Sprawozdanie opisowe
z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 rok
Budżet po stronie dochodów wykonano w 64%, planowano 9.221.881 zł wykonano
dochody w kwocie 5.900.916 zł. Wydatki planowano w kwocie 9.784.009 zł wykonano
w kwocie 4.867.684 zł tj. 50%.

Dochody
Dochody gminy w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonane zostały w wysokości
272% w stosunku do planu na kwotę 765.116 zł. Na wielkość uzyskanych dochodów
wpłynęło przejęcie nieruchomości (działek) na własność Skarbu Państwa, odszkodowanie
z tego tytułu wyniosło 576.750 zł. Gmina uzyskała dochody majątkowe w kwocie 116.361 zł
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości (działek). Dochody z tytułu wpływu z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste
wyniosło 30.071 zł, za najem i dzierżawę składników majątkowych gmina otrzymała 38.546
zł, pozostałe dochody stanowi wpływ z różnych opłat, pozostałe odsetki jak również wpływ
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym
– 3.388 zł.
Dochody gminy w dziale 710 – Działalność usługowa wykonane zostały w kwocie 1.769.029
zł stanowi to wykonanie dochodów w 59% w stosunku do planu. Działalność usługowa
związana jest z pozyskiwaniem dochodów z tytułu najmu i dzierżawy gruntów na targowisku
miejskim, jak również z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.
Dochody gminy w dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowane zostały w wysokości
23.344 zł. Dochody z tytułu otrzymanych dotacji zrealizowano w 53 % na kwotę 21.800 zł,
pozostałe dochody dotyczą wpływów z różnych opłat i dochodów tj. 1.544 zł.
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 93 % na ogólną kwotę 2.764 zł. z przeznaczeniem przede
wszystkim na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
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 51% na ogólną kwotę 932.669 zł z tego dochody z tytułu podatku dochodowego
od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej otrzymano w kwocie 20.598 zł,
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 8 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 513.152 zł, w
tym: największy udział w powyższych dochodach ma podatek od nieruchomości
zrealizowany na łączną kwotę 376.830 zł oraz opłata targowa, która została zrealizowana w
wysokości 89.660 zł co stanowi wykonanie w 61 % w stosunku do planu.
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy wykonano w 73 % na kwotę 110.532 zł
w tym za zezwolenie na sprzedaż alkoholu do budżetu wpłynęło 104.599 zł.
Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 40%
w stosunku do planu na kwotę 288.379 zł.
Dochody gminy w dziale 758 – Różne rozliczenia – zrealizowano w kwocie 1.559.716 zł, są
to przede wszystkim dochody z tytułu otrzymanych subwencji (oświatowej, wyrównawczej,
równoważącej) dla gmin, dochody te zostały wykonane w 60%.

Dochody gminy w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zrealizowano w 65% w stosunku
do planu na kwotę 168.359 zł. Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowych
otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin, na
które gmina otrzymała 16.162 zł.
Z tytułu opłat za Przedszkole Miejskie gmina otrzymała dochody w 54% w kwocie 66.355 zł.
Wpływ z usług, odsetek, wpływ z różnych dochodów wyniósł 10.481 zł.
Gmina otrzymała środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł
w wysokości 75.361 zł są to środki unijne z przeznaczeniem na realizacje projektów
w Szkole Podstawowej w Łęknicy i Gimnazjum w Łęknicy.
Dochody gminy w dziale 852 Pomoc społeczna – zrealizowane zostały w wysokości 641.462
zł tj. w 54% do planu, środki te pochodzą z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu
pomocy społecznej.
Dochody gminy w dziale 854 Edukacja i opieka wychowawcza – wykonane zostały
w wysokości 38.457 zł tj. 100 % do planu. Środki te stanowią dotacje celowe z budżetu
państwa na realizację zadań własnych gmin.
Pomimo windykacji należności zaległości wynoszą kwotę 293.369 zł.
Zaległości z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste
nieruchomości wynoszą 7.544 zł zaległość dotyczy 41 osób do których wysłano upomnienia.
Zaległości tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą kwotę 3.936 zł,
zaległość dotyczy 37 osób, do których wysłano upomnienia. Zaległość z tytułu sprzedaży
mieszkań na raty wynosi 17.279 zł i dotyczy 3 dłużników.
Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy gruntu pod targowisko wynoszą kwotę 170.487 zł.
W w/w zaległości wykazane jest zadłużenie za lata 1998 –I półrocze 2009 przedstawia się
następująco:
1998 i więcej rok kwota 54.787 zł (6 osób),
1) za 2000 rok kwota 9.142 zł (6 osób),
2) za 2001 rok kwota 12.846 zł ( 8 osób),
3) za 2002 rok kwota 3.176 zł (3 osoby),
4) za 2003 rok kwota 2.313 zł (2 osoby),
5) za 2004 rok kwota 2.079 zł (3 osoby),
6) za 2005 rok kwota 5.328 zł (5 osób),
7) za 2006 rok kwota 5.774 zł (3 osoby),
8) za 2007 rok kwota 180 zł (1 osoba),
9) za 2008 rok – 4.823 zł (5 osób).
10) za I półrocze 2009r. – 70.039 zł (90 osób)
Ściągalność należności przedstawia się następująco :
dwóm osobom umorzono zadłużenie z powodu śmierci i nieskuteczności ściągalności
na łączną kwotę 2.591 zł,
w stosunku do 36 dzierżawców toczy się postępowanie egzekucyjne na łączną kwotę
96.198 zł,
do pozostałych dłużników wysłano upomnienia.
Na dzień 11.08.2009 roku jest 854 dzierżawców.
Zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie
karty podatkowej wynoszą kwotę 11.758 zł.
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 39.284 zł w tym:
13.701 zł trwają rozmowy w sprawie przejęcia nieruchomości w zamian za długi,
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25.402 zł – zaległość rozłożona na raty decyzją Burmistrza (spłata następuje
regularnie)
150 zł są to pozostałe zaległości uregulowane w lipcu 2009 roku,
31 zł - pozostali
Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych – 2.100 zł,
zaległość uregulowana w lipcu 2009 roku.
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 38.821 zł. Zadłużenie
posiada ogółem 145 osób w tym:
targowisko – 76 osób na kwotę 1.444 zł,
1 osoba (przedsiębiorca) – zaległość na kwotę 16.986 zł (częściowo zabezpieczone
hipoteką),
1 osoba (przedsiębiorca) – zaległość na kwotę 7.635 zł (zabezpieczone hipoteką),
1 osoba (przedsiębiorca) – zaległość na kwotę 2.086 zł (w lipcu wpłacono 1.731 zł),
1 osoba – zaległość na kwotę 3.440 zł ( częściowo zabezpieczone hipoteką),
pozostałe osoby tj. 65 osób posiada zadłużenie na kwotę 7.230 zł.
Zadłużenie zostało skierowane do ściągnięcia drogą egzekucyjną.
Zaległości w odpłatności za przedszkole wynoszą 2.160 zł

Wydatki
dz. 010 rozdz. 01030 Izby rolnicze – planowano kwotę – 200 zł, wydatkowano – 115 zł jako
2% odpis z uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych
dz. 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – planowano kwotę 29.000 zł
z przeznaczeniem na wymianę rurociągu na ulicy Kwiatowej. Powyższe zadanie zostanie
zrealizowane w II półroczu 2009 roku przez Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy.
dz. 700 rozdz. 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej – planowano kwotę 130.000 zł z
przeznaczeniem na zakup kontenera 80.000 zł oraz na modernizację budynku po byłej Straży
Granicznej 50.000 zł. Planuje się wykonanie zadania w II półroczu 2009r.przez Urząd Miejski
w Łęknicy.
dz. 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowano kwotę
65.000 zł, wydatkowano 24.759 zł, z tego na energię elektryczną w budynku po byłej Straży
Granicznej – 2.481 zł, ogłoszenia o wykazach nieruchomości – 539 zł, wypis z rejestru
gruntów – 1.327 zł, usługi notarialne i wypisy z ksiąg wieczystych – 7.289 zł, za usługi
geodezyjno kartograficzne i podziały działek – 2.135 zł, opłata abonamentowa za
udostępnienie danych – 1.500 zł, utrzymanie lokalu ul. Hutnicza 2a – 1.840 zł, utrzymanie
mieszkania ul Dworcowa 7 – 595 zł, wyceny nieruchomości – 1.854 zł, kosztorys
szacunkowy (dot. drogi na osiedlu łużyckim) -305 zł, wynajem gruntów od Nadleśnictwa
Lipinki Łużyckie – 279 zł, opłata sądowa – 260 zł, roczna opłata za użytkowanie wieczyste
gruntu – 1.428 zł, mapy i decyzje środowiskowe -2.927 zł
dz. 710 rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – planowano kwotę
64.000 zł, z tego na zakup usług – 4.000 zł oraz na opracowanie projektu zmiany studium
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uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 60.000 zł. Zadanie zostanie
zrealizowane w II półroczu 2009r.
dz. 710 rozdz. 71095 Pozostała działalność – planowano kwotę 198.802 zł, wydatkowano
kwotę 88.896 zł, z tego na wynagrodzenia – 18.256 zł (inkaso opłaty targowej), pochodne od
wynagrodzeń – 2.951 zł, kwitariusze –550 zł, toner, zasilacze – 467 zł, energia elektryczna –
6.177 zł, zużycie wody – 864 zł, bieżące utrzymanie czystości na targowisku – 58.326 zł,
koszty postępowania sądowego – 374 zł, zakup papieru do komputera – 931 zł
dz. 750 rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - planowano kwotę 41.000 zł, wydatkowano
kwotę 21.800 zł w tym na wynagrodzenia – 19.100 zł, pochodne od wynagrodzeń – 2.700 zł
dz. 750 rozdz. 75022 Rady miast – planowano kwotę 125.000 zł, wydatkowano 61.143 zł,
z tego na diety radnych – 60.600 zł, artykuły spożywcze na sesje i komisje rady – 148 zł,
nagrody i puchary na turnieje– 300 zł, wiązanki okolicznościowe – 30 zł, podróże służbowe –
65 zł,
dz. 750 rozdz. 75023 Urzędy miast – planowano kwotę 1.290.960 zł, wydatkowano kwotę
683.361 zł, z tego na wynagrodzenia – 473.239 zł, pochodne od wynagrodzeń – 83.362 zł,
ekwiwalent za odzież – 211 zł, herbata dla pracowników – 2.847 zł, dopłata do okularów
korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerze – 150 zł, artykuły biurowe –
2.072 zł, tusze, płyty, dyskietki, tonery – 1.049 zł, czasopisma, publikacje – 1.156 zł,
abonament roczny ”LEX” dla samorządowców – 5.341 zł, aktualizacja oprogramowania
„przetargi” – 467 zł, środki czystości, artykuły gospodarcze – 1.563, olej opałowy – 20.550
zł, zakup wiązanek na jubileusze – 403 zł, opłata sądowa (znaki) – 150 zł, zakup wieży
SONY do Urzędu Stanu Cywilnego – 449 zł, zakup apteczki – 330 zł, energia elektryczna –
8.064 zł, zużycie wody – 349 zł, naprawa kserokopiarki - 289 zł, badania okresowe
pracowników – 1.540 zł, usługi pocztowe – 12.254 zł, obsługa BHP – 1.098 zł, wywóz
nieczystości – 148 zł, obsługa prawna – 14.274 zł, usługi informatyczne i opieka autorska –
7.274 zł, prowizje i opłaty bankowe – 3.560 zł, abonament RTV – 677 zł, opłata za obsługę
administracyjną (BIP, abonament za „umleknica.pl”) – 1.693 zł, usługi serwisowe w USC –
1.015 zł, wykonanie stempli – 311 zł, opłata za udział w spartakiadzie –200 zł, opłata za
odpis – 107 zł, wpis hipoteki – 400 zł, nadanie ogłoszenia w prasie – 1.179 zł, konserwacja
kserokopiarki – 878 zł, rozmowy komórkowe – 1.085 zł, rozmowy stacjonarne – 4.910 zł,
ryczałt samochodowy – 1.163 zł, podróże służbowe krajowe – 2.819 zł, odpis na Zakładowy
Fundusz Świadczeń Śocjalnych – 18.581 zł, koszty egzekucyjne – 255 zł, szkolenie
pracowników – 3.702 zł, papier do ksera i drukarek – 2.197 zł
dz. 750 rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowano 50.000
zł, wydatkowano 17.319 zł, z tego na nagrody, puchary na zawody sportowe, koszulki
reklamowe – 2.335 zł, książki i kalendarze – 4.992 zł, artykuły spożywcze na spotkania –
673 zł, usługi reklamowe w portalu www. – 329 zł, konsumpcja na spotkania
okolicznościowe – 535 zł, wykonanie tablicy okolicznościowej – 61 zł, drukowanie
materiałów poligraficznych tj. ulotki reklamowe o Łęknicy – 1.100 zł, usługi
telekomunikacyjne DSL 1000 – 725 zł, podróże służbowe krajowe – 870 zł, podróże
służbowe zagraniczne – 184 zł, składka na Euroregion Sprewa Nysa Bóbr –2.459 zł, składka
na Łużycki Związek Gmin – 1.956 zł, składka – Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO –
500 zł, składka członkowska na Zrzeszenie Burmistrzów – 600 zł
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dz. 751 rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa – planowano 414 zł, wydatki planuje się zrealizować w II półroczu 2009r.
dz. 751 rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – planowano 2.554 zł,
wydatkowano kwotę 2.554 zł wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia – 458 zł, pochodne od
wynagrodzeń – 80 zł, diety dla okręgowej komisji wyborczej – 990 zł, zakup materiałów
biurowych, klej do plakatów wyborczych – 601, podróże służbowe 425 zł,
dz. 754 rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – planowano kwotę 35.000 zł,
wydatkowano – 13.690 zł, z tego na ekwiwalent za udział w ćwiczeniach i gaszenie pożarów
– 1.716 zł, wynagrodzenia – 6.240 zł, pochodne od wynagrodzeń –394 zł, artykuły spożywcze
na zawody strażackie – 472 zł, puchary na zawody – 316 zł, olej napędowy – 618 zł, artykuły
gospodarcze i środki czystości – 119 zł, koszule strażackie – 319 zł, energia elektryczna –
1.694 zł, zużycie wody – 30 zł, badania okresowe – 550 zł, wywóz śmieci – 16 zł, organizacja
zawodów strażackich – 650 zł, podróże służbowe krajowe – 556 zł,
dz. 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – planowano kwotę 51.500 zł
dz. 801 rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe - planowano kwotę 1.382.600 zł, wydatkowano
kwotę 705.723 zł, z tego na dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli – 51.808 zł,
wynagrodzenia – 520.744 zł, pochodne od wynagrodzeń – 84.711 zł, zakup materiałów do
realizacji projektu – 5.327 zł, zakup usług do realizacji projektu – 4.050 zł, podróże służbowe
krajowe – 3.308 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.775 zł
dz. 801 rozdz. 80104 Przedszkola – planowano kwotę – 435.290 zł, wydatkowano kwotę
221.888 zł z tego na dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli – 16.743 zł,
wynagrodzenia – 136.549 zł, pochodne od wynagrodzeń – 22.756 zł, zakup środków
żywności – 32.090 zł, podróże służbowe krajowe – 1.000 zł, odpis na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych – 12.750 zł
dz. 801 rozdz. 80110 Gimnazja – planowano kwotę – 582.856 zł, wykonano kwotę –
315.650 zł, z tego na dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli 22.012 zł,
wynagrodzenia – 240.567 zł, pochodne od wynagrodzeń – 36.935 zł, zakup materiałów do
realizacji projektów – 480 zł, zakup usług do realizacji projektów – 3.210 zł, podróże
służbowe krajowe – 2.446 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.000 zł
dz. 801 rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – planowano
1.190.750 zł, wydatkowano kwotę – 574.023 zł z tego na odzież ochronną – 2.183 zł,
wynagrodzenia – 339.231 zł, pochodne od wynagrodzeń – 48.308 zł, wpłaty na PFRON –
9.984 zł, olej opałowy – 71.775 zł, węgiel – 1.352 zł, środki czystości – 9.968 zł, materiały
biurowe i szkolne – 3.905 zł, materiały elektryczne, hydrauliczne, budowlane – 4.823 zł,
paliwo do kosiarki – 131 zł, książki na nagrody dla uczniów – 1.625 zł, prenumerata
czasopism – 379 zł, dzienniki, świadectwa, dyplomy – 585 zł, znaczki pocztowe – 749 zł,
osłona piaskownicy, tablica informacyjna, wycieraczki – 1.024 zł, części do kserokopiarki,
talefax – 424 zł, pomoce naukowe do przedszkola – 110 zł, energia elektryczna – 22.820 zł,
zużycie wody – 2.099 zł, zużycie gazu - 689 zł, remont kserokopiarki – 481 zł, przegląd
kotłowni – 732 zł, badania wstępne i okresowe pracowników – 405 zł, badanie wyników
nauczania uczniów – 1.093 zł, usługi kominiarskie – 2.004 zł, usługi transportowe – 3.252 zł,
usługi komunalne – 2.341 zł, obsługa BHP – 2.403 zł, obsługa bankowa – 1.619 zł, usługi
pocztowe – 214 zł, drobne naprawy – 618 zł, nadzór sanitarny – 150 zł, dozór kotłowni – 639
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zł, przedstawienie teatralne – 250 zł, obsługa informatyczna – 2.166 zł, usługa archiwistyczna
– 2.400 zł, usługi internetowe – 313 zł, rozmowy stacjonarne – 4.183 zł, podróże służbowe
krajowe – 1.402 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.075 zł,
szkolenie pracowników – 813 zł, zakup materiałów papierniczych do drukarek i
kserokopiarek – 753 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 2.553 zł
dz. 801 rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli – planowano kwotę –
15.200 zł, wykonano kwotę – 13.816 zł z tego podróże służbowe krajowe – 4.000 zł,
szkolenia pracowników – 9.816 zł,
dz. 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność – planowano kwotę – 39.562 zł, wydatkowano
kwotę – 32.287 zł z tego na zwrot kosztów dojazdu do szkół specjalnych – 19.612 zł, odpisy
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.675 zł,
dz. 851 rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii - planowano kwotę 10.000 zł, wydatkowano
kwotę – 1.650 zł z tego na wynagrodzenia – 900 zł, przeprowadzenie dwóch programów
profilaktycznych – 750 zł.
dz. 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – planowano kwotę 127.000 zł,
wydatkowano kwotę – 39.520 zł z tego na wynagrodzenia – 13.112 zł, pochodne od
wynagrodzeń – 388 zł, artykuły spożywcze dla dzieci ze świetlicy profilaktycznej – 5.108 zł,
artykuły spożywcze na spotkania, festyny – 1.447 zł, bilety wstępu na basen – 262 zł,
program profilaktyczny (Zachowaj trzeźwy umysł) oraz pakiet edukacyjny (Czy twoje picie
jest bezpieczne) – 2.196 zł, materiały biurowe – 350 zł, nagrody dla dzieci podczas realizacji
festynu Lato na trzeźwo – 768 zł, zakup paliwa na dowiezienie chorych na leczenie
odwykowe – 200 zł, materiały gospodarcze – 70 zł, badania psychologiczne i psychiatryczne
– 520 zł, świadczenia zdrowotne z zakresu AA – 1.000 zł, wyjazdy dzieci ze świetlicy
terapeutycznej (transport) dzieci – 2.026 zł, opłata za pobyt dzieci na obozie harcerskim –
3.000 zł, usługi terapeutyczne – 240 zł, godziny ponadwymiarowe w świetlicy – 6.588 zł,
opłata sądowa dotyczy leczenia odwykowego – 600 zł, nadanie ogłoszenia o konkursie na
wypoczynek letni – 220 zł, dorabianie kluczy – 12 zł, rozmowy komórkowe – 149 zł,
wynajem pomieszczeń – 732 zł, podróże służbowe krajowe – 62 zł, szkolenia – 470 zł
dz. 851 rozdz. 85195 Pozostała działalność – planowano kwotę 30.500 zł, wydatkowano
kwotę – 17.000 zł z tego jako dotacja na usługi szczepienia przeciw wirusowi HPV – 6.800 zł,
badania profilaktyczne kobiet – 7.200 zł, usługi pielęgniarskie (dyżury pielęgniarek dla
mieszkańców w niedziele i święta) – 3.000 zł,
dz. 852 rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej – planowano kwotę 38.500 zł,
wydatkowano kwotę – 19.943 zł jako opłatę za pobyt 2 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 –
795.850 zł, wydatkowano – 439.880 zł, z tego na świadczenia z tytułu zasiłków rodzinnych –
144.628 zł (tj. 2.413 świadczeń), dodatki do zasiłku rodzinnego w tym: z tytułu urodzenia
dziecka – 12.000 zł (tj. 12 świadczeń), z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego – 25.916 zł (tj. 67 świadczeń), z tytułu samotnego wychowania
dziecka – 19.720 zł (tj. 116 świadczeń), z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 1.100 zł (tj. 11
świadczeń), z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 11.820 zł (tj. 159
świadczenia), z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole w miejscu zamieszkania – 1.080
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zł (tj.12 świadczeń), z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 21.850
zł (tj. 437 świadczeń), z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 19.680 zł (tj.
246 świadczeń), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 12.000 zł (tj. 12
świadczeń), zasiłek pielęgnacyjny – 70.074 zł (tj. 458 świadczeń), świadczenie pielęgnacyjne
– 18.900 zł (tj. 45 świadczeń), fundusz alimentacyjny – 65.324 zł (tj. 330 świadczeń), mydło,
ręczniki dla pracowników – 120 zł, wynagrodzenia – 7.805 zł, pochodne od wynagrodzeń –
6.291 zł (w tym 4.827 zł - składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne tj. 45 świadczeń), materiały biurowe – 318 zł,
tusze do drukarek – 170 zł, wykonanie stempli – 79 zł, podróże służbowe krajowe –150 zł,
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 700 zł, papier komputerowy – 155 zł,
dz. 852 rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne –
planowano kwotę – 13.800 zł, wydatkowano kwotę – 6.930 zł z tego składka na
ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – 6.130 zł
(tj. 36 osób), składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne – 800 zł (tj. 5 świadczeń)
dz. 852 rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
– planowano kwotę 250.300 zł, wydatkowano kwotę – 119.013 zł z tego zasiłki okresowe –
30.777 zł dla 49 rodzin, zasiłki celowe – 15.681 zł dla 57 rodzin, zasiłki stałe – 72.555 zł dla
38 rodzin
dz. 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – planowano 120.000 zł, wydatkowano 42.843
zł na wypłacenie dla 58 rodzin dodatków mieszkaniowych
dz. 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – planowano kwotę 144.280 zł,
wydatkowano kwotę – 74.600 zł z tego na ekwiwalent za odzież, herbatę, – 537 zł,
wynagrodzenia – 57.952 zł, pochodne od wynagrodzeń 10.463 zł, materiały biurowe, druki 351 zł, publikacja - 123 zł, tonery – 412 zł, opłata skarbowa (znaki) – 100 zł, badania
okresowe pracowników – 110 zł, wykonanie stempli – 401 zł, podróże służbowe krajowe –
264 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.700 zł, szkolenia
pracowników – 240 zł, papier do kserokopiarki – 158 zł, monitor i płyta główna do
komputera – 789 zł.
dz. 852 rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – planowano
kwotę 78.260 zł wydatkowano kwotę 37.226 zł z tego ekwiwalent za odzież, herbata dla
pracowników – 575 zł, wynagrodzenia – 29.136 zł, pochodne od wynagrodzeń – 5.261 zł,
badania okresowe –110 zł, opracowanie dokumentacji powypadkowej – 244 zł, odpis na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.900 zł
dz. 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność – planowano kwotę – 144.330 zł, wydatkowano
kwotę 74.528 zł z tego na rządowy program „Posiłek dla potrzebujących” – z dotacji 47.692
zł (w tym na zakup żywności 22.680 zł , jako posiłek 25.012 zł dla 80 osób); z środków
własnych – 15.000 zł, prace społecznie użyteczne – 11.836 zł
dz. 854 rozdz. 85401 Świetlice szkolne – planowano kwotę 105.400 zł, wydatkowano kwotę
– 49.977 zł z tego na dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3.597 zł, wynagrodzenia – 36.923 zł,
pochodne od wynagrodzeń – 5.857 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –
3.600 zł
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dz. 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – planowano kwotę – 53.457 zł,
wydatkowano kwotę – 18.904 zł na stypendia socjalne
dz. 854 rozdz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – planowano kwotę –800 zł,
wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 roku
dz. 854 rozdz. 85495 Pozostała działalność – planowano kwotę – 12.000 zł, wydatkowano
kwotę – 4.180 zł z tego na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce – 1.140 zł (tj. dla
3 osób), stypendia dla studentów – 3.040 zł ( tj. dla 8 osób)
dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami - planowano 156.644 zł, wydatkowano
4.760 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 – 141.000 zł,
wydatkowano kwotę 69.706 zł, z tego na energię elektryczną – 44.649 zł, konserwację
oświetlenia – 25.057 zł
dz. 900 rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej – planowano kwotę 1.173.000 zł
z tego jako dotacja przedmiotowa – 1.073.000 zł oraz jako dotacja celowa 100.000 zł
z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne tj. roboty budowlane na Osiedlu Łużyckim.
Wydatkowano kwotę – 695.000 zł w tym dotacja przedmiotowa – 595.000 zł oraz jako
dotacja celowa 100.000 zł
dz. 921 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowano kwotę
659.200 zł wydatkowano – 375.000 zł jako dotację do działalności bieżącej
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