkowego 268,05 zł 
Wydatki realizowano zgodnie z potrzebami a ich niskie wykonanie może być efektem 
planowania tego typu zadań na II półrocze. 

W dz. 900, rozdz. 90015 w   §   6050   zaplanowano wydatki na łączną kwotę 150.000,- zł. 
Zamierzano zrealizować dwa zadania ,  polegające na budowie nowej linii oświetlenia typu 
parkowego w Garzynie wzdłuż ul. Jesionowej i w Krzemieniewie przy ulicy Dworcowej.  
W trakcie I półrocza przygotowano procedury przetargowe i przetarg rozstrzygnięto. 
Zrealizowane wydatki wiążą się z przygotowaniem dokumentacji technicznej do przetargu 
i wynoszą łącznie 10.980,- zł co stanowi 7,32 % realizacji planu. Zadanie jest w trakcie 
realizacji i wykonane całkowicie będzie w terminie do 15 sierpnia 2006 roku, co jest 
uzasadnieniem dla niskiej realizacji planu na dzień 30.06.2006. 
Szczegółowe rozliczenie wydatków na poszczególne zadania zawarto w załączniku do 
niniejszego materiału,  oznaczonego symbolem 3.5 . 
  
W dz. 900, rozdz.. 90095  w   §   3020   przyjęto plan w kwocie 3.000,- zł na wypłatę 
ekwiwalentów przewidzianym przepisami BHP dla rzemieślników zatrudnionych w grupie 
remontowej. Do końca I półrocza wypłacono kwotę 42,17 zł pracownikowi robót publicznych 
, któremu wygasała umowa o pracę. Realizacja wydatków, która na dzień 30.06.2006 
wyniosła tylko 1,41 % znacznie się poprawi w IV kwartale roku gdyż zostaną wówczas 
wypłacone należne świadczenia  dla wszystkich pracowników. 
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W dz. 900, rozdz. 90095  w   §   4010   planowano środki na wynagrodzenia do rzemieślników 
zatrudnionych w Urzędzie Gminy. Plan w kwocie 205.000,- zł wykonano  w  kwocie 
99.391,55 zł co stanowi  48,48 % planu.  
    
W dz. 900, rozdz. 90095 w   §   4040   sklasyfikowano wypłacone pracownikom grupy 
remontowej dodatkowe wynagrodzenie roczne. Z planowanej kwoty 16.126,- zł wypłacono 
14.823,09 zł tj. 91,92 %. Wysokie wykonanie wydatków ma swe uzasadnienie w  ustawowym 
terminie wypłaty wynagrodzenia .

W dz. 900, rozdz. 90095 w   §   4110 i 4120   zaplanowano środki na opłacenie składek 
społecznego. Łączny plan dla obydwu paragrafów wynosi 46.371,- zł . Wykonanie zaś
na koniec czerwca wyniosło  22.380,31 zł  co wskazuje że plan zrealizowano 48,26 %. 

W dz. 900, rozdz. 90095 w   §   4170   zaplanowano kwotę 1.225,- zł na zawieranie umów zleceń. 
Plan ustalony na bazie wykonania  roku 2005 okazał się nietrafny z uwagi na to, że w roku 
obecnym wiele prac , które wcześniej wykonywano na podstawie umów zleceń ,  wykonują 
osoby skierowane do prac przez sądy rejonowe . Jeżeli w dalszym ciągu nie będzie tego typu 
wydatków zostanie dokonana zmiana planu .

W dz. 900, rozdz.. 90095 w   §   4210   przyjęto plan w kwocie 42.300,- zł a zrealizowane 
wydatki osiągnęły sumę 20.559,87 zł. Wskaźnik realizacji planu wyniósł 48, 60 % .

W dz. 900, rozdz. 90095 w   §   4270   zaplanowano kwotę 3.046,- zł na remont sprzętu, którym 
dysponuje grupa rzemieślników. Wydano z tej puli kwotę 2.107,18 zł na; 
a) przegląd gaśnic p-poż          117, 36 zł 
b) naprawę samochodu Żuk  1.501,82 zł
c) remont zagęszczarki gruntu  488,- zł    
Wydatki klasyfikowane w tej podziałce są związane z wystąpieniem awarii , których jak 
wiadomo nie da się przewidzieć. Tłumaczy to  wysoki procent realizacji planu  bo aż 69,18 % 
. 
W dz. 900.rozdz. 90095 w   §   4280   ponoszone są wydatki na badania okresowe i wstępne 
pracowników , w tym także tych , których kierują sądy do odbycia kary . 
Planowano wydać  do końca roku 2006 kwotę 318 ,- zł, z czego w pierwszym półroczu 
zrealizowano 90,- zł co stanowi 28,3 % planu. Niskie wykonanie wydatków tłumaczy się tym, 
że trudno jest tworząc budżet ustalić plan , gdyż nieznana jest liczba osób kierowanych do 
odbycia kary.

W dz. 900, rozdz.  90095 w   §   4300   planowano kwotę 4.000,- zł a zrealizowano 1.619,24 zł, tj 
40,48 % planu. Na kwotę wykonanych wydatków złożyły się :
- faktury za wykonane pomiary elektryczne  366,- zł 
- przeglądy techniczne sprzętu 729,20 zł 
- wywóz nieczystości płynnych 524,04 zł     
 Zadanie realizowano zgodnie z wcześniejszymi założeniami. 

W dz. 900, rozdz. 90095 w   §   4410   sklasyfikowano wydatki na opłacenie kosztów podróży 
służbowej związanej  z wspomnianą wcześniej naprawą samochodu. Plan wydatków w tej 
podziałce klasyfikacyjnej ustalono na kwotę 500,- zł a wykonano 138,84 zł tj. 27,77 %. 
Pomimo niskiej realizacji planu zadanie wykonano w całości a inne potrzeby w tym zakresie 
nie wystąpiły. 
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W dz. 900, rozdz. 90095 w   §   4430   z przyjętego  planu w kwocie 7.000,- zł wydano do końca I 
półrocza 5.149,- zł głównie na opłacenie składek ubezpieczenia OC od pojazdów. 
Wysokie wykonanie wydatków wynika z tego, że składki opłacono za okres do końca  roku 
2006. Realizacja wydatków wyniosła 73,56 % . 

W dz. 900, rozdz. 90095 w   §   4440   planowano kwotę 6.114 ,-z ł na odpisy na ZFŚS .Z uwagi 
na to, że na rachunek funduszu przelano kwotę 6.114,- zł  tj. całoroczny odpis realizacja 
wydatków wyniosła 100 %.   

W dz. 921, rozdz. 92109 w   §   4110   klasyfikowane sa wydatki na opłacenie składek ZUS od 
umów zleceń podpisanych z opiekunami świetlic wiejskich.
 Zaplanowano na ten cel kwotę 305,- zł z czego zrealizowano  146,34 zł tj. 47,98 % 

W dz. 921, rozdz. 92109 w   §   4170   ujęta jest wartość wypłaconych umów zleceń , o których 
wspomniano wcześniej. Plan na to zadanie wyniósł 2.050,- zł a realizacja na dzień  
30 czerwca 2006 roku  900, 03 zł ,co stanowi 43,90 % .

W dz. 921, rozdz.. 92109 w   §   4210   planowano wydatki na zakup materiałów  do remontu sal 
wiejskich w łącznej kwocie 6.400,- zł. Wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 3.213,79 zł 
za którą to kwotę,  zostały zakupione materiały budowlane potrzebne do remontu świetlicy 
wiejskiej w Oporówku. Realizacja wydatków na koniec I półrocza osiągnęła 50,22 %. 
  
W dz. 921. rozdz. 92109 w z 4260 ujmowane były wydatki na zakup energii, wody i gazu  na 
ogrzewanie pomieszczeń sal wiejskich. Z zaplanowanej kwoty 10.000,- zł wydano 5.202,10 
zł, co stanowi 52,02 %. 
 

W dz. 921, rozdz. 92109 w   §   4270   zapisano w budżecie gminy po stronie planu 88.300,- zł . 
W ramach tej kwoty zamierzano  zrealizować do końca roku następujące zadania:
Zadanie Plan w złotych Wykonanie   % realizacji 

zadania 
1)remont sali wiejskiej 
w Karchowie

 50.000,-       0        0 

2)remont budynku sali wiejskiej
 w Hersztupowie 

   20.000,-   18.321,30 zł     91,61 %

3)remont sali wiejskiej w 
Oporówku 

   16.800,-   10.978,43 zł     65,35 % 

4)drobne remonty w świetlicach 
wiejskich 

     1.500,-        183,00 zł      12,20   % 

Razem § 4270    88.300,-    29.482,73       33,39  % 
  

Zadanie nr 2 polegało na  wymianie  okien i drzwi wejściowych do sali wiejskiej
 w Hersztupowie oraz remoncie elewacji. Zadanie zrealizowano w całości. 

Zadanie Nr 3 w momencie sporządzania informacji jest jeszcze w trakcie realizacji.
 Za wymienioną kwotę wymieniono okna w pomieszczeniach świetlicy w Oporówku.   
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Zadanie Nr 1 polegać będzie na remoncie sanitariatów  w pomieszczeniach sali wiejskiej w 
Karchowie . Zadanie będzie realizowanie w II półroczu 2006. 

Zadanie Nr 4 polegało na naprawie podgrzewacza w sali wiejskiej w Górznie. 

Wyznaczenie terminu wykonania remontu sali wiejskiej w Karchowie  na II półrocze 
spowodowało niskie wykonanie wydatków w omawianym § 4270. 

W dz. 921,rozdz. 92109 w   §   4300   zaplanowano na wydatki kwotę 5.300,- z czego do końca I 
półrocza wydano tylko 994,02 zł , co stanowi 18,76 %.   Na kwotę 994,02 zł złożyły się 
następujące pozycje: 
1) wywóz nieczystości   z sal wiejskich 262,02 zł  
2) wykonanie pomiarów elektrycznych  732,- zł 
Niskie wykonanie wydatków uzasadnia się przyjęciem planu  w nadmiernej wysokości, który 
zostanie w najbliższym czasie zmieniony. 

W dz. 921, rozdz. 92109 w   §   4430   przyjęto plan w kwocie 550,- zł , który miał zabezpieczyć 
wydatki związane z ubezpieczeniem pomieszczeń sal wiejskich. Z planowanych wydatków 
zrealizowano tylko 46,10 zł tj. 8,38 % .Kolejne tego typu wydatki czynione będą w 
miesiącach letnich co poprawi wskaźnik realizacji wydatków. 

W dz. 921, rozdz. 92109 w   §   6060   planowo kwotę 30.000,- zł na zakup pomieszczenia sali 
wiejskiej w Oporówku. Całkowite koszty zakupu po zawarciu aktu notarialnego ustalono na 
kwotę 29.760,60 zł . Realizacja wydatków wyniosła 99,20 %. 
Zadanie zrealizowano w całości.  

W dz. 921, rozdz. 92113   w   §   2480   planowano dotację do Gminnego Centrum Kultury w 
kwocie 230.000,- zł. Do końca I półrocza przekazano na rachunek bankowy GCK w 
Krzemieniewie kwotę 66.667,- zł, co stanowi 28,99%. 
Niskie wykonanie wydatków tłumaczy się tym , że z planu w kwocie w 230.000,- zł został 
wyodrębnione środki na remont budynku GOK w Garzynie w kwocie 100.000,- zł. Dotacja 
z tzw. części remontowej będzie uruchomiona dopiero po wyłonieniu w drodze przetargu 
wykonawcy remontu i podpisaniu stosownych umów. 
Ponieważ do końca I półrocza nie ogłoszono przetargu i nie zawarto umów wykonanie 
wydatków w tym paragrafie jest stosunkowo niskie. Zadanie remontowe  realizowane będzie 
w II półroczu 2006. 

W dz. 921, rozdz. 92116   w   §   2480   zaplanowano dotację kwocie 228.600,- zł 
 do Gminnego Centrum Kultury na działalność biblioteki publicznej. Przekazano do końca
I półrocza 2006 roku kwotę 114.200,- zł co stanowi  49,96  %. 

W dz. 921, rozdz. 92118   w z 2480   przyjęto w uchwale budżetowej plan w kwocie 10.000,- zł 
na działalność Regionalnej Izby Pamięci prowadzonej w ramach Gminnego Centrum Kultury 
Do końca I półrocza przekazano kwotę 4.133,- zł co stanowi 41,33 % planu. Niższe 
wykonanie wydatków ma swoje uzasadnienie w obniżonych kosztach utrzymania izby 
pamięci w okresie I półrocza. Dotacja w kwotach odpowiadających kwotom ustalonym przez 
Radę Gminy   zostanie przekazana w II półrocza. 
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W dz.  921, rozdz. 92120  w   §   4300   zaplanowano kwotę 5000,- zł na ochronę zabytków.
Pieniędzy do końca I półrocza nie wykorzystano. Pieniądze miały być przeznaczone na 
stworzenie gminnych planów opieki nad zabytkami. Jest to możliwe dopiero po powstaniu 
takiego dokumentu w skali powiatu, gdyż plany gminne muszą być spójne z planami 
powiatowymi. Jest to uzasadnieniem dla braku realizacji wydatków w tej podziałce 
klasyfikacyjnej.  

W dz. 926, rozdz. 92601   w   §   4110   zaplanowano kwotę 365,- zł na opłacenie składek 
ubezpieczenia społecznego od zawartych umów z gospodarzami boisk sportowych. 
Z planu zrealizowano kwotę 117,07 zł co stanowi 32,07%. Niską realizację uzasadnia się 
zawarciem w roku 2006 tylko jednej umowy, co powoduje obowiązek płacenia stosunkowo 
niskich składek. 
 
W dz. 926, rozdz. 92601 w   §   4170   zaplanowano kwotę 2.233,- na opłacenie wspomnianych 
wcześniej umów zleceń. Zrealizowano wydatki w kwocie 1.260,- zł co stanowi 56,43% planu. 

W dz. 926, rozdz. 92601 w   §   4210   przyjęto plan w kwocie 5.000,- zł na zakup materiałów 
niezbędnych do utrzymania boisk sportowych.  Zrealizowano wydatki w kwocie 1.539,75 zł 
na którą to kwotę złożyły się: 
- paliwo do wykaszania boisk  497,20   zł 
- materiały budowlane 298,90 
- tarcicę do naprawy siedzisk na boiskach  743,65 zł 
Wykonanie wydatków wyniosło 30,8% i było stosunkowo niskie z  uwagi  na to, że w latach 
poprzednich gmina ponosiła większe nakłady na remontowanie kolejnych boisk na wsiach. 

W dz. 926, rozdz. 92601 w   §   4260   zaplanowano kwotę 7000,- zł na wydatki związane z 
oświetleniem boisk sportowych, ogrzaniem pomieszczeń socjalnych na boiskach  i zużycie 
wody . W porównaniu z rokiem poprzednim wydatki na ten  cel są wyższe  i do końca 
półrocza wyniosły 3.822,61 zł, co stanowi 54,61 %.  

W dz. 926, rozdz. 92601   §   4270   przyjęty plan na zakup usług remontowych w kwocie 4.000,- 
zł nie został wykorzystany. Nie odnotowano w tej podziałce klasyfikacyjnej żadnych 
wydatków , z uwagi na to, że wszelkie naprawy na boiskach wykonywali rzemieślnicy grupy 
remontowej  zatrudnieni w urzędzie gminy. 

W dz. 926, rozdz. 92601 w   §   4300   zaplanowano kwotę 4.450,- zł a zrealizowano 2.462,79 zł 
co stanowi 55,34 % planu. W klasyfikacji tej ujęto następujące wydatki polegające na 
montażu szafki przyłączeniowej w celu doprowadzenia prądu do boiska w Krzemieniewie 
i Kociugach. 

W dz. 926, rozdz. 92601 w   §   4430   sklasyfikowano składki ubezpieczenia obiektów 
sportowych. Na zaplanowana kwotę 1.000,- zł wydano 762,96 zł, co stanowi 76,3%.
Wysokie wykonanie wydatków uzyskano za sprawą ubezpieczenia nowo oddanej
do użytku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drobninie. 

W dz. 926, rozdz. 92601 w   §   6050   przyjęty plan w kwocie 415.000,- zł zapewnić miał
Wydatki na dwa zadania jak w tabelce :
Nazwa zadania Plan w zł Wykonanie w zł % realizacji 
Budowa Sali gimnastycznej w 
Drobninie 

385.000,-  385.000,01 100%
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Modernizacja boiska w 
Garzynie

  30.000,-     29.999,56   99,99 % 

Razem § 6050 415.000,- 414.999,57   100 % 
 
 Wysoką realizację wydatków osiągnięto dzięki wykonaniu zadań w całości w okresie 
I półrocza 2006. 
W dz. 926, rozdz. 92601 w   §   6060   zaplanowano zakupy inwestycyjne w kwocie 32.901,- zł z 
czego do końca I półrocza  zrealizowano wydatek w kwocie 8.900,- zł na nabycie kosiarki do 
wykaszania boiska w Pawłowicach i Garzynie. 
Realizacja wydatków w tej podziałce klasyfikacyjnej wyniosła  27,05 %. Niskie wykonanie 
wydatków jest spowodowane tym,, że nie zrealizowano kasowo zadania polegającego na 
zakupie wyposażenia na place zabaw , na które to zadanie zarezerwowano kwotę 24.000,- zł. 
Zadanie zostanie finansowo zrealizowane w III kwartale roku. 
 
 W dz. 926, rozdz. 92605 w   §   4210    realizacja wydatków na zakup materiałów w celu 
realizacji zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu przebiegała  prawidłowo i przy 
planie 31.414,- zł wykonano 13.524,89 zł co wskazuje na 43,05 % realizacji planu. 

W dz. 926, rozdz. 92605  w   §   4280   zaplanowano kwotę 862,- zł na opłacenie badań lekarski 
zawodników uczestniczących w organizowanych zawodach sportowych. Wydano na ten cel 
kwotę 400,- zł co stanowi 46,4 % planu. 

W dz. 926, rozdz. 92605 w   §   4300   wykonano wydatki bardzo wysoko bo aż w 94,53 %. 
Na planowaną kwotę 4.778,- zł zrealizowano wydatki w kwocie 4.516,59 zł. 
Na sumę wykonanych wydatków złożyły się : 

• montaż siedzisk na boisku  w Garzynie  1.830,- zł ,
• przewóz osób  w celu dowozu na zawody  785,61 zł 
• wykonanie nadruków na koszulkach zawodników  488,- zł 
• wynajem sali gimnastycznej w celu udostępnienia młodzieży  860,- zł 
• zakwaterowanie i  wyżywienie sekcji młodzieżowych na zgrupowaniach 552,98  zł  

 Wykonanie wydatków jest wysokie z uwagi na wykonanie planowanych w ramach paragrafu 
zadań w całości w okresie I półrocza 2006. 

W dz. 926, rozdz. 92605 w   §   4430   planowano zrealizować wydatki w kwocie 3.546,- zł . 
Do końca I półrocza wykonane wydatki wyniosły 83,45 % planu . Wysokie wykonanie 
wydatków osiągnięto za sprawą należności, jakie uiszczano sędziom sportowym za udział w 
meczach trampkarzy i juniorów. Ogółem na opłaty sędziowskie wydano do dnia 30.06.2006 
roku kwotę 2.959,- zł. 

. 
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