Sprawozdanie opisowe
z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
Budżet po stronie dochodów wykonano w 102%, planowano 11.014.029 zł wykonano
dochody w kwocie 11.284.047 zł. Wydatki planowano w kwocie 10.011.237 zł wykonano
w kwocie 9.689.184 zł tj. 97%.
Gmina w 2008 roku spłaciła kredyt w wysokości 996.000 zł, który był zaciągnięty w 2007
roku na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury ochrony środowiska w ciągu ul.
Dworcowej i części T.Kościuszki” z udziałem środków unijnych INTERREG IIIA. Kredyt
został spłacony w całości .

Dochody
Dochody w dziale 600 – Transport i łączność wykonane zostały w kwocie 888.066 zł co
stanowi 100 % zaplanowanych dochodów. Planowane dochody stanowi zwrot z tytułu
niewykorzystania dotacji przez Miejski Zakład Komunalny w kwocie 24.787 zł oraz zwrot
kwoty 863.279 zł za zapłacone ze środków gminy w 2006 roku rachunki dotyczące udziału
środków unijnych w inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury ochrony środowiska w ciągu
ul. Dworcowej i części T.Kościuszki” z udziałem środków unijnych INTERREG IIIA.
Dochody gminy w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonane zostały w wysokości
239% w stosunku do planu na kwotę 818.390 zł. Na wysokość uzyskanych dochodów
wpłynęło przejęcie działek na własność Skarbu Państwa oraz ze sprzedaży składników
majątkowych jak również z wpływu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, najem i
dzierżawę składników majątkowych.
Wykonanie dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę 3.898.138 zł stanowi
wykonanie dochodów w 95% w stosunku do planu. Do nie wykonania dochodów w pełnej
wysokości przyczyniło się zmniejszenie dzierżawy gruntów na targowisku.
Dochody gminy w dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowane zostały w wysokości
42.296 zł. Z tytułu otrzymanych dotacji dochody zrealizowano w 100 % pozostałe dochody
dotyczą wpływów z różnych opłat.
Dochody gminy w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu
państwa i zostały wykonane w 85 % na kwotę 3.879 zł.
Dochody gminy z dziale 752 – Obrona narodowa – są to dochody otrzymane jako dotacje
celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i wykonane zostały w 100% na kwotę 500 zł.
Dochody gminy w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
wykonano w 101% na ogólną kwotę 1.806.541 zł z tego dochody z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych wykonano w kwocie 49.132 zł, wpływy z podatku rolnego,
leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych,
jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych wykonano łącznie na kwotę 887.775 zł.
Największy udział w powyższych dochodach ma podatek od nieruchomości zrealizowany na
łączną kwotę 623.005 zł oraz opłata targowa, która została zrealizowana w wysokości
209.825 zł o około 22 % mniej niż planowano (zmniejszenie opłaty targowej spowodowane
jest zmniejszeniem liczby osób handlujących z wolnej ręki).

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy wykonano w 98 % w tym za
zezwolenie na sprzedaż alkoholu do budżetu wpłynęło 135.373 zł.
Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 107%
w stosunku do planu na kwotę 719.673 zł.
Dochody gminy w dziale 758 – Różne rozliczenia – zrealizowano w kwocie 2.124.595 zł, są
to przede wszystkim dochody z tytułu otrzymanych subwencji (oświatowej, wyrównawczej,
równoważącej) dla gmin dochody te zostały wykonane w 100%.
Dochody gminy w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zrealizowano w 100% w stosunku
do planu na kwotę 270.519 zł. Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowych
otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zadań bieżących gmin na
które gmina otrzymała 19.086 zł, z dotacji celowych w tym na zadanie inwestycyjne gmina
otrzymała kwotę 6.400 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Monitoring w szkołach i
placówkach”. Gmina zrealizowała planowane dochody w 107 % z tytułu opłat za Przedszkole
Miejskie w kwocie 129.728 zł. Wpływ z usług, odsetek, wpływ z różnych dochodów wyniósł
24.292 zł. Gmina otrzymała środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane
z innych źródeł w wysokości 91.013 zł są to środki unijne z przeznaczeniem na realizacje
projektów.
Dochody gminy w dziale 852 Pomoc społeczna – zrealizowane zostały w wysokości
1.359.907 zł tj. w 100% do planu, środki te pochodzą z dotacji celowych na realizację zadań
z zakresu pomocy społecznej.
Dochody gminy w dziale 854 Edukacja i opieka wychowawcza – zrealizowane zostały
w wysokości 71.216 zł tj. 65 % do planu. Środki te stanowią dotacje celowe z budżetu
państwa na realizację zadań własnych gmin.
Pomimo windykacji należności zaległości wynoszą kwotę 337.094 zł.
Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz z tytułu najmu i dzierżawy
składników majątkowych wynoszą kwotę 7.964 zł i dotyczą 47 podatników. Gmina do
wszystkich podatników wysłała upomnienia. Zaległości z tytułu sprzedaży mieszkań na raty
wynoszą kwotę 15.668 zł i dotyczą 5 dłużników.
Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy gruntu pod targowisko wynoszą kwotę 208.217 zł, co
stanowi około 1.85% wykonanych ogółem dochodów gminy.
W w/w zaległości wykazane jest zadłużenie za lata 1998 –2008 w kwocie 208.217 zł w tym:
1) 1998 i więcej rok kwota 58.650 zł (6 osób),
2) za 2000 rok kwota 9.160 zł (6 osób),
3) za 2001 rok kwota 15.406 zł ( 10 osób),
4) za 2002 rok kwota 3.780zł (3 osoby),
5) za 2003 rok kwota 2.313 zł (2 osoby),
6) za 2004 rok kwota 2.079 zł (3 osoby),
7) za 2005 rok kwota 6.257 zł (6 osób),
8) za 2006 rok kwota 6.569 zł (4 osoby),
9) za 2007 rok kwota 3.639 zł (3 osoby),
10) za 2008 rok – 100.364 zł (124 osoby).
Ściągalność należności przedstawia się następująco :
dla 9 osób wysłano wypowiedzenie umowy w związku z zadłużeniem na łączną kwotę
8.754 zł,
w stosunku do 46 dzierżawców toczy się postępowanie egzekucyjne na łączną kwotę
114.348 zł,
dla pozostałych dłużników wysłano upomnienia.
Na dzień 10.03.2009 roku jest 822 dzierżawców.
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Zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie
karty podatkowej wynoszą kwotę 22.171 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 27.629 zł tj. 58 osób
zadłużonych. Na zadłużenia wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 53.781 zł w tym:
39.262 zł jest to zadłużenie rozłożone na raty (spłacane regularnie)
3.583 zł zaległość za grudzień, która została spłacona w styczniu 2009 roku
10.853 zł jest to zadłużenie dotyczące PKP (trwają rozmowy w sprawie przejęcia
nieruchomości w zamian za długi),
82 zł są to pozostałe zaległości uregulowane w pierwszym kwartale 2009 roku..
Zaległości w odpłatności za przedszkole wynoszą 1.664 zł

Wydatki
dz. 010 rozdz. 01030 Izby rolnicze – planowano kwotę – 200 zł, wydatkowano – 209 zł jako
2% odpis z uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych
dz. 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – planowano kwotę 110.000 zł, wydatkowano
100.068 zł z tego wydatki bieżące: opłata za przyłączenie instalacji oświetlenia łącznik na ul.
Leśnej i ul. T. Kościuszki – 999 zł, nadzór sanitarny – 69 zł, wydatki majątkowe w tym prace
drogowe i chodnikowe 70.000 zł oraz wykonanie dokumentacji łącznika ul. Leśnej i ul.
Kościuszki – 29.000 zł,
dz. 700 rozdz. 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej – planowano kwotę 60.000 zł
wykonano 60.000 zł jako dotacja dla Miejskiego Zakładu Komunalnego z przeznaczeniem na
modernizację budynku po byłej Straży Granicznej – 40.000 zł oraz jako udział Gminy
w remontach budynków wspólnotowych – 20.000 zł.
dz. 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowano kwotę
118.220 zł, wydatkowano 101.979 zł, z tego na energię elektryczną w budynku po byłej
Straży Granicznej – 8.511 zł, wieczyste użytkowanie gruntu po LZMO – 402 zł, ogłoszenia
o wykazach nieruchomości – 2.413 zł, wypis z rejestru gruntów – 1.229 zł, usługi notarialne
i wypisy z ksiąg wieczystych – 1.712 zł, za usługi geodezyjno kartograficzne i podziały
działek – 2.928 zł, opłata abonamentowa za udostępnienie danych – 3.750 zł, opłata za
założenie ksiąg wieczystych – 2.600 zł, utrzymanie lokalu ul. Hutnicza 2a – 2.439 zł,
utrzymanie mieszkania ul Dworcowa 7 – 2.429 zł, wyceny nieruchomości – 8.296 zł, opłata
roczna za najem powierzchni nieleśnej – 269 zł, wyceny nieruchomości – 2.781 zł, wydatki
majątkowe w tym dokumentacja na uzbrojenie terenu (Osiedle Łużyckie) – 62.220 zł.
dz. 710 rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – planowano kwotę
4.000 zł, wydatków nie wykonano
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dz. 710 rozdz. 71095 Pozostała działalność – planowano kwotę 239.257 zł, wydatkowano
kwotę 193.014 zł, z tego na wynagrodzenia – 39.694 zł (w tym inkaso opłaty targowej –
39.144 zł), pochodne od wynagrodzeń – 7.002 zł, kwitariusze – 694 zł, artykuły biurowe –
311 zł, materiały budowlane (remont pomieszczeń) – 2.191 zł, pozostałe materiały (żarówki
do oświetlenia na targowisku, worki na śmieci) –354 zł energia elektryczna – 8.365 zł,
zużycie wody – 1.124 zł, bieżące utrzymanie czystości na targowisku – 111.532 zł,
deratyzacja – 10.000 zł, usługi informatyczne i przegląd drukarek – 479 zł, wykonanie
remontu pomieszczeń 1.979 zł, ułożenie krawężników na targowisku – 7.000 zł, koszty
komornicze – 411 zł, papier do drukarek – 1.418 zł , zakup drukarki laserowej – 460 zł,
dz. 750 rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - planowano kwotę 40.100 zł, wydatkowano
kwotę 40.100 zł w tym na wynagrodzenia – 34.700 zł, pochodne od wynagrodzeń – 5.400 zł
dz. 750 rozdz. 75022 Rady miast – planowano kwotę 130.000 zł, wydatkowano 126.604 zł,
z tego na diety radnych – 121.020 zł, artykuły spożywcze na sesje i komisje rady – 776 zł,
nagrody i puchary za udział w zawodach – 652 zł, wiązanki okolicznościowe – 80 zł, książka
– 136 zł, zestaw filiżanek – 187 zł współorganizacja powiatowych obchodów Dnia
Niepodległości – 2.000 zł, usługa hotelowa (udział w gali rankingu gmin) – 200 zł, podróże
służbowe – 1.453 zł, szkolenia – 100 zł
dz. 750 rozdz. 75023 Urzędy miast – planowano kwotę 1.405.750 zł, wydatkowano kwotę
1.372.722 zł, z tego na wynagrodzenia – 961.656 zł, pochodne od wynagrodzeń – 152.938 zł,
ekwiwalent za odzież – 116 zł, herbata dla pracowników – 4.430 zł, dopłata do okularów
korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerze – 450 zł, wpłata na PFRON –
1.708 zł, artykuły biurowe – 3.081 zł, tusze, płyty, dyskietki, tonery – 3.273 zł, czasopisma –
3.543 zł, czasopisma, publikacje na 2009 rok – 3.585 zł, abonament roczny ”LEX” dla
samorządowców roczniki – 6.698 zł, aktualizacja oprogramowania „przetargi”, zestaw do
podpisu kwalifikowanego dla upoważnionych pracowników urzędu – 2.956 zł, środki
czystości, artykuły gospodarcze – 3.783zł, olej opałowy – 24.610 zł, zakup biurka i fotela –
1.464 zł, woda dla pracowników – 91 zł, zakup mat pod krzesła – 3.441 zł, zakup materiałów
elektrycznych do zmiany oświetlenia w Ośrodku Pomocy Społecznej, do zasilania
awaryjnego w budynku urzędu – 3.668 zł, zakup wiązanek na spotkania okolicznościowe –
170 zł, zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń – 2.859 zł, zakup aparatu
telefonicznego, identyfikatory – 80 zł, artykuły spożywcze – 63 zł, energia elektryczna –
11.751 zł, zużycie wody - 624 zł, remont pomieszczeń biurowych – 6.747 zł, oszklenie drzwi
i okien – 3.589 zł, naprawa kserokopiarki - 942 zł, badania okresowe pracowników – 1.280 zł,
oprawa dzienników i monitorów – 2.390 zł, konserwacja sprzętu, przeglądy – 702 zł ,usługi
pocztowe – 18.234 zł, obsługa BHP – 2.196 zł, wywóz nieczystości – 292 zł, obsługa prawna
– 28.548 zł, usługi informatyczne i opieka autorska – 16.158 zł, opieka autorska nad
programem dotyczącym ewidencji ludności – 2.286 zł, prowizje i opłaty bankowe –
11.212 zł, abonament RTV – 677 zł, opłata za obsługę administracyjną i techniczną domeny –
2.292 zł, usługi serwisowe w USC – 2.440 zł. przedłużenie licencji na program antywirusowy
– 1.298 zł, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w budynku urzędu – 500 zł,
oprogramowanie centrali telefonicznej – 244 zł, przegląd pieca po sezonie grzewczym,
przegląd przewodów kominowych – 988 zł, wymiana gaśnic - 183 zł, wykonanie stempli –
774 zł, opłata za udział w spartakiadzie – 150 zł, pranie obrusów – 76 zł, opłata sądowa za
sprostowanie akt – 255 zł, zakup usług internetowych – 104 zł, rozmowy komórkowe – 1.729
zł, rozmowy stacjonarne – 9.794 zł, ryczałt samochodowy – 2.577 zł, podróże służbowe
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krajowe – 7.764 zł, ubezpieczenie OC budynku urzędu – 2.527 zł, odpis na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych – 22.970 zł, koszty egzekucyjne – 1.149 zł, szkolenie
pracowników – 4.472 zł, papier do ksera i drukarek – 4.206 zł, zakup akcesoriów
komputerowych w tym: komputery szt. 2, monitory, laptop, dysk twardy – 10.828 zł, zakup
kserokopiarki – 3.111 zł,
dz. 750 rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowano 50.000
zł, wydatkowano 48.298 zł, z tego na wynagrodzenia bezosobowe – 2.110 zł, nagrody,
puchary i medale na zawody sportowe – 4.463zł, książki i albumy – 12.340 zł, artykuły
spożywcze na spotkania – 466 zł, wiązanki okolicznościowe – 40 zł, materiały biurowe –
2.219 zł, tusze do drukarek – 366 zł, stojaki na materiały reklamowe – 1.635 zł, usługi
hostingowe i reklamowe miasta na stronie w portalu www – 1.623zł, konsumpcja na
spotkania okolicznościowe – 662 zł, wykonanie banera – 752 zł, zabezpieczenie medyczne
imprezy sportowej – 700 zł, koncert Górali Czadeckich podczas święta Parku
Mużakowskiego – 2.500 zł, wykonanie zdjęć lotniczych – 1.700 zł, drukowanie materiałów
poligraficznych – 4.148 zł, współorganizacja Biegów Mużakowskich – 1.500 zł, zakup usług
do dostępu do sieci Internet – 1.449 zł, podróże służbowe krajowe – 1.548 zł podróże
służbowe zagraniczne – 179 zł, składka na Euroregion Sprewa Nysa Bóbr –2.470 zł, składka
na Łużycki Związek Gmin – 3.928 zł, składka – Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO –
500 zł, składka członkowska na Zrzeszenie Burmistrzów – 1.000 zł
dz. 751 rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa – planowano 369 zł, wydatkowano kwotę 369 zł wydatki bieżące w tym : zakup maty
pod krzesło 369 zł
dz. 751 rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe
i wojewódzkie – planowano kwotę 4.180 zł, wydatkowano kwotę - 3.510 zł z tego na diety
członków Miejskiej Komisji Wyborczej i Obwodowej Komisji Wyborczej – 2.190 zł,
wynagrodzenia bezosobowe – 410 zł, materiały biurowe – 93 zł, toner do drukarki – 409 zł,
artykuły spożywcze na posiedzenia komisji – 188 zł, drukowanie list wyborczych – 70 zł,
podróże służbowe krajowe – 150 zł
dz. 752 rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne - planowano – 500 zł, wydatkowano 500
zł w tym na wydatki bieżące na wynagrodzenia 500 zł.
dz. 754 rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – planowano kwotę 35.000 zł,
wydatkowano – 33.723 zł, z tego na ekwiwalent za udział w ćwiczeniach i gaszenie pożarów
– 7.989 zł, wynagrodzenia – 12.480 zł, pochodne od wynagrodzeń –787 zł, artykuły
spożywcze na spotkania i zawody strażackie – 1.635 zł, upominki na 10 lecie współpracy
z Czechami – 125 zł, olej napędowy i benzyna – 2.232 zł, artykuły gospodarcze i środki
czystości – 109 zł, części do samochodu – 975 zł, buty strażackie – 1.316 zł, energia
elektryczna – 2.619 zł, zużycie wody – 33 zł, badania okresowe – 460 zł, przeprogramowanie
sieci łączności Ochotniczej Straży Pozarnej, naprawa radiotelefonu – 317 zł, wywóz śmieci –
34 zł, na organizację zawodów strażackich – 650 zł, przegląd techniczny samochodu – 166
zł ,podróże służbowe krajowe – 228 zł, delegacje służbowe zagraniczne – 167 zł, składki na
ubezpieczenia członków Ochotniczej Straży Pożarnej – 300 zł, składka OC – 1.101 zł,
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dz. 757 rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego – planowano kwotę 32.400 zł, wydatkowano kwotę – 32.397 zł
na odsetki od kredytu
dz. 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – planowano kwotę 5.603 zł
dz. 801 rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe - planowano kwotę 1.395.570 zł, wydatkowano
kwotę 1.387.658 zł, z tego na dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli – 93.110 zł,
wynagrodzenia – 999.024 zł, pochodne od wynagrodzeń – 188.510 zł, zakup materiałów
szkolnych do realizacji projektu, laptop. drukarka, projektor – 24.432 zł, podróże służbowe
krajowe – 4.900 zł, podróże służbowe zagraniczne – 33.732 zł, odpis na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych – 43.950 zł
dz. 801 rozdz. 80104 Przedszkola – planowano kwotę – 438.519 zł, wydatkowano kwotę
432.619 zł z tego na dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli – 24.398 zł,
wynagrodzenia – 277.113 zł, pochodne od wynagrodzeń – 53.760 zł, zakup środków
żywności – 60.048 zł, podróże służbowe krajowe – 1.000 zł, odpis na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych – 16.300 zł
dz. 801 rozdz. 80110 Gimnazja – planowano kwotę – 613.404 zł, wykonano kwotę –
601.529 zł, z tego na dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli 36.393 zł,
wynagrodzenia – 446.700 zł, pochodne od wynagrodzeń – 82.879 zł, zakup materiałów
szkolnych do realizacji projektu, laptop, drukarka, odtwarzacz CD – 10.300 zł. podróże
służbowe krajowe – 4.057 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.200 zł
dz. 801 rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – planowano
1.120.539 zł, wydatkowano kwotę – 1.094.679 zł z tego na odzież ochronną – 3.994 zł,
wynagrodzenia – 671.727 zł, pochodne od wynagrodzeń – 109.709 zł, wpłaty na PFRON –
15.594 zł, olej opałowy i węgiel – 118.508 zł, środki czystości – 16.894 zł, materiały biurowe
i szkolne – 8.465 zł, materiały elektryczne, hydrauliczne, budowlane – 15.625 zł, paliwo do
kosiarki – 303 zł, książki na nagrody dla uczniów – 1.098 zł, prenumerata czasopism –
1.857zł, dzienniki, świadectwa, dyplomy – 1.008 zł, znaczki pocztowe – 1.528 zł, części do
obieraczki – 407 zł, certyfikat ZUS – 807 zł, zlewozmywak – 163 zł, deski – 1.064 zł, szkło
ornamentowe – 279 zł, pozostałe materiały w tym: zamki, klucze, kosze na śmieci, pieczątki,
biurko, – 1.253 zł, testy gimnazjalne – 166 zł, zakup węgla – 1.240 zł, wyposażenie apteczek
– 76 zł, pomoce naukowe do szkoły, gimnazjum i przedszkola – 2.947 zł, energia elektryczna
– 36.680 zł, zużycie wody – 2.346 zł, zużycie gazu – 494 zł, naprawa kotłowni olejowej –
1.997 zł, naprawa drukarki – 158 zł, remont łącznika sali gimnastycznej – 8.468 zł, remont
gaśnic – 1.147 zł, naprawy, przeglądy kserokopiarki – 842 zł, badania wstępne i okresowe
pracowników – 1.391 zł, abonament RTV- 560 zł, badanie wyników nauczania uczniów –
856 zł, usługi kominiarskie – 2.262 zł, usługi transportowe – 4.404 zł, usługi komunalne –
2.237 zł, organizacja imprez szkolnych – 117 zł, obsługa BHP – 2.193 zł, obsługa bankowa –
3.617 zł, usługi pocztowe – 440 zł, drobne naprawy – 904 zł, dozór kotłowni – 639 zł,
pomiary elektryczne – 800 zł, nadzór sanitarny – 138 zł, druk materiałów do projektu – 220
zł, sprawdzanie i zaprogramowanie regulatora – 188 zł, wymiana tranzystorów – 100 zł,
naprawa głośnika – 50 zł, usługi informatyczne – 3.294 zł, dorabianie kluczy – 40 zł, usługi
internetowe – 125 zł, rozmowy stacjonarne – 6.764 zł, podróże służbowe krajowe – 2.285 zł,
ubezpieczenia rzeczowe – 964 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –
24.200 zł, szkolenie pracowników – 1.383 zł, zakup materiałów papierniczych do drukarek i
kserokopiarek – 2.535 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 5.129 zł
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dz. 801 rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli – planowano kwotę –
13.700 zł, wykonano kwotę – 13.534 zł z tego podróże służbowe krajowe – 4.458 zł, na
szkolenia – 9.076 zł,
dz. 801 rozdz. 80195 Pozostała działalności – planowano kwotę – 64.378 zł, wydatkowano
kwotę – 59.029 zł z tego na zwrot kosztów dojazdu do szkół specjalnych – 19.429 zł, odpisy
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.200 zł, wydatki majątkowe w tym:
monitoring w szkole – 24.400 zł,
dz. 851 rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii - planowano kwotę 10.000 zł, wydatkowano
kwotę – 4.152 zł z tego na wynagrodzenia – 1.650 zł, materiały dydaktyczne, pakiet filmowy
DVD- profilaktyka narkomanii – 680 zł, przeprowadzenie programu profilaktyki
narkotykowej dla młodzieży – 1.250 zł, podróże służbowe krajowe – 42 zł, szkolenie – 530 zł
dz. 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – planowano kwotę 127.000 zł,
wydatkowano kwotę – 115.004 zł z tego na wypoczynek dla dzieci jako dotacja dla
Stowarzyszenia Akcji Katolickiej w Łęknicy – 3.000 zł, wynagrodzenia – 26.403 zł,
pochodne od wynagrodzeń – 775 zł, środki czystości - 58 zł, artykuły spożywcze dla dzieci ze
świetlicy profilaktycznej – 10.630 zł, artykuły spożywcze na spotkania, festyny – 931 zł,
bilety wstępu na basen – 773 zł, pomoce dydaktyczne na zajęcia w świetlicy – 2.848 zł,
materiały biurowe – 285 zł, nagrody dla dzieci podczas realizacji festynu Lato na trzeźwo –
312 zł, ozdoby choinkowe i paczki dla dzieci – 1.862 zł, zakup paliwa na dowiezienie
chorych na leczenie odwykowe – 881 zł, meble, wyposażenie świetlicy (meble) – 2.960 zł,
materiały biurowe, środki czystości dla Policji w ramach współpracy – 2.755 zł, doposażenie
placów zabaw - 20.253 zł, usługi terapeutyczne – 2.040 zł, badania psychologiczne i
psychiatryczne – 1.620 zł, świadczenia zdrowotne z zakresu AA – 2.400 zł, wyjazdy dzieci ze
świetlicy terapeutycznej (transport i wypoczynek) dzieci – 11.259 zł, konsumpcja – 248 zł,
przeprowadzenie spektakli profilaktycznych i wygłoszenie prelekcji – 600 zł, godziny
ponadwymiarowe w świetlicy – 15.750 zł, rozmowy stacjonarne – 199 zł, wynajem
pomieszczeń – 1.464 zł, podróże służbowe krajowe – 1.320 zł, szkolenia – 3.378 zł
dz. 851 rozdz. 85195 Pozostała działalność – planowano kwotę 20.000 zł, wydatkowano
kwotę – 19.440 zł z tego na badania profilaktyczne kobiet – 12.000 zł, dyżury pielęgniarek
dla mieszkańców w niedziele i święta – 6.600 zł, usługi szczepienia HPV – 840 zł.
dz. 852 rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej – planowano kwotę 58.300 zł,
wydatkowano kwotę – 38.155 zł jako opłatę za pobyt dwóch osób w Domu Pomocy
Społecznej
dz. 852 rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planowano kwotę –
953.800 zł, wydatkowano – 951.926 zł, z tego na świadczenia z tytułu zasiłków rodzinnych –
320.008 zł (tj. 5.313 świadczeń), dodatki do zasiłku rodzinnego w tym: z tytułu urodzenia
dziecka – 30.000 zł (tj. 30 świadczeń), z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego – 63.262 zł (tj. 166 świadczeń), z tytułu samotnego wychowania
dziecka – 50.150 zł (tj. 295 świadczeń), z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 27.000 zł (tj.
270 świadczeń), z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 19.080 zł (tj.
252 świadczenia), z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole w miejscu zamieszkania –
2.250 zł (tj.25 świadczenia), z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania –
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40.200 zł (tj. 804 świadczenia), z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej –
41.920 zł (tj. 524 świadczeń), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 34.000 zł
(tj. 34 świadczenia), zasiłek pielęgnacyjny – 119.034 zł (tj. 778 świadczeń), świadczenie
pielęgnacyjne – 27.468 zł (tj. 67 świadczeń), zaliczka alimentacyjna – 94.110 zł (tj. 494
świadczenia), fundusz alimentacyjny – 28.575 zł (tj. 147 świadczeń), mydło, ręczniki dla
pracowników – 141 zł wynagrodzenia – 20.920 zł, pochodne od wynagrodzeń – 10.472 zł (w
tym 7.010 zł - składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne tj. 67 świadczeń), materiały biurowe – 1.720 zł, tonery – 235 zł, meble
– 4.280 zł, materiały budowlane – 325 zł, zestaw kawowy – 48 zł, , usługi informatyczne –
2.161 zł, opieka autorska programu EZAR – 1.104 zł, wykonanie stempli – 133 zł,
konserwacja ksera – 98 zł, podróże służbowe krajowe – 779 zł, odpis na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych – 906 zł, szkolenie pracowników – 1.765 zł, papier komputerowy –
834 zł, zakup oprogramowania do funduszu alimentacyjnego, karta graficzna – 948 zł, zestaw
komputerowy z oprogramowaniem – 8.000 zł.
dz. 852 rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne –
planowano kwotę – 12.800 zł, wydatkowano kwotę – 12.559 zł z tego składka na
ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – 11.059 zł
(tj. 32 osób), składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne – 1.500 zł (tj. 3 świadczenia)
dz. 852 rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
– planowano kwotę 265.827 zł, wydatkowano kwotę – 264.100 zł z tego zasiłki okresowe –
91.981 zł dla 63 rodzin, zasiłki celowe – 37.092 zł dla 71 rodzin, zasiłki stałe – 134.027 zł dla
40 rodzin, zasiłek celowy 1.000 zł dla 1 rodziny
dz. 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – planowano 137.100 zł, wydatkowano
107.411 zł na wypłacenie dla 69 rodzin dodatków mieszkaniowych
dz. 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – planowano kwotę 138.150 zł,
wydatkowano kwotę – 136.555 zł z tego na ekwiwalent za odzież, herbatę, za okulary
korekcyjne – 809 zł, wynagrodzenia – 108.408 zł, pochodne od wynagrodzeń 18.230 zł,
materiały biurowe, druki - 923 zł, książka, czasopisma –456 zł, tonery – 652 zł, krzesło
i nadstawka na biurko- 220 zł, aparat telefoniczny, identyfikatory – 133 zł, materiały
budowlane na remont pomieszczenia – 982 zł, maty pod krzesła – 386 zł, materiały pozostałe
j. menażki – 243 zł, remont pomieszczeń – 488 zł, badania okresowe pracowników – 200 zł,
wykonanie stempla – 78 zł, konserwacja kserokopiarki – 98 zł, ubezpieczenie dzieci w czasie
pobytu na kolinii – 31 zł opłata sądowa od pozwu – 40, podróże służbowe krajowe – 994 zł,
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.718 zł, szkolenia pracowników –
310 zł, papier do kserokopiarki – 131 zł, kable do komputera – 25 zł
dz. 852 rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – planowano
kwotę 80.200 zł wydatkowano kwotę 78.561 zł z tego ekwiwalent za odzież, herbata dla
pracowników – 918 zł, wynagrodzenia – 65.183 zł, pochodne od wynagrodzeń – 9.843 zł,
rękawice – 60 zł, badania okresowe – 290 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych – 2.267 zł
dz. 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność – planowano kwotę – 163.100 zł, wydatkowano
kwotę 161.300 zł z tego na rządowy program „Posiłek dla potrzebujących” – z dotacji 90.000
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zł ( w tym na zakup żywności 45.954 zł , jako posiłek 44.046 zł dla 88 osób); z środków
własnych - 29.500 zł, prace społecznie użyteczne – 13.800 zł, doposażenie stołówek – 28.000
zł (tj. z środków pochodzących z dotacji)
dz. 854 rozdz. 85401 Świetlice szkolne – planowano kwotę 104.400 zł, wydatkowano kwotę
– 101.237 zł z tego na dodatki wiejskie dla nauczycieli – 5.794 zł, wynagrodzenia – 76.566
zł, pochodne od wynagrodzeń – 14.877 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych – 4.000 zł
dz. 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – planowano kwotę – 124.219 zł,
wydatkowano kwotę – 71.216 zł z tego na wyprawkę szkolną – 4.728 zł, stypendia dla dzieci
– 52.975 zł; na realizację projektów z dotacji otrzymanych z Kuratorium Oświaty z tego na:
wynagrodzenia – 3.744 zł, pochodne od wynagrodzeń – 441 zł, zakup materiałów do pracy z
uczniami – 3.149 zł, usługi (hotelowe, konsumpcja, transportowe) – 6.179 zł
dz. 854 rozdz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – planowano kwotę –700 zł,
wydatkowano 693 zł, z tego na podróże służbowe krajowe – 293 zł, na szkolenia – 400 zł
dz. 854 rozdz. 85495 Pozostała działalność – planowano kwotę – 12.000 zł, wydatkowano
kwotę – 9.880 zł z tego na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce – 2.280 zł (tj. dla 6
osób), stypendia dla studentów, sportowców – 7.600 zł ( tj. dla 20 osób)
dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami - planowano 7.372 zł, wydatkowano 7.372
zł na udział Gminy w projekcie pn. „Gospodarka odpadami w obrębie powiatu żarskiego
i żagańskiego”
dz. 900 rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowano kwotę – 135.000 zł,
wydatkowano kwotę 127.502 zł , z tego na energię elektryczną – 78.892 zł, konserwację
oświetlenia – 48.610 zł
dz. 900 rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej – planowano kwotę 1.141.880 zł,
wydatkowano kwotę – 1.141.880 zł z tego jako dotacja do działalności bieżącej – 1.072.100
zł, dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne tj. modernizacja przepompowni,
remont ciągnika, modernizacja kanalizacji deszczowej – 69.780 zł.
dz. 921 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowano kwotę
637.700 zł wydatkowano – 637.700 zł jako dotację do działalności bieżącej
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