
S P R A W O Z D AN I E

z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2012 r.

Budżet Gminy Sobolew na 2012 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy  w dniu  28 grudnia 2011 roku 

Uchwałą   Nr   XI/70/2012

 Zaplanowano dochody na kwotę  23 047 861,90  zł, w tym dotacje  na zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej zlecone gminie ustawami na kwotę  2 586 603,00 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę  19 888 259,90 zł, w tym wydatki związane z realizacją  zadań z 

zakresu administracji  rządowej zlecone gminie  na  kwotę    2 586 603,00  zł.

W trakcie roku dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania 

poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono niezbędne zmiany Uchwałami Rady Gminy 

i Zarządzeniami Wójta.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi  24 126 686,74  zł, zaś plan wydatków 

21 770 602,74 zł.

Planowana nadwyżka w budżecie na 2012 rok wynosi  2 356 084,00 zł. 

Plan przychodów wynosi  803 518,00 zł, są to wolne środki z tytułu innych rozliczeń.  Rozchody z tytułu 

spłaty kredytu i pożyczek wynoszą  3 159 602,00 zł i zostaną sfinansowane z nadwyżki budżetowej i 

wolnych środków.

Wykonanie budżetu Gminy Sobolew na 31 grudnia  2012 roku przedstawia się następująco:

Dochody    –     plan   24 126 686,74 zł,  wykonanie  23 722 670,01 zł, co stanowi  98,33 %, w tym:

dochody bieżące  -  plan  21 498 299,10 zł, wykonanie   21 292 164,82 zł, co stanowi   99,04 %

dochody majątkowe  -  plan   2 628 387,64 zł., wykonanie  2 430 505,19  zł, co stanowi  92,47 %

Podział dochodów bieżących gminy ze względu na źródła ich pochodzenia kształtuje się w sposób 

następujący:

1. Dotacje na zadania własne gminy –  plan  342 225,00 zł., wykonanie  340 551,72 zł. co stanowi 

  99,51 %  planu.

- dotacja na opłacenie składki zdrowotnej,   plan   8 640,00 zł, wykonanie  8 598,52 zł

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych,  plan  3 584,00 zł, wykonanie  3 584,00 zł

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych, plan  98 006,00 zł, wykonanie  97 596,70 zł

- dotacja na utrzymanie GOPS,   plan  107 359,00 zł, wykonanie  107 359,00 zł

- dotacja na dożywianie uczniów,   plan   67 000,00 zł., wykonanie  67 000,00 zł

- dotacja na dofinansowanie  zakupu podręczników w ramach programu pomocy uczniom „Wyprawka 
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szkolna”,   plan   27 319,00 zł, wykonanie    26 096,50 zł

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej uczniów  o charakterze socjalnych,  

   plan  30 317,00 zł, wykonanie  30 317,00 zł.

      2.   Dochody z tytułu  dotacji celowej  na realizację  zadań  zleconych gminie  -  

plan  2 828 994,34 zł, wykonanie    2 747 364,15 zł, co stanowi  97,11 %  planu,  w tym:

-  dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, plan  223 942,34 zł,

    wykonanie   223 937,63 zł.

-  dotacja na finansowanie zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, obrony cywilnej,  działalności

    gospodarczej, plan  82 385,00 zł., wykonanie  82 385,00 zł.

- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców, plan 1 391,00 zł., wykonanie  1 391,00 zł.

-  dotacje na obronę cywilną, plan  200,00 zł, wykonanie  200,00 zł

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, plan  2 425 000,00 zł., wykonanie    2 346 964,28 zł.

- dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenia,    plan  12 676,00 zł,

    wykonanie   12 486,24 zł.

-  dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan  41 700,00 zł.,  wykonanie  39 000,00 zł.

- dotacja na wypłatę dochodów do świadczeń pielęgnacyjnych, plan  41 700,00 zł,  wykonanie  41 000,00 zł

      3. Dochody z tytułu  udziałów w podatku dochodowym od osób  fizycznych i prawnych,  plan  -

          2 788 766,00 zł, wykonanie  2 714 815,5 zł, co stanowi  97,35 % planu.

      5.  Środki z Województwa Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów

           zawierających azbest, plan  37 030,18 zł, wykonanie  37 030,18 zł, co stanowi  100,00 %

                 6. Subwencja ogólna, plan  12 454 461,00 zł, wykonanie  12 454 461,00 zł, co stanowi  100 % planu, 
             w tym:

             -  subwencja  oświatowa, plan   8 414 319,00 zł, wykonanie  8 414 319,00 zł

       -  subwencja równoważąca, plan  75 142,00 zł, wykonanie  75 142,00 zł

             -  subwencja wyrównawcza, plan   3 945 365,00 zł, wykonanie  3 945 365,00 zł

             - uzupełnienie subwencji ogólnej, plan  19 635,00 zł, wykonanie   19 635,00 zł

      7.  Zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego  za rok 2011, plan  55 965,68 zł,

       wykonanie   55 965,68 zł.

8. Środki na realizację projektów, plan  387 774,90, wykonanie   365 204,61 zł, co stanowi  94,18 % 

w tym: 

           Projekt „Szansa na zmianę”, plan 86 994,00 zł, wykonanie  86 260,70 zł

           Projekt  “ Szkoła Równych Szans”, plan  133 973,00 zł, wykonanie   132 341,90 zł

           Projekt “Szansa na dobry start”, plan  154 019,90 zł, wykonanie  133 842,01 zł

          Projekt “Dziecięca Akademia Przyszłości”, plan    12 788,00 zł, wykonanie  12 760,00 zł
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9. Dochody z tych podatków i opłat  oraz dochody z mienia, plan  2 603 082,00 zł, wykonanie 

    2 576 771,98 zł, co stanowi  98,99 %

-     podatek rolny -  plan   254 441,00 zł, wykonanie  242 615,03 zł, co stanowi 92,78 % planu

– podatek od nieruchomości - plan    1 541 000,00 zł, wykonanie  1 517 586,19 zł, co stanowi  98,48 % 

planu

– podatek leśny – plan   42 950,00  zł, wykonanie  46 779,73 zł, co stanowi   108,92 % planu

– podatek od środków transportowych – plan   126 700,00 zł, wykonanie  114 824,01 zł, co stanowi 

90,63  % planu

– podatek dochodowy od osób fizycznych , opłaconych w formie  karty podatkowej – plan  36 000,00 zł,  

wykonanie  33 447,35 zł, co stanowi   92,91 % planu

– podatek od spadków i darowizn  - plan   20 000,00 zł, wykonanie   23 705,20 zł,  co stanowi  118,53 %

– podatek od czynności cywilnoprawnych – plan  110 000,00 zł, wykonanie  107 564,00 zł, co stanowi  

97,79 %  planu

– wpływy z opłaty skarbowej – plan  22 000,00 zł,  wykonanie  20 548,00 zł, co stanowi  93,40 % planu

– wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan - , wykonanie   12 276,84 zł, 

– wpływy z opłaty targowej  - plan   16 000,00 zł, wykonanie  16 521,00 zł,  co stanowi  103,26  %  planu

      -   wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu  - plan   80 000,00 zł, wykonanie  76 628,66 zł, 

           co stanowi  95,79 % 

– opłata za przedszkola – plan   115 000,00 zł, wykonanie  122099,40 zł,  co stanowi    106,17  %planu

– opłata za korzystanie z hali sportowej  - plan   31 000,00 zł, wykonanie   31 819,65 zł, co stanowi  

102,64  %  planu

– dochody z mienia  - plan  57 500,00 zł, wykonanie   59 892,92 zł, co stanowi  104,16 %   planu

– opłata za przyłącza kanalizacyjne  - plan  12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł,  co stanowi   100 %

– pozostałe dochody – plan  69 857,00 zł, wykonanie   69 830,01 zł, co stanowi    99,96  %  planu

– wpłaty mieszkańców na budowę  przydomowych oczyszczalni ścieków – plan  66 000,00 zł, wykonanie  

66 000,00 zł, co stanowi   100 % planu

– opłata za dzierżawę obwodów łowieckich – plan  2 634,00 zł, wykonanie  2 633,99 zł, co stanowi  100 %

Dochody majątkowe   - plan   2 628 387,64 zł, wykonanie    2 430 505,19 zł
      Podział dochodów majątkowych  ze względu na źródła  ich  pochodzenia kształtuje się następująco:

      a)  dochody  własne – plan  133 000,00 zł, wykonanie   133 530,55 zł

           -  są to dochody ze sprzedaży mienia (przekształcenie  prawa wieczystego użytkowania nieruchomości

            w prawo własności)  plan  133 000,00 zł, wykonanie   133 530,55 zł

b) dotacje na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych – plan   2 484 339,00 zł, wykonanie   

      2 285 926,00 zł,   w tym:

         - dotacja na modernizację ul. Podlasie – plan  30 000,00 zł, wykonanie  0 zł 

         - dotacja na utworzenie szkolnego placu zabaw przy szkole w Gończycach – plan  63 850,00 zł,
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            wykonanie  62 000,00 zł.

         - dotacja na budowę kanalizacji w Sobolewie etap V – plan  2 382 489,00 zł, wykonanie   2 215 926,00 zł

         - dotacja na zakup motopompy dla OSP  Sobolew   -  plan    8 000,00 zł,  wykonanie   8 000,00 zł

      c)  zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2011 r. (dotyczy wykonanych inwestycji)

             plan   11 048,64 zł,  wykonanie   11 048,64 zł

            Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja budżetu po stronie dochodów przebiegała prawidłowo. 

      W kwocie wyższej niż planowana wykonany został  podatek od spadków i darowizn. Dochód ten   

      przekazywany jest  przez Urząd  Skarbowy.

      Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych  wpłynęły w

      wielkościach nieco niższych  niż plan  -  97,35  %.

      Subwencja wpłynęła w kwocie planowanej. Dotacja na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych

       wpłynęła  w kwocie planowanej, lecz  z uwagi na niższe wydatki w świadczeniach  rodzinnych

       niewykorzystane  środki zostały zwrócone do urzędu Wojewódzkiego.

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez  Radę Gminy maksymalnych stawek  

podatków zmniejszyły się o kwotę   1 641 718,35 zł, z tego:

– podatek rolny    366 101,10 zł

– podatek od nieruchomości    1 161 942,00 zł

– podatek leśny    51 326,00 zł

– podatek od środków transportowych    62 349,25 zł

W w/w okresie wpłynęły   31  podania  o umorzenie podatków, z tego  30 załatwiono pozytywnie na łączną 

kwotę  7 136,00 zł. Umorzenia udzielone są podatnikom, którzy z przyczyn niezależnych od siebie znaleźli 

się w trudnej sytuacji materialnej.

Zaległości w podatkach i opłatach na 31 grudnia  wynoszą    243 311,76 zł, w tym:

– opłata za wieczyste  użytkowanie  nieruchomości  4 306,86 zł

– dochody z najmu / czynsze /   800,59 zł

– dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności   90,00 zł

– podatek rolny    22 101,84 zł

– podatek od nieruchomości   66 162,30  zł

– podatek leśny     4 000,46 zł

– podatek od środków transportowych      115 530,07 zł

– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od  

spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych  30 194,67 zł  (podatki te realizowane są przez  

Urzędy Skarbowe)

– pozostałe zaległości /odsetki/   124,97 zł

      W stosunku do  roku  2011 zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie nieruchomości  i opłatach za
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      czynsze wzrosły o 798,93 zł. W stosunku do zalegających płatników prowadzona jest egzekucja przez

      Urząd Skarbowy.  Wzrosły również zaległości w podatku od środków transportowych, podatku rolnym

      i  leśnym  21 569,58 zł.  Najwięcej zaległości występuje w podatku od środków transportowych.

       Wierzytelności te występują u podmiotów gospodarczych, które od kilku lat zaprzestały

      prowadzenia działalności gospodarczej. 

      Zmniejszyły się zaległości w podatku od nieruchomości, ponieważ  na wniosek  SKR aktem notarialnym

      w zamian za zaległości podatkowe Gmina przejęła działkę o pow.  2 112 m2  wraz z sytuowaną  na tej

      działce niedokończoną halą warsztatową o powierzchni  382,50 m2.

      Do podatników zalegających w  opłatach i podatkach zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły
            wykonawcze.

Wydatki – plan 21 770 602,74 zł,  wykonanie  21 274 488,17 zł, co stanowi  97,72 % planu,  

w tym:

    Wydatki bieżące, plan  18 782 814,74 zł, wykonanie  18 420 194,65  zł, tj. 98,07 %

    Wydatki majątkowe, plan   2 987 788,00 zł, wykonanie  2 854 293,52 zł, tj. 95,53 %

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Zaplanowane zadania 

inwestycyjne zostały zrealizowane.  Poza  wykonaniem  projektu pod budowę kanalizacji Sokół – Gończyce 

umowa na wykonanie projektu została aneksem przedłużona z uwagi na  zmianę trasy gotowego projektu 

budowlanego uzgodnienia  z ZUD i uzyskanie zgody od Dyrekcji Dróg na umieszczenie sieci w pasie dróg.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  wynosi  2 030 277,00 zł,

 co stanowi  8,42 % planowanych dochodów.

Są to zobowiązania wobec:

-  1 037 500,00 zł – kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na modernizację hydroforni w  

Sobolewie i budowę wodociągu w Godziszu

- 514 500,00 zł  -  pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji IV etap (ul. Projektowana, Polna,  

Żelechowska)

- 478 277,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji etap V (ul. Milanowska, Polna,  

Kownacka)

W roku 2012 dokonano spłaty pożyczek i kredytów w wysokości  2 832 031,13 zł

Niższa kwota rozchodów w stosunku do planu wynika z decyzji  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej o częściowym umorzeniu pożyczki na budowę gminnej oczyszczalni 

ścieków i  kanalizacji,   kwota umorzenia wynosi  644 221,00 zł.

Przychody na plan  803 518,00 zł,  zrealizowano w kwocie   803 518,88 zł, w tym:

- wolne środki, plan  803 518,00 zł, wykonanie 803 518,88 zł

W ciągu roku 2012 Gmina nieprzerwanie  posiadała płynność finansową i terminowo realizowała 

zobowiązanie wynikające z zawartych umów i innych przepisów prawa.
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Na 31 grudnia 2012 roku w budżecie gminy nie występują zobowiązania wymagalne. 

Zrealizowany budżet w 2012 roku zamknął się nadwyżką  w kwocie  2 448 181,84 zł na planowaną w  

wysokości   2 356 084,00 zł.  Z nadwyżki i wolnych środków dokonano spłaty kredytu i pożyczek.

Nadwyżka na 31 grudnia do dyspozycji w 2013 roku to kwota  419 668,96 zł.

D O C H O D Y
Plan dochodów wynosi  24 126 686,34 zł,  wykonano  23 722 670,01 zł, co  stanowi  98,33  %.

Realizacja dochodów w/g działu klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział  010  -  Rolnictwo  i  Łowiectwo
Dochody uzyskane w tym dziale na plan   290 025,34 zł    wyniosły  290 020,17 zł, co stanowi  100  % 

planu  i są to:

– wpływy z różnych opłat  -  66 082,54 zł;  są to wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków i opłata melioracyjna

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie    223 937,63 zł  -  zwrot podatku akcyzowego zawartego 

w cenie paliwa.

Dział  020  -  Leśnictwo
  Zaplanowano dochody w wysokości  2 634,00 zł, wpłynęła do budżetu kwota   2 633,99 zł, są to dochody 

z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział  600  -  Transport i łączność
Zaplanowano dochody w kwocie   30 000,00 zł, jest to dotacja z FOGR  na dofinansowanie ul. Podlasie – 

środki nie wpłynęły.

Dział  700  -  Gospodarka  mieszkaniowa
Plan  190 500,00 zł,   wykonanie  193 423,47 zł,  co stanowi  101,54 %  planu,  w tym:

– wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości    6 682,31 zł

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  (czynsze)    49 148,25 zł

– dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności  133 530,55 zł

– odsetki od zaległości /czynsze + wieczyste użytkowanie nieruchomości/    4 062,36 zł

  Zaległości w opłatach z tytułu wieczystego użytkowania i czynszów  na   31 grudnia 2012 roku

  wynoszą  4 615,69 zł
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Dział  750  -  Administracja  publiczna
Plan  101 385,00 zł, wykonanie  102 750,88  zł, co stanowi   101,35  %  planu.

Na dochody te składają się: 

– dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych  w zakresie USC, obrony cywilnej, ewidencji ludności 

plan  82 385,00 zł, wykonanie  82 385,00 zł

– wpływy  z  różnych opłat i dochodów   plan  19 000,00 zł, wykonanie  20 355,03 zł

– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej,    plan  - ,  wykonanie  10,85 zł.

Dział  751  -  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  kontroli  i ochrony 
prawa.
Plan  1 391,00 zł. Gmina otrzymała dotację w wysokości    1 391,00 zł  na aktualizację spisów wyborców. 

Dział  754  - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan  8 200,00 zł.  wykonanie 8 200,00 zł.  Jest to dotacja celowa na zadanie z zakresu obrony cywilnej - 

200 zł oraz dotacja na zakup motopompy dla OSP Sobolew.

Dział  756  -  Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej.

Planowane dochody w kwocie   5 042 477,00 zł.  Wykonano   4 931 849,65 zł, co  stanowi  97,81 % planu, 

w tym:

– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej -   plan  

36 000,00 zł, wykonanie  33 447,35 zł, co stanowi  92,91  % ; podatek ten pobierany jest przez  Urząd 

Skarbowy.

– odsetki  – plan  100,00 zł, wykonanie 90,23 zł, co stanowi  90,23 %

Zaległości w tym podatku wynoszą   29 335,87 zł.

– podatek od nieruchomości z gospodarki uspołecznionej  –  plan  1 077 000,00 zł, wykonanie 

1 060 039,18 zł, co stanowi  98,43  %  planu,

– podatek rolny z gospodarki uspołecznionej  –  plan   441,00  zł, wykonanie  441,00  zł, co stanowi

 100  % planu,

– podatek leśny z gospodarki uspołecznionej – plan  2 950,00 zł,  wykonanie   2 946,00 zł, co stanowi 

99,86  % planu,

– podatek od środków transportowych – plan  1 700,00  zł, wykonanie 1 596,01 zł, co stanowi 93,88 % 
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– odsetki, plan  20,00 zł, wykonanie  17,00 zł, co stanowi   85 %

  Zaległości w   podatku od nieruchomości od gospodarki uspołecznionej  na  31 grudnia wynoszą  

 25 467,00 zł, a w podatku od środków transportowych    21 189,07 zł

– podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan   464 000,00 zł, wykonanie   457 547,01 zł, 

co stanowi  98,61 %  planu,

– podatek rolny od osób fizycznych – plan  254 000,00 zł, wykonanie   242 174,03 zł,   co stanowi  

 95,35  %  planu,

– podatek leśny od osób fizycznych – plan   40 000,00 zł,  wykonanie   43 833,73 zł,  co stanowi  

 109,58  %  planu,

– podatek od środków transportowych  –  plan  125 000,00 zł,  wykonanie  113 228,00 zł, co stanowi  

90,58  %  planu,

– podatek od spadków i darowizn – plan  20 000,00 zł, wykonanie  23 705,20  zł,  co stanowi  118,53  % 

planu

– wpływy z opłaty targowej  - plan  16 000,00 zł, wykonanie 16 521,00 zł, co stanowi 103,26 % planu,

– podatek od czynności cywilnoprawnych  –  plan  110 000 zł, wykonanie   107 564,00 zł, co  stanowi 

97,79  %  planu, 

– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   – plan  4 500,00  zł,  wykonanie  

4 430,91 zł, co stanowi  98,46 %  planu.

  Zaległości w podatkach od osób fizycznych na 31 grudnia wynoszą   161 997,40 zł,   w tym:

    w podatku rolnym  -  22 101,84 zł

          w podatku od nieruchomości   -  40 695,30  zł

    w podatku leśnym  -  4 000,46  zł

    w podatku od środków transportowych  -  94 341,00 zł

    w podatku od spadków i darowizn   -   462,80 zł

    w podatku od czynności cywilnoprawnych  -  396,00 zł

– wpływy z opłaty skarbowej - plan   22 000,00 zł, wykonanie  20 548,00 zł,  co stanowi   93,40 %  planu,

– wpływy z opłaty eksploatacyjnej  plan  - , wykonanie   12 276,84 zł.

– wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan  80 000,00 zł, wykonanie   76 628,66  zł,

 co stanowi  95,79  %  planu, 

– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych  –  plan  2 777 766,00 zł;  zrealizowane dochody  

z tego tytułu wynoszą    2 700 663,00  zł, co stanowi   97,22 % planu,

– udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan  11 000 zł, wykonanie   14 152,50 zł. 

 co stanowi  128,66  %  planu, są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy.

    Dział  758  -  Różne rozliczenia
  Plan  12 529 475,32 zł, wykonanie  12 528 508,97 zł, co stanowi  99,99 % planu.

 Ujmowane są tu dochody z tytułu subwencji ogólnej, zwrot wydatków poniesionych z funduszu sołeckigo 
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i odsetki od środków na   rachunku bankowym.

   Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą  12 454 461,00 zł,   z podziałem na:

»  część oświatową  - plan  8 414 319,00 zł, wykonanie   8 414 319,00 zł  (100 %  planu) 

»  część wyrównawcza  -  plan  3 945 365,00 zł, wykonanie  3 945 365,00 zł (100 % planu)

»  część równoważąca   -  plan  75 142,00 zł, wykonanie   75 142,00 zł  (100 % planu)

»  uzupełnienie subwencji ogólnej – plan 19 635,00 zł, wykonanie   19 635,00 zł (100 % planu)

– odsetki od środków na rachunku  - 8 000 zł, wykonanie 7 033,65 zł, co stanowi    87,92  %  planu

– zwrot wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego  za rok 2011 – plan  67 014,32 zł,m wykonanie 

67 014,32 zł (100 %  planu)

   Dział  801  -  Oświata  i  wychowanie  
Plan  505 642,90 zł.  Zrealizowane dochody w w/w dziale wynoszą   491 287,46 zł  i  stanowią  97,16 % ; 

są  to:

– wpływy z wynajmu hali sportowej  - plan  31 000,00 zł, wykonanie  31 819,65 zł, co stanowi  

102,64  % planu

– dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na utworzenie szkolnego placu zabaw przy szkole w Gończycach, 

plan  63 850,00 zł, wykonanie   62 000,00 zł, co stanowi  97,10 %

-    wpływy z opłaty stałej za przedszkola  plan   115 000,00 zł, wykonanie  122 099,40 zł,   co  stanowi

      106,17 % planu

– wpłaty za obiady /pracownicy szkół/   plan  7 800,00 zł, wykonanie  9 184,50 zł, co stanowi   117,75 %

– środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację  projektu „Szansa na dobry start”  i „Szkoła 

równych szans”,  plan  287 992,90 zł, wykonanie  266 183,91 zł.

Projekty te realizowane są w szkołach na terenie gminy Sobolew.

  Dział  852  -  Opieka społeczna 
Plan  2 813 665,00 zł,  wykonane dochody na 31 grudnia to kwota  2 732 940,75 zł, co stanowi   97,13  % 

planu.

    1.  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna  oraz  składki na ubezpieczenia emerytalne

     i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 

  -  plan  2 425 000,00 zł,  otrzymano dotację na zadanie bieżące w kwocie  2 346 964,28 zł, co stanowi

     96,78  %  planu.

   - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych /wpływy z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego/ 

 plan  8 000,00 zł. Wykonanie   9 245,43 zł,  co stanowi  115,57  % planu

  2.  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre   świadczenia
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     z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

      - plan  21 316,00 zł,   wpłynęła dotacja w kwocie  21 084,76 zł, co stanowi  98,92 % planu

     
  3.  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

       - plan  3 584,00 zł, wpłynęła dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

      oraz innych  zadań zleconych gminie w kwocie 3 584,00 zł., co stanowi  100  % planu.

  4.  Zasiłki stałe

      - plan  98 006,00 zł, wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań własnych bieżących gmin w kwocie  

      97 596,70 zł, co stanowi 99,58  %  planu.

  5.  Ośrodki pomocy społecznej.

      - plan  107 359,00 zł, wpłynęła dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w  kwocie  

   107 359,00 zł,  co stanowi  100  %.

  6.  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

    - plan  41 700,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z

     zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  39 000,00 zł, o stanowi  98,53 %

     planu  /rehabilitacja  dzieci niepełnosprawnych/

   -   wpływy za usługi specjalistyczne   106,58 zł /jest to  5 %  odpłatności za usługi, rehabilitacja dzieci/;

    pozostała kwota przekazywana jest do budżetu państwa, ponieważ jest to zadanie zlecone

 7.  Pozostała działalność.
     - plan  108 700,00 zł, wykonanie   108 000,00 zł, jest to dotacja celowa  z budżetu państwa na realizację

   własnych zadań bieżących gmin 

     -   dożywianie dzieci – plan  67 000,00 zł, wykonanie  67 000,00 zł, co stanowi   100 %  planu

     -  dotacja na wypłatę dodatków pielęgnacyjnych – plan  41 700,00 zł, wykonanie 41 000,00 zł 

         co stanowi  98,32 %

Dział  853  -  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dotacje rozwojowe na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych - 

plan  86 994,00 zł., wykonanie   86 260,70 zł, co stanowi  99,16 % planu

Celem głównym projektu będzie wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany przez GOPS.

Dział  854  -  Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan   57 636,00 zł, wykonanie  56 413,50 zł, co stanowi  97,88 %  planu

wykonane dochody to kwota  30 317,00 zł,  jest to dotacja celowa otrzymana  z budżetu państwa na: 

– realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy 
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materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów

–  dotację w wysokości   26 096,50 zł  na dofinansowanie  zakupu podręczników w ramach programu 

pomocy uczniom  “Wyprawka szkolna”

Dział  900  -  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 Plan  2 448 519,18 zł.  Zrealizowane dochody  wynoszą   2 278 875,47 zł.,  co stanowi  93,07  %  planu,

 są to:

- wpływy za przyłącza  do kanalizacji -  plan  12 000,00 zł, wykonanie  12 000,00 zł

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego  na dofinansowanie  budowy kanalizacji w Sobolewie /ul. Polna, 

Kownacka, Milanowska/  plan  2 382 489,00 zł, wykonanie  2 215 926,00 zł

-  wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar z tytułu ochrony środowiska  - plan  17 000,00 zł, 

wykonanie   13 919,29 zł

-  środki z WFOŚiGW na usuwanie i unieszkodliwianie  wyrobów zawierających azbest  -  plan  37 030,18 

zł, wykonanie  37 030,18 zł

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan  5 354,00 zł, wykonanie  5 354,00 zł; są to środki z samorządu Województwa Mazowieckiego na 

pomoc w realizacji projektu w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategi rozwoju objętego PROW na 

lata  2007 – 2013 “-  dożynki 2010 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna
Plan  12 788,00 zł,  wykonanie  12 760,00 zł, co stanowi  99,78 % planu

Jest to dotacja rozwojowa na współfinansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych 

“Dziecięca Akademia Przyszłości”
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WYDATKI  BUDŻETOWE

Wykonanie  wydatków budżetowych na  31 grudnia 2012 r. na plan  21 770 602,74 zł    wyniosło

21 274 488,17  zł, co stanowi 97,72 %  planu.

Wykonanie wydatków w/g działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco.

Nazwa   działu Plan
Wydatki  wykonane

zł %   wykonania

010  -  Rolnictwo i łowiectwo

150 –  Przetwórstwo przemysłowe

600  -  Transport i łączność

700  - Gospodarka mieszkaniowa

710 -  Działalność usługowa

750  -  Administracja publiczna

751  - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa

754  - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  p. poż

757  - Obsługa długu publicznego

758  - Różne rozliczenia

801  - Oświata i wychowanie

851  - Ochrona zdrowia

852  - Pomoc społeczna

853 -  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

854  - Edukacyjna opieka wychowawcza

900  - Gospodarka komunalna i ochrona  środowiska

921  - Kultura i ochrona dziedzictwa  narodowego

926  - Kultura fizyczna i sport

570 042,34

10 155,00

1 024 685,32

177 800,00

1 500,00

2 002 484,00

1 391,00

220 690,00

101 214,00

8 533,00

12 037 078,00

85 000,00

3 297 899,00

97 200,00

385 841,00

1 166 166,18

355 255,00

227 668,00

568 566,48

743,29

998 519,82

169 959,65

896,50

1 947 418,56

1 391,00

220 174,84

101 047,33

0

11 951 534,02

66 893,18

3 182 555,81

96 389,70

379 320,61

1 027 624,03

337 120,34

224 332,41

99,74

7,32

97,45

95,59

59,77

97,25

100,00

99,77

99,84

-

99,29

78,70

96,50

99,17

98,31

88,12

94,90

98,53
                                            OGÓŁEM 21 770 602,74 21 274 488,17 97,72

Dział  010  -  Rolnictwo i łowiectwo

Plan   570 042,34 zł, wykonanie  568 566,48  zł , co  stanowi  99,74 % planu.  Wydatki te dotyczą:

I. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi   -   plan   332 000,00 zł,   wydatkowano kwotę 
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  330 924,78 zł;    

Od mieszkańców gminy Sobolew  na  budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wpłynęło   104 

wnioski.

Wszystkie wnioski rozpatrzone zostały pozytywnie. Zgodnie z zapytaniem ofertowym na wykonawcę 

realizacji zamówienia  - opracowanie projektów przydomowych oczyszczalni wybrano  Biuro Usług 

Projektowych i Nadzorów Inwestorskich Jan Stoń.

Wykonany projekt obejmuje  104 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z 

odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnych. Z uwagi na zamknięty nabór wniosków w 

WFOŚiGW oraz ograniczone możliwości dofinansowania  przez NFOŚiGW (wymagana ilość 

przydomowych oczyszczalni, gdzie poziom wód gruntowych nie powinien przekraczać 2,20 m – 50 szt, 

a w gminie jest 25 szt)  do 30 czerwca nie złożono wniosku o dofinansowanie, a w dalszym terminie nie 

było naboru wniosków.  Z tego względu podjęta została decyzja o budowie przydomowych oczyszczalni 

ścieków z własnych środków.

Ze złożonych wniosków drogą losowania wyłoniono  22  mieszkańców z terenu gminy, u których powstaną 

przydomowe oczyszczalnie.  Ogłoszony został przetarg nieograniczony na w/w zadanie z terminem 

składania ofert  11 października  2012 r.  Przedmiotem zamówienia jest budowa   22 szt. kompletnych 

przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych z odprowadzeniem  wód oczyszczonych do studni 

chłonnych.

W skład oczyszczalni wchodzi:

– reaktor biologiczny

–  pompownie ścieków surowych i oczyszczonych 

–  studnie chłonne z drenażem

–  przykanaliki  kanalizacyjne  z rur PCV oraz przyłącze elektryczne zalicznikowe z indywidualnym 

zabezpieczeniem

 Do przetargu przystąpiło 8 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma NORMATYW z Siedlec, ale ze 

względu na to, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (nie 

spełnia równoważności) została odrzucona.

Umowa na wykonanie w/w zadania została podpisana z firmą ZPUH  INSTAL Szubińska Elżbieta   z 

Garwolina (druga z kolei najkorzystniejszych ofert) w dniu 12 listopada z terminem zakończenia prac   

17  grudnia 2012 roku za kwotę   285 811,18 zł.

Wykonane prace odebrane zostały w dniu 19 grudnia  protokołem końcowego odbioru robót. Wykonawca 

na wykonane roboty udzielił 36 miesięcznej gwarancji.

Wykonane wydatki w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni wynoszą   330 924,78 zł, tj:

– za opracowanie projektów przydomowych oczyszczalni -  42 213,60 zł

– za budowę przydomowych oczyszczalni    285 811,18 zł

– za nadzór przy budowie  2 900,00 zł

    
II.  Izby rolnicze    plan  5 100,00 zł.  - przekazano składkę w kwocie  4 747,84 zł. jako  2 %  wpływów z 
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podatku rolnego.

III.  Pozostała działalność,  plan   232 942,34 zł,  wykonanie   232 893,86 zł, co stanowi  99,98 % planu

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie   -  219 546,70 zł, wydatki związane z obsługą 

tego zadania  -  4 390,93 zł.  

- zakup materiałów i wyposażenia, plan  1 460,00zł, wykonanie  1 458,72 zł (zorganizowano zawody 

wędkarskie z okazji dnia dziecka )

- zakup usług pozostałych   plan  7 540,00 zł, wykonanie   7 497,51 zł. Są to wydatki związane z 

wykonaniem odwodnienia na działce w Trzciance.

 

Dział  150  -  Przetwórstwo przemysłowe

Plan   10 155,00 zł,  wykonanie   743,29 zł, co stanowi  7,32 %  planu

Zadanie to polega na realizacji projektu p.n. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa 

mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez 

stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”  

Projekt współfinansowany  jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 

„Promocja gospodarcza”.   Przekazana  kwota  10 155,00 zł stanowi  wkład własny w wysokości  15  % 

rzeczywistych kosztów zadania. Program realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Wydatkowano  743,29 zł, niewydatkowana kwota   9 411,71 zł  została   zwrócona na rachunek bankowy 

gminy.

Dział 600 – Transport i łączność
Plan   1 024 685,32  zł,  wykonanie   998 519,82 zł co stanowi   97,45 % planu

1. Drogi publiczne powiatowe -  plan 100 000,00 zł,   wykonanie 100 000,00 zł

Przekazano do Powiatu kwotę   50 000,00 zł  na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej  

Nr  1343   Gończyce – Chotynia – Wólka Ostrożeńska – Piastów. Całkowity koszt  wykonania nawierzchni 

z betonu asfaltowego na pow.  3 105 m2  oraz  wykonaniu poboczy na pow.  690  m2   wynosi  131 641,86 zł

wynosi  131 641,86 zł. Prace  wykonane zostały przez przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy.

Dofinansowano kwotą  50 000,00 zł   przebudowę drogi  powiatowej nr 1347 w  Sobolew – Kownacica - 

Gończyce (ul. Kolejowa i Targowa w m. Sobolew).  Całkowity koszt przebudowy  ulicy Kolejowej  

 i Targowej  wynosi  205 245,11 zł. 

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo   Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.   Mińsk Mazowiecki.

2. Drogi publiczne gminne – plan  924 685,32 zł, wykonanie   898 519,82 zł co stanowi  97,17 % z tego: 

-  wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 190,00 zł;

   wypłacono wynagrodzenie za wykonanie stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Łaskarzewskiej z 

ul. Kościuszki, wypłacono wynagrodzenia za wycinkę drzew w Sobolewie na ul. Polnej i w Gończycach 
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przy Przedszkolu, 

-   pozostałe opłaty i składki – plan 16 300,00 zł, wykonanie    16 222,81 zł;

   opłata roczna za umieszczenie urządzeń infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi 

wojewódzkiej i powiatowej oraz opłata za trwałe  zajęcie terenu w związku z budową   ul. Targowej.

-  drogi leszowe i odśnieżanie – plan    282 342,32 zł, wykonanie     281 590,86 zł co stanowi   99,73 %

w ramach tych środków wykonano następujące prace:

 Anielów – wydatkowano  1 100,00 zł na wykonanie  ławek dla dzieci  dojeżdżających do szkoły
(środki z FS to kwota   7 432,00 zł)

 Chotynia -  wydatkowano kwotę  19 508,91 zł  na remont  dróg  poprzez nawiezienie tłucznia 
(środki z FS to kwota   15 567,00 zł)

 Godzisz - wydatkowano kwotę   27 974,10 zł  w tym za remont drogi i wykonanie przejazdu przez rzekę 

Okrzejkę  oraz za remont drogi Grabniak – Godzisz  po obfitych opadach deszczu  -  15 550,00 zł; remont 

drogi polegający na wykonaniu koryta i podbudowy z kruszywa łamanego, profilowanie  i zagęszczenie 

podłoża na powierzchni  300  m2  za kwotę   5 940,90 zł

Grabniak – wydatkowano kwotę  3 200,00 zł za nawiezienie żużlu i pracę równarki

Gończyce- wydatkowano kwotę 331,48 zł na remont ul. Kościelnej

 Kaleń Drugi  -  wydatkowano kwotę  6 277,65 zł za nawiezienie pospółki, pracę równarki, remont drogi 

po opadach deszczu

 Kaleń Pierwszy- wydatkowano kwotę   18 657,87 zł, w tym:

– na remont drogi  Kaleń Pierwszy – Wola Korycka,  remont drogi i wykonanie poboczy, praca koparko 

-ładowarki, zakup kręgów betonowych do wykonania zjazdu na drodze  - 10 669,34 zł

–  remont drogi na powierzchni   403,4  m2   polegający na wykonaniu koryta  i podbudowy z kruszywa 

oraz wywiezienie ziemi za kwotę   7 988,53 zł.

(środki z FS to kwota  8 519,00 zł)

 Kobusy  - wydatkowano   8 800,00 zł;   nawiezienie i niwelacja tłucznia

(środki z FS to kwota   8 316,00 zł)

 Kownacica- wydatkowano kwotę    8 799,50 zł;   równanie dróg, wykonanie zjazdu z drogi na działkę 

świetlicy, transport tłucznia

 Krępa- wydatkowano kwotę  10 662,62 zł;  w tym:

– praca równiarki – 1 678,95 zł,

– remont drogi na powierzchni  318  m2,  polegający na wykonanie  koryta i podbudowy  z kruszywa gr. 

0,1 m,  rozplantowanie pospółki  i równanie drogi   – 8 983,67 zł

 (środki z FS to kwota  6 593,00 zł)
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Ostrożeń I – wydatkowano kwotę 4 500,00 zł   na remont drogi

 Ostrożeń II – wydatkowano kwotę   18 973,61 zł, z tego:
• 8 501,76 zł remont drogi  Ostrożeń- Trzcianka 

• 7 380,00 zł  transport tłucznia na drogi

• 3 091,85 zł  zakup tłucznia do remontu dróg 

(środki z FS to kwota  9 743,00 zł)

 Sobolew I - wydatkowano kwotę     46 317,20 zł za nawiezienie żużlu, tłucznia i pospółki, wykonanie 

remontu dróg i pracę równarki – ul. Spokojna, Wiosenna, Leśna, Leszowa, Wspólna

(środki z FS to kwota   22 659,00 zł)

 Sobolew II - wydatkowano kwotę    39 800,45 zł na remont dróg, pracę równarki, remont ul. 

Maciejowickiej, Ogrodowej, Pagórkowatej, Widokowej, Brzozowej, wykonanie parkingu przy ulicy 

Kościuszki, zakup destruktu  na ul. Krótką, przepusty do wykonania mostka 

(środki z FS to kwota   22 659,00 zł)

Sobolew III- wydatkowano kwotę    32 327,03 zł na remonty dróg, remont wjazdu na ul. Poprzeczną, pracę 

równarki na Nowinach, remont ul. Milanowskiej, Polnej, Wrzosowej i drogi przy torach , zakup materiałów 

do  montażu  wiat  przystankowych  na stacji PKP, wynajem koparki, przepusty do wykonania zjazdu na

 ul. Polnej, płyty chodnikowe do wykonania przejścia przez tory od ul. Polnej, rozbiórka i wywóz betonu z 

przystanku na Walerkowie, nawiezienie destruktu na drogi

 Sokół  - wydatkowano  14 884,72 zł;  nawiezienie tłucznia, transport pospółki

(środki z FS to kwota   14 884,72 zł)

Wydatki różne  -  19 475,72 zł,  w tym:
• odśnieżanie dróg  -   5 703,68 zł
• zakupiono tłuczeń do remontu dróg gminnych   -  13 047,84 zł
• wyrysy i wypisy   -   724,20 zł

-   wydatki inwestycyjne  -  plan    624 843,00 zł,  wykonanie   599 516,15 zł, co stanowi  95,95 % 

planu,  w  tym:

» modernizacja ul. Wspólnej, plan  19 305,00 zł, wykonanie   19 304,85 zł

Na wykonanie inwestycji polegającej  na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm 

podpisano umowę z firmą PAROL  z Garwolina wybraną w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 

19 304,85 zł. Prace zostały wykonane w terminie i protokołem odbioru kocowego odebrane w dniu   

11 lipca  2012 r. Wykonawcy za wykonanie  w/w prac  na powierzchni  1 075 m2   wypłacono należność 

zgodnie z umową.

» modernizacja drogi w Krępie -   plan  27 060,00 zł, wykonanie   27 053,85 zł

Wykonawcą tego zadania jest firma PAROL z Garwolina  wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. 
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Prace polegające na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm na powierzchni  

1 325 m2  zostały wykonane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 11 lipca,

a wykonawcy wypłacono należność w kwocie  27 053,85 zł.

»  budowa drogi w Godziszu -    plan  23 940,00 zł, wykonanie  23 938,01 zł

Na  wykonanie  zadania  został  ogłoszony  przetarg  nieograniczony.  Przedmiot  zamówienia  obejmował 

mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz  wykonanie 

podbudowy z kruszywa łamanego o grubości  10 cm na powierzchni  1 333 m2, długość 310 m.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma PAROL   Zakład Usługowo-Remontowo-Budowlany 

z Garwolina.  Z wykonawcą podpisano umowę na realizację zadania z terminem zakończenia  31 lipca 

2012 r.  Prace zostały odebrane  protokołem odbioru końcowego  w dniu  11 lipca ,  a wykonawcy 

wypłacono należność w kwocie  23 938,01 zł  zgodnie z umową.

     »  wykonanie projektu modernizacji  ul. Marzysza -   plan  17 500,00 zł, wykonanie   14 950,00 zł

Wartość kosztorysowa zadania to kwota  233 217,83 zł  netto, dotyczy prac na długości  200 mb.

»  zakup wiaty przystankowej -  plan  20 000 zł, wykonanie  19 872,99 zł

Dostawcą 4 wiat przystankowych o wymiarach dł. 2,3 m  szer. 1,55  m  wys.  2,5 m  wykonaną z  profili 

stalowych była Firma  Zakład  Ślusarski  Sławomir Wasilewski z Brzezin wybrana w drodze zapytania 

ofertowego. Wiaty zostały dostarczone zgodnie z zamówieniem w dniu  26 listopada . Koszt czterech wiat 

to kwota 13 756,32 zł, a ich montaż i malowanie  wyniósł  1 246,67 zł.  Wiata o wymiarach  dł. 3,9 m  

szer.  1,5 m za kwotę  4 870,00 zł została dostarczona 10 grudnia  z przeznaczeniem dla dzieci 

dojeżdżających do szkoły w Gończycach.

»  modernizacja ul. Milanowskiej -  plan   161 000,00 zł, wykonanie    160 945,50 zł

Na wykonanie w/w inwestycji ogłoszono przetarg nieograniczony – spośród 6 ofert wybrano 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROMOS” Sp. z o.o. z Garwolina. Z firmą podpisano umowę na 

wykonanie budowy ulicy na powierzchni  2 800 m2   za kwotę   160 945,50 zł  z terminem realizacji 

 31 sierpnia. Przebudowa drogi obejmuje:

  •  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości  15 cm

  •  wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 

  •  uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym  gr. 10 cm

Prace zostały wykonane w terminie i odebrane protokołem odbioru, a wykonawcy wypłacono należność za 

wykonane prace.

»  budowa ul. Podlasie -  plan  70 000,00 zł,  wykonanie   69 725,49 zł

Wykonawca w/w zadania – PAROL – Zakład Usług Remontowo Budowlany  został wybrany w drodze 

przetargu nieograniczonego, do którego przystąpiło 4 oferentów. Z firmą  PAROL  dnia 5 października 

podpisano umowę  na wykonanie  prac polegających na:

    • mechanicznym profilowaniu i zagęszczaniu  podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  2 650 m2

17



   • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  grubość  10 cm na powierzchni  1 484 m2  i grubości

    15 cm na pow.  1 166 m2

    • profilowanie z zagęszczeniem podłoża i ułożenie tłucznia na powierzchni   356 m2

Za wykonane prace  na powierzchni   3 006  m2   wypłacono  kwotę  69 552,69 zł  i   172,80  zł za wypis

 z rejestru gruntów.

»  modernizacja ul. Targowej  -  plan  110 000,00 zł, wykonanie  109 622,52 zł

Na wykonanie modernizacji ul. Targowej w Sobolewie  na długości  500 m odbył się przetarg 

nieograniczony. 

Do przetargu przystąpiło trzech oferentów. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowy

 Dróg i Mostów Sp. z o.o.  z Mińska  Mazowieckiego . 

Z w/w firmą podpisana została umowa z  terminem realizacji do 19 października za kwotę  105 903,00 zł. 

Prace polegające na oczyszczeniu nawierzchni z trylinki, skropieniu warstw konstrukcyjnych emulsją 

asfaltową, wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym i  wykonaniu nawierzchni o grubości  

3 cm   z betonu asfaltowego wykonano w terminie i odebrano protokołem odbioru robót. Wykonawcy 

wypłacono  należność zgodnie z umową. Na uzupełnienie poboczy zakupiono tłuczeń  za kwotę  3 719,52 zł

 »  wykup działki na ul. Dębową  -  plan  32 500,00 zł, wykonanie  32 128,10 zł

Aktem notarialnym zakupiono działkę o powierzchni  3 808 m2  od Państwa  Jaczewskich  z 

przeznaczeniem na ul. Dębową.  Wartość zakupionego gruntu  30 000,00 zł, koszt aktu notarialnego  

2 128,10 zł.

  » budowa ulicy Polnej  plan  90 000,00 zł,   wykonanie   68 436,94 zł.  

Na wykonanie zadania ogłoszono przetarg nieograniczony z terminem składania ofert do 9 lipca.

Do przetargu przystąpiło 3 oferentów. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma  PAROL Zakład Usługowo 

Remontowo Budowlany z Garwolina.  

Z wykonawcą  podpisano umowę  na kwotę  63 886,94 zł.

Prace polegające na :

• wykonaniu koryta na poszerzeniach głębokości  40 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 

podłoża

• wykonaniu warstwy odsączającej z piasku na poszerzeniach  o grubości 20 cm i warstwy z kruszywa 

łamanego o grubości  20 cm

• wykonaniu podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie

• wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości  4 cm na powierzchni  1 220,80  m2  oraz 

długość ok. 485 mb  oraz uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym

zostały odebrane protokołem odbioru końcowego robót w dniu  5 października, a wykonawca otrzymał 

należność za wykonane roboty w kwocie  63 886,94 zł.

Kwotę  4 550,00 zł  zapłacono za prace ziemne, kopanie rowów i wyrywanie karp.
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  »  budowa drogi w Kaleniu Pierwszym -  plan  21 714,00 zł, wykonanie  21 713,99 zł.

Na wykonanie zadania polegającego na wykonaniu  podbudowy z kruszywa łamanego o grubości  10 cm na 

długości  255 m podpisana została umowa z firmą   TRANS-DROG  Bogdan Kowalczyk (przetarg 

nieograniczony)  za kwotę   21 713,99 zł.

Wykonane prace odebrano protokołem odbioru w dniu  13 lipca  2012 r.

  » budowa drogi w Gończycach – plan  31 824,00 zł, wykonanie  31 823,91 zł.

Na wykonanie inwestycji odbył sie przetarg nieograniczony. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma 

TRANS-DROG  Bogdan Kowalczyk  z Sobolewa. Prace polegające na mechanicznym profilowaniu  i 

zagęszczaniu podłoża, wykonaniu  podbudowy z kruszywa łamanego o grubości  8 cm oraz 

powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni emulsją asfaltową  szybkorozpadową i grysem kamiennym 

zostały ukończone w terminie  zgodnie z umową, a ich wartość to kwota  31 823,91 zł.

    Dział  700  -  Gospodarka  mieszkaniowa  
Plan  177 800,00 zł,  wykonanie   169 959,65 zł,  co stanowi  95,59 %  planu

Środki  te  wydatkowano na: 

– wykonanie kosztorysu na roboty budowlane na  starym budynku UG -  2 460,00 zł

– wykonanie kominów, obróbek blacharskich , zadaszenie nad drzwiami, malowanie dachu, wymiana 

okien – w starym budynku UG -  20 921,29

– wykonanie elewacji na budynku przy ulicy Marzysza  - 31 658,90 zł

– remont instalacji co w mieszkaniach przy ZS w Sobolewie  - 4 940,02 zł

– koszty podziału działki  przy ulicy Milanowskiej oraz przejęcia działki od SKR Gończyce – 4 327,66 zł

– koszty opłaty sadowej i zastępstwa prawnego w sprawie  o eksmisję (budynki Ośrodków Zdrowia) - 

 2 245,00 zł

– zakup materiałów  do remontu podłogi w budynku przy ul. Marzysza oraz zakup okna  - 2 060,00 zł

– opłatę faktur za energię  oraz wywóz nieczystości z budynku POM  - 1 192,92 zł

– opłata za ogłoszenia o przetargu oraz wykonanie operatów szacunkowych działek  - zamiana prawa 

wieczystego użytkowania w prawo własności    4 752,50 zł

– dokonanie wpisów hipoteki przymusowej  - 800,00 zł /prawo wieczystego użytkowania/

– opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, koszty  opłaty skarbowej, wycena 

nieruchomości  /3 działki w Sobolewie/   -   1 551,12 zł

– opłata apelacyjna do Sądu w sprawie działki po mleczarni w Gończycach   -  2 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne – plan  91 100,00 zł, wykonanie   91 050,24 zł

  »  zakup działki pod parking  -  plan  91 100,00 zł, wykonanie  91 050,24 zł; 

zakupiono - korzystając z prawa pierwokupu - działkę od PKP  w Sobolewie o pow.  0,0937 ha za kwotę 

88 560,00 zł, koszty aktu  notarialnego  2 490,24 zł
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 Dział  710  –  Działalność  Usługowa
Plan wydatków   1 500,00 zł,  wykonanie    896,50 zł  - zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierskie.

Dział  750  –  Administracja publiczna
Plan wydatków  2 002 484,00 zł, wykonanie    1 947 418,56  zł, co stanowi  97,25  %

1. Urzędy wojewódzkie  -  plan  277 903,00 zł,  wykonanie   260 263,12 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,  plan  627,00 zł, wykonanie     581,74  zł

- wynagrodzenia osobowe  - plan   198 045,00 zł, wykonanie  186 238,67 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne  - plan   12 801,00 zł, wykonanie  12 759,33 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne   -  plan  33 254,00 zł,  wykonanie  28 616,07 zł

-  wpłaty na PFRON  -  plan  3 800,00 zł,  wykonanie 3 159,00 zł

- zakup materiałów - plan   9 000,00 zł,  wykonanie   9 000,00zł, zrealizowane   wydatki obejmują zakup 

druków, toneru,  materiałów biurowych, szafy kartotekowej,  płytek  i terakoty  do remontu łazienek

-  zakup usług pozostałych - plan    13 000,00 zł, wykonanie    12 576,80 zł –   serwis    programów 

komputerowych i usługi informatyczne

-  podróże służbowe krajowe  -  plan 2 000,00 zł, wykonanie   1 965,51 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   plan  4 376,00 zł, wykonanie    4 376,00 zł.

-  szkolenia pracowników-   plan   1 000,00 zł, wykonanie    990,00 zł

Przekazana dotacja na w/w zadania to kwota    82 385,00 zł,  pozostała kwota    177 878,12 zł  to środki 

własne.

2. Rada Gminy  - plan    90 500,00 zł,  wykonanie    89 454,54 zł

- diety za udział w sesjach Rady Gminy  i  komisjach,  plan   86 600,00 zł,  wykonanie   86 560,00 zł

- zakup materiałów - plan  2 300,00 zł,  wykonanie   1 364,10 zł

-  zakup usług pozostałych   plan  1 600,00 zł, wykonanie   1 530,44 zł

3. Urzędy Gmin  - plan  1 542 388,00 zł,  wykonanie  1 507 108,76 zł

-    wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -  plan  5 250,00 zł,  wykonanie  5 247,18 zł

– wynagrodzenia osobowe - plan  902 084,00 zł,  wykonanie  882 576,68 zł,  

– dodatkowe wynagrodzenia roczne  -   plan  68 860,00 zł,  wykonanie  64 472,03 zł

– składki na ubezpieczenie społeczne  - plan  147 466,00 zł, wykonanie  145 934,48 zł.

-    składki na fundusz pracy  -  plan   18 754,00 zł,  wykonanie  18 652,69 zł

– wpłaty na PFRON  -  plan   21 773,00  zł,  wykonanie   21 773,00 zł

– wynagrodzenia bezosobowe - plan  1 800,00 zł, wykonanie  1 720,00 zł /prace pielęgnacyjne w parku 

przy UG i prace informatyczne/

-    zakup materiałów i wyposażenia  -  plan  113 000,00 zł, wykonanie  107 134,30 zł;
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 środki te wydatkowano na:

     • zakup artykułów biurowych, farb do malowania  pomieszczeń,  środków czystości, książek,  druków, 

narzędzi gospodarczych, urządzenia wielofunkcyjnego, toneru do drukarek, Dz. U.  i  Monitorów Polski, 

foteli biurowych, paliwa do kosiarki     67 920,85 zł

      •  zakup komputerów     11 000,00 zł

      • zakup płytek do remontu łazienek     2 775,80 zł

      •  zakup pieca i materiałów do remontu kotłowni      25 437,75 zł

– zakup energii  -  plan  112 670,00 zł,  wykonanie     112 410,73 zł,  w tym:

      •  energia elektryczna     46 661,31  zł

      •  woda     1 730,61zł

      •  gaz    64 018,81 zł

– zakup usług zdrowotnych -  plan  300,00 zł, wykonanie 220,00 zł

-   zakup usług pozostałych - plan   67 800,00 zł,  wykonanie    67 746,24 zł, w tym: 

     • opłata za przesyłki pocztowe  30 315,30 zł.

     • obsługa rachunków bankowych   3 770,00 zł.

     •  monitorowanie obiektu Gminy   2 386,20 zł.

     • serwis programów komputerowych, dostęp do programu LEX  9 072,60 zł.

     • wywóz nieczystości   3 473,91 zł

     • konserwacja centrali telefonicznej   1 281,78 zł

     • przegląd przewodów spalinowych i wentylacyjnych, gaśnic, konserwacja   xero, wymiana termy, 

remont kotłowni    5 881,31 zł

      • wymiana lamp oświetleniowych      9 117,89 zł

      • pozostałe wydatki      2 447,25 zł

-  zakup usług dostępu do sieci Internet  plan  6 000,00 zł, wykonanie   5 937,30 zł

-  opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej -   plan  5 400,00 zł, wykonanie

    5 116,30 zł.

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -   plan  8 930,00 zł, 

   wykonanie  6 886,65zł.

- podróże służbowe krajowe  -  plan  16 000,00 zł,  wykonanie    15 626,01 zł; są to wypłaty ryczałtów za 

używanie samochodów  oraz delegacje pracowników,

- różne opłaty i składki  -  plan 9 131,00 zł,  wykonanie  9 131,00 zł. - ubezpieczenia budynków, ogłoszenia 

prasowe

-  odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  -  plan  24 250,00 zł,   wykonanie  24 250,00  zł

– szkolenia pracowników, plan  8 000,00 zł, wykonanie  7 354,17,00 zł

– wydatki inwestycyjne  - plan   4 920,00 zł, wykonanie  4 920,00 zł
Zakup programu GEO – SYSTEM  przeznaczonego do numeracji budynków.

4. Pozostała działalność.
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Plan  -  91 693,00  zł,  wykonanie   90 592,14 zł.  Środki te wydatkowano na:

-  wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków plan  60 268,00 zł, wykonanie    60 178,85 zł.

-  wypłatę prowizji z opłaty targowej  plan   10 500,00 zł, wykonanie    9 912,60 zł.

-  składki na ubezpieczenia społeczne,  plan  1 730,00 zł.,  wykonanie    1 694,41 zł.

-  zakup materiałów, wyposażenia -  plan   2 805,00 zł, wykonanie   2 803,23 zł. (zakup gazety „Wieś 

Mazowiecka”  i Gazety Sołeckiej i materiałów do promocji gminy)

-  zakup usług pozostałych, plan  1 300,00 zł, wykonanie 1 230,00 zł; jest to wydatek dotyczący prezentacji 

Gminy w gazecie Życie siedleckie

-  różne opłaty i składki -  plan  6 900,00 zł, wykonanie    6 583,05 zł; jest  to opłata składki członkowskiej 

LGD  Forum Powiatu Garwolińskiego i Związku Gmin Wiejskich

-  dotacja dla Samorządu Województwa na realizację projektu p.n. „Rozwój elektroniczny 

administracji w samorządach  województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie 

dwudzielności potencjału województwa” zwanego dalej Projektem EA   -  plan   8 190,00 zł, 

wykonanie  8 190,00 zł 

Celami projektu są:

- poprawa funkcjonowania j.s.t. poprzez uzyskanie wyższego poziomu standaryzacji, jednolitości i 

harmonijności rozwiązań w zakresie  e-Admnistracji a w konsekwencji automatyzację części procesów 

zarządzania oraz wytwarzania i archiwizacji dokumentów,

- wdrożenie standardowych jednolitych mechanizmów opartych na technologi teleinformatycznej 

umożliwiającej wymianę informacji przestrzennej gromadzonej na różnych poziomach administracji 

publicznej,

-  zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej, 

-  usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców poprzez umożliwienie korzystania z usług 

świadczonych przez administrację publiczną drogą elektroniczną oraz zapewnienie dostępu do danych 

zawartych w rejestrach publicznych. Plan realizacji w/w projektu dla Gminy Sobolew to kwota

8 190,00 zł.

Dział  751  -  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa

Plan  - 1 391,00 zł, wykonanie  1 391,00 zł, co stanowi  100 % planu

Zrealizowane wydatki w kwocie  1 391,00 zł  związane są z prowadzeniem rejestru wyborców

 i finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan  220 690,00 zł,  wykonanie   220 174,84 zł, co stanowi  97,77 %   w tym:

1. Komendy Wojewódzkie Policji – plan  4 300,00 zł, wykonanie  4 300,00 zł

Środki te zostały przekazane do Komendy Wojewódzkiej na dofinansowanie zakupu samochodu 

osobowo – terenowego dla potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.
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2. Ochotnicze straże pożarne.

Plan   209 170,00 zł, wykonanie  208 654,84 zł.

- ryczałty dla kierowców OSP  -  plan  35 400,00 zł,  wykonanie  35 400,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - plan,  2 900,00 zł,  wykonanie    2 860,04 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan  72 830,00 zł,  wykonanie   72 826,27 zł; wydatkowane środki 

przeznaczone zostały na zakup:

       •  etyliny i oleju oraz płynów    20 473,79 zł

       •  mundurów i sprzętu strażackiego    6 828,48 zł

       •  części do remontu samochodów strażackich    10 157,43 zł

       •  zorganizowanie zawodów i Dnia Strażaka   3 411,11 zł

       •  prenumerata czasopism i zakup pieczątek   596,85 zł

       •  piła spalinowa OSP Kownacica  1 299,00 zł

       •  materiałów do remontu budynków /strażnic/  30 059,61 zł,  w tym:  

OSP Kaleń              15 693,58 zł

OSP Gończyce         5 473,84 zł

OSP Ostrożeń           2 235,70 zł

OSP  Kownacica       6 656,49 zł

W ramach zakupionych materiałów wykonano remonty strażnic, a mianowicie:

wykonano remont instalacji elektronicznej i wodno – kanalizacyjnej, wykonano obróbki drzwi wjazdowych 

i okien, wykonano wentylację w pomieszczeniach, odnowiono garaże, położono terakotę w strażnicy 

Gończyce oraz wykonano elewacje budynku, wymieniono okna w strażnicy w Kownacicy

-  zakup energii - plan   16 210,00 zł, wykonanie   16 207,22 zł

-  zakup usług pozostałych  -  plan  35 330,00 zł.,  wykonanie   35 323,91 zł; środki te przeznaczone zostały 

na opłatę rachunków za:

 »  udział w ćwiczeniach i szkolenie strażaków oraz badanie lekarskie  5 802,76 zł

 »  naprawa samochodu OSP Chotynia  3 936,00 zł

 » wykonanie wjazdu do garażu OSP Ostrożeń  861,00 zł

 » wymiana okien w budynku OSP  Kownacica   -  1 460,00 zł

 »  wykonanie podjazdu, parapetów okiennych i ułożenie terakoty w strażnicy Gończyce  5 043,00 zł

 »  badania techniczne pojazdów    1 964,99 zł.

 »  naprawa motopompy OSP Sokół  1 550,00 zł, przyłącze gazowe do strażnicy  1 845,42 zł

 »  remont instalacji kanalizacyjnej OSP Kownacica  615,00 zł

 »  opłata przyłączeniowa OSP Ostrożeń  -  8 268,85 zł

 » pozostałe wydatki   3 976,89 zł

             - różne opłaty i składki,  plan   5 570,00 zł., wykonanie   5 567,50 zł.;  są to opłaty za ubezpieczenie

               budynków, samochodów i strażaków.

- wydatki inwestycyjne  plan  40 930,00 zł, wykonanie    40 469,90 zł, są to: 
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      » budowa strażnicy w Sokole – plan  5 230,00 zł, wykonanie  5 227,50 zł, jest to wydatek dotyczący

        wykonania projektu i instalacji  gazowej w budynku strażnicy

     » zakup syreny strażackiej dla OSP Kaleń  - plan  5 200,00 zł, wykonanie  5 196,80 zł

      » zakup motopompy dla OSP Sobolew – plan  30 500,00 zł, wykonanie  30 045,60 zł.

Na za zakup i dostawę motopompy pożarniczej  Tohatsu M8/8 w drodze zapytania ofertowego wybrano 

firmę  “NOPEX” Krzysztof Nowicki. Zakup motopompy został dofinansowany z Urzędu 

Marszałkowskiego – kwotę   8 000,00 zł.

 
3. Obrona cywilna.

Plan  220,00 zł, wykonanie  220,00 zł; zakupiono plandekę

4.  Pozostała działalność

Plan  7 000,00 zł,  wykonanie  7 000,00 zł; zakupiono materiały biurowe dla komisariatu Policji, farby do 

malowania pomieszczeń, telewizor i tester trzeźwości

Dział  757  –  Obsługa długu publicznego
Plan  101 214,00 zł, wykonanie    101 047,33 zł, co stanowi  99,84 % planu

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych przez Gminę pożyczek   z  WFOŚiGW  oraz kredytu   z BOŚ.

Dział  758  –  Różne rozliczenia
Na 31 grudnia 2012 r. pozostała rezerwa w kwocie   8 533,00 zł.  w tym:

– rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego   8 533,00 zł

Dział  801  - Oświata i wychowanie
           Plan   12 037 078,90 zł,   wykonanie  11 951 534,02 zł,   co stanowi  99,64%  planu

                        w tym: 

   I.  Szkoły Podstawowe – plan  7 025 457,00 zł,  wykonanie 7 008 547,82 zł, co stanowi  99,78%

1. Szkoła Podstawowa w Sobolewie – plan 2 759 524,00 zł ,wykonanie 2 753 262,08 zł, 

co stanowi  99,77 % planu

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 120 612,00 zł, wykonanie 119 447,32 zł

– wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 759 228,00 zł,  wykonanie 1 759 084,69 zł
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– dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 141 100,00 zł,  wykonanie 141 095,47 zł

– składki na ubezpieczenie społeczne – plan 351 698,00 zł,  wykonanie 349 964,74 zł 

– składki na Fundusz Pracy – plan  42 743,00 zł,  wykonanie 42 468,34 zł

– zakup materiałów i wyposażenia – plan 34 900,00 zł, wykonanie 34 150,95 zł  

      w tym:                        

 •  zakup art. papierniczych i szkolnych        5 259,53 zł

     •  wyposażenie i sprzęty     12 434,50 zł 

 •  wyposażenie dla pracowników    6 237,88 zł            

 •  środki czystości     7 178,27 zł

             •  art. remontowo – konserwatorskie, art. drobne    3 040,77 zł 

– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 766,84 zł 

– zakup energii  – plan 181 200,00 zł,  wykonanie  180 795,71 zł

w tym:

 •  energia     56 810,86 zł

 •  gaz    120 591,58 zł

 •  woda 3 393,27 zł                                                                                 

– zakup usług zdrowotnych – plan  800,00 zł,   wykonanie    800,00 zł 

– zakup usług pozostałych – plan 26 406,00 zł  wykonanie    26 404,74 zł 

 w tym:

     •  prenumeraty,obsługa rachunku bankowego   4 488,33 zł 

     •  szkolenia BHP   1 470,00 zł 

     •  wywóz nieczystości z ZS Sobolew i Filii Godzisz    7 060,55 zł 

     •  monitoring, wymiana kamer, instalacja dwóch nowych   7 848,70 zł

     •  przeglądy      4 340,16 zł

     •  remont kotła CO      1 197,00 zł                                                            

– zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 850,00 zł,   wykonanie      821,69 zł 

– opłaty z tytułu usług tel. telefonii stacjonarnej – plan 3 600,00 zł, wykonanie    2 803,22 zł 

– podróże służbowe krajowe – plan 4 600,00 zł,  wykonanie,    4 599,42 zł 

– różne opłaty i składki – plan 1 800,00 zł,  wykonanie,   1 791,95 zł 

– odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjal.–plan 86 787,00 zł,wykonanie    86 787,00 zł

– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -  plan  1400,00 zł,

 wykonanie 480,00 zł

1. Szkoła Podstawowa w Gończycach – plan  2 380 004,00 zł, wykonanie  2 375 687,94 zł, 

co stanowi 99,98 % planu

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 36 385,00 zł, wykonanie    36 365,36 zł 

– wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 697 396,00 zł,  wykonanie  697 394,44 zł 

– dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 47 450,00 zł,  wykonanie   47 444,85 zł 
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– składki na ubezpieczenie społeczne – plan  130 302,00 zł,  wykonanie   130 297,34 zł 

– składki na Fundusz Pracy – plan  16 627,00 zł,  wykonanie      16 607,73 zł 

– wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia – plan 2 302,00 zł,  wykonanie     2 301,04 zł

– zakup materiałów i wyposażenia – plan 36 908,00 zł,  wykonanie  36 903,36 zł 

     w tym:

         •  środki czystości,olej, filtry,art. drobne przemysłowe   4 833,30 zł      

         •  zakup art. papierniczych szkolnych, tusz, toner   2 911,11 zł 

         •  zakup sprzętu i wyposażenia stoły, krzesła     17 326,96 zł

         •  zakup wyposażenia dla pracowników     3 144,40 zł

         •  zakup kopiarki Canon, kamery + zasilacze      8 687,59 zł 

– zakup pomocy naukowych, dyd. i książek – plan 580,00 zł, wykonanie   550,89 zł

– zakup energii – plan 149 200,00 zł,  wykonanie     149 160,01 zł

w tym: 

 •  energia     30 149,50 zł

 •  gaz        117 634,93 zł

 •  woda  1 375,58 zł

– zakup usług zdrowotnych – plan 630,00 zł, wykonanie     630,00 zł

– zakup usług pozostałych – plan 21 200,00 zł,  wykonanie     21 165,86 zł 

   w tym:                                                         

  • prenumerata, szkolenia BHP   1 464,11 zł 

 • wywóz nieczystości        2 360,00 zł

 • obsługa rach. bankowego.,programy,monitoring    3 272,71 zł

             •  dofinansowanie zawodów sportowych    1 515,00 zł

             •  przeglądy, naprawy         4 190,04 zł

             • wykonanie konstrukcji stalowej- barierki     8 364,00 zł 

– zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 1 000,00 zł,  wykonanie   962,70 zł 

– opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej. – plan 1 800,00 zł,  wykonanie   1 796,38 zł      

– podróże służbowe krajowe – plan 1 460,00 zł,  wykonanie     1 451,32 zł

– różne opłaty i składki – plan  2 030,00 zł,  wykonanie    2 020,52 zł 

– odpisy za zakł.  fundusz świadczeń socjal. – plan 35 884,00 zł, wykonanie   35 884,00 zł

– wydatki inwestycyjne  - plan  1 198 850,00 zł, wykonanie   1 194752,14 zł, 
w tym:  

  » rozbudowa szkoły w Gończycach, plan  1 070 800,00 zł, wykonanie   1 070 752,14 zł

Wykonawcą w/w inwestycji wybranym w drodze przetargu nieograniczonego był Zakład  Usług 

Budowlanych Paśnicki  Stefan  z Garwolina.

Na wykonanie przedsięwzięcia obejmującego wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej wewnętrznej, 

 instalacji gazowej c.o.  wentylacji elektrycznej, przyłącze kanalizacyjne, stan wykończeniowy i 

wyposażenie  kuchni podpisano umowę  na kwotę   1 020 078,20 zł   z  terminem realizacji   30 czerwca 
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2012 r. Do umowy sporządzono aneks wydłużający termin realizacji zadania do 20 lipca.

Część prac została wykonana w 2011 r. za kwotę  107 444,03 zł. Protokół końcowego odbioru robót 

wykonanych i niewykonanych  sporządzono  23 lipca i zapłacono należność w kwocie  892 887,82 zł.

W oparciu o protokół konieczności wykonania robót dodatkowych  15 czerwca zawarta została umowa z 

Zakładem Usług Budowlanych Paśnicki Stefan  na wykonanie dodatkowych prac za sumę    107 260,89 zł.

Koszt robót wykonania rozbudowy szkoły przedstawia sie następująco:

– wypłacono należność za roboty budowlane  - 1 000 148,65 zł

– oznaczenie p.poż. i inwentaryzacja działki   -  2 802,22 zł

– świadectwa charakterystyki energetycznej rozbudowanej części szkoły i nadzór techniczny  - winda  

1 4121,00 zł

– nadzór budowlany, sanitarny i elektryczny     15 470,03 zł

– zamontowanie drzwi i futryn p.poż.      50 910,14 zł

 »  utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gończycach –

  plan  128 050,00 zł, wykonanie  124 000,00 zł

Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego był Warszawski Fundusz 

Rozwoju Inwestycji Spółka z o.o..

Za wykonanie placu zabaw - około  240 m2 – wraz z wyposażeniem, bezpieczną sztuczną nawierzchnią, 

ścieżkami komunikacyjnymi  i zagospodarowaniem terenu zieleni w ramach Rządowego Programu 

“Radosna szkoła” wypłacono   122 500,00 zł.  Za nadzór inwestorski zapłacono  1 500,00 zł.

     Zadanie zostało dofinansowane z dotacji w kwocie  62 000,00 zł.

1. Szkoła Podstawowa w Anielowie – plan 584 300,00 zł,  wykonanie 579 153,92 zł, 

co stanowi 99,12 %

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 28 179,00 zł, wykonanie    28 162,98 zł 

– wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 363 587,00 zł,  wykonanie   363 583,56 zł

– dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 30 473,00 zł,  wykonanie   30 472,80 zł

– składki na ubezpieczenie społeczne – plan 70 572,00 zł,  wykonanie    70 555,25 zł 

– składki na Fundusz Pracy – plan 7 407,00 zł,  wykonanie    7 167,87 zł 

– zakup materiałów i wyposażenia – plan 48 459,00 zł,  wykonanie   46 153,67 zł

     w tym:                                             

                   •  zakup oleju opałowego       41 282,23 zł                                                                                         

       •  środki czystości      878,65 zł                                    

       •  artykuły papiernicze szkolne     672,13 zł

                   • zakup wyposażenia dla pracowników     928,85 zł

                  •  zakup wyposażenia i sprzętu – krzesła, drukarka   2 391,81 zł 

– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 200,00 zł,  wykonanie    0 zł       

– zakup energii – plan  6 500,00 zł, wykonanie   6 477,17 zł
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w tym:

 • energia    6 054,28 zł

 •  woda     422,89  zł

– zakup usług pozostałych – plan  2 800,00 zł, wykonanie     1 542,38 zł

     w tym:

         • obsługa rachunku bankowego, przeglądy        821,72 zł 

         •  wywóz nieczystości    555,00 zł                                                                  

         •  licencje do programów komputerowych    165,66 zł 

– zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 500,00 zł,  wykonanie   12,00 zł 

– opłata z tytułu usług telek. telefonii komórkowej – plan  700,00 zł, wykonanie   563,85 zł 

– opłata z tytułu usług telek. telefonii stacjonarnej – plan 550,00 zł,  wykonanie  342,38 zł 

– podróże służbowe krajowe – plan  1 200,00 zł,  wykonanie   1 015,02 zł

– różne opłaty i składki – plan  1 250,00 zł,  wykonanie   1 181,99 zł 

– odpisy za zakł. fundusz świadczeń socjalnych – plan 21 923,00zł,  wykonanie  21 923,00zł 

     4. Szkoła Podstawowa w Sokole – plan 674 486,00 zł, wykonanie 673 350,16 zł, 

   co stanowi  99,83 %

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 30 838,00 zł, wykonanie  30 798,03 zł 

– wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 424 152,00 zł,  wykonanie    424 143,06 zł 

– dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan  33 365,00 zł,  wykonanie  33 364,01 zł

– składki na ubezpieczenie społeczne – plan  81 298,00 zł,  wykonanie   81 291,29 zł

– składki na Fundusz Pracy – plan 11 216,00 zł,  wykonanie    10 977,65 zł 

– zakup materiałów i wyposażenia – plan 15 335,00 zł,   wykonanie    15 308,86 zł 

  w tym:

       • środki czystości    1 282,06 zł                                                                                                 

       • art. papiernicze, biurowe szkolne       3 084,04  zł 

       • wyposażenie dla pracowników    1 127,43 zł

       •  zakup  materiałów i wyposażenia - suszarki, laminator, rolety     3 007,00 zł

                   •  kserokopiarka         2 400,00 zł

                    •   zakup krzeseł, drzwi, wieszak  na mapy    4 408,33 zł

                                                                                                                                                                              

– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 400,00 zł, wykonanie 385,00 zł 

– zakup energii – plan  28 230,00 zł,  wykonanie      27 772,57 zł

w tym:

 • energia       6 346,77 zł

 •  gaz    21 256,54 zł

 •  woda   169,26 zł

– zakup usług remontowych – plan 16 000 zł,  wykonanie     15 990 zł
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   W wyniku zapytania ofertowego na „Wykonanie renowacji pokrycia dachowego na budynku Szkoły 

Podstawowej  w  Sokole  gmina  Sobolew”,  wpłynęły  dwie  oferty  a  mianowicie:  „MB-TYNK”Mirosław 

Babik zam. Sokół 41, 08-460 Sobolew w cenie brutto 15 990,00zł. na wykonanie przedmiotu zamówienia, 

oraz druga oferta Zakład Usług Budowlanych Stefan Paśnicki zam. Garwolin, ul. Hufca Orłów 13 w cenie  

brutto 18 450,00zł.  na wykonanie przedmiotu zamówienia.  W wyniku wyboru najkorzystniejszej  oferty 

wybrano „MB-TYNK”Mirosław Babik zam. Sokół 41, 08-460 Sobolew w cenie brutto 15 990,00zł.  

– zakup usług pozostałych – plan  3 500,00 zł,  wykonanie   3 450,85 zł. 

     w tym:

      •   nieczystości     425,00 zł       

                  • obsługa  rach. bankowego, przeglądy     958,89 zł                                                        

      •  remonty    496,00 zł

                 •  licencje, programy     1 570,96 zł 

– zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 100,00 zł,   wykonanie    12,20 zł

– opłata z tytułu usług tel. telefonii komórkowej – plan 1 300,00 zł,  wykonanie   1 298,42 zł 

– opłata z tytułu tel. telefonii stacjonarnej – plan 800,00 zł, wykonanie       683,82 zł 

– podróże służbowe krajowe – plan 2 000,00 zł,  wykonanie    1 949,40 zł 

– różne opłaty i składki – plan 180,00 zł,  wykonanie      153,00 zł 

– odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 25 772,00 zł, wykonanie 25 772,00 zł

5.  Szkoła Podstawowa w Kaleniu – plan 627 143,00 zł, wykonanie 627 093,72 zł, 

     co stanowi  99,99%

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  – plan 30 248,00 zł, wykonanie   30 243,84 zł 

– wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 407 330,00 zł,  wykonanie    407 324,26 zł

– dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan  32 830,00 zł,  wykonanie    32 828,22 zł

– składki na ubezpieczenie społeczne – plan 81 264,00 zł,  wykonanie   81 262,56 zł 

– składki na Fundusz Pracy – plan 11 413,00 zł,  wykonanie    11 411,49 zł 

– zakup materiałów i wyposażenia – plan 34 122 00 zł,  wykonanie     34 121,16 zł

  w tym:.                                                      

      •  art. szkolne, papiernicze    681,01 zł                                                       

      •  olej opałowy    29 814,90 zł  

     • krzesła,biurko,firany   2 783,14 zł

                 • środki czystości     240,70 zł

                 • zakup wyposażenia dla pracowników    601,41 zł

– zakup energii – plan 4 320 00 zł.  wykonanie   4 319,83 zł

w tym:

 •  energia    4 160,27 zł

 •  woda 159,56 zł

– zakup usług pozostałych –  plan 1 761,00 zł,   wykonanie   1 756,13 zł 
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 w tym:

      •  licencje, obsługa rach. bankowego   316,00 zł                                                                         

      •  wywóz nieczystości      315,00 zł

      •  przeglądy   1 125,13 zł                                                           

– opłata z tyt. zakupu usług telek. telefonii stacjonr. – plan 1 530,00 zł. wykonanie    1 525,59 zł

– podróże służbowe krajowe – plan 900,00 zł,   wykonanie     877,64 zł

– różne opłaty i składki – plan 210,00 zł, wykonanie   208,00 zł 

– odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan  21 215,00 zł, wykonanie  21 215,00 zł

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 

- plan 636 282,00 zł,  wykonanie  632 520,43 zł, co stanowi 99, 40%

1. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sobolewie

- plan  316 663,00 zł,  wykonanie  314 114,34 zł, co stanowi 99,20 %

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 16 489,00 zł wykonanie 16 140,66 zł

– wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 216 496,00 zł,  wykonanie   215 249,49 zł

– dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 19 800,00 zł,  wykonanie   19 787,26 zł 

– składki na ubezpieczenie społeczne – plan 43 880,00 zł,  wykonanie    43 623,83 zł

– składki na Fundusz Pracy – plan 6 540,00 zł,  wykonanie      5 855,10 zł 

– odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjal. – plan 13 458,00 zł, wykonanie  13 458,00 zł 

2. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gończycach

- plan 133 272,00 zł,   wykonanie 132 948,97 zł, co stanowi 99,76 %

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 6 748,00 zł,  wykonanie   6 716,50 zł 

– wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 90 866,00 zł,  wykonanie    90 834,94 zł

– dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 9 510,00 zł, wykonanie     9 502,39 zł 

– składki na ubezpieczenie społeczne – plan 18 025,00 zł , wykonanie     17 902,21 zł

– składki na Fundusz Pracy – plan 2 740,00 zł, wykonanie        2 609,93 zł

– odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5 383,00 zł,  wykonanie 5 383,00 zł

    3. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Anielowie

- plan  61 765,00 zł,  wykonanie  61 419,98 zł, co stanowi 99,44 %

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 4 031,00 zł,  wykonanie    4 013,50 zł

– wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 43 832,00 zł, wykonanie      43 742,80 zł 

– dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan  1 718,00 zł,  wykonanie     1 717,67 zł 

– składki na ubezpieczenie społeczne – plan 8 187,00 zł , wykonanie   8 083,88 zł 

– składki na Fundusz Pracy – plan 1 305,00 zł , wykonanie    1 170,13 zł

– odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –  plan 2 692,00 zł, wykonanie 2 692,00 zł 
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                     4.   Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sokole

- plan 57 926,00 zł -  wykonanie 57 655,96 zł, co stanowi 99,53 %

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 3 494,00 zł wykonanie   3 416,80 zł 

– wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 39 564,00 zł  wykonanie          39 497,04 zł

– dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan  3 140,00 zł  wykonanie                    3 134,79 zł

– składki na ubezpieczenie społeczne – plan 7 827,00 zł  wykonanie                   7 787,14 zł 

– składki na Fundusz Pracy – plan 1 209,00 zł.  wykonanie –                             1 128,19 zł

– odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2 692,00 zł,wykonanie   2 692,00 zł

5. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kaleniu

- plan 66 656,00 zł,   wykonanie 66 381,18 zł,  co stanowi 99,59  %

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 4 258,00 zł, wykonanie   4 119,60 zł

– wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 45 207,00 zł,  wykonanie        45 109,22 zł

– dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 690,00 zł,  wykonanie                    3 682,53 zł 

– składki na ubezpieczenie społeczne – plan  9 485,00 zł,  wykonanie                 9 482,69 zł

– składki na Fundusz Pracy – plan  1 324,00 zł, wykonanie                          -    1 295,14 zł

– odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2 692,00 zł, wykonanie  2 692,00 zł 

                           III.   Przedszkola

                       - plan    991 755,00 zł,  wykonanie   983 079,88 zł, co stanowi 99,13%

1. Publiczne Przedszkole w Sobolewie

         - plan  483 999,00 zł, wykonanie 476 069,96 zł, co stanowi  98,37%

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 19 629,00 zł, wykonanie 19 067,00 zł. 

– wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 311 991,00 zł,  wykonanie     310 118,66 zł

– dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan  23 860,00 zł,  wykonanie     23 851,39 zł

– składki na ubezpieczenie społeczne – plan 59 458,00 zł,  wykonanie     57 224,31 zł 

– składki na Fundusz Pracy – plan 7 317,00 zł,  wykonanie       6 273,58 zł 

– wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie - plan 4 140,00zł,  wykonanie    3 810,00zł

– zakup materiałów i wyposażenia – plan 13 400,00 zł,  wykonanie    13 399,95 zł

  w tym:.                                                      

      •  art. papiernicze, pomocy dydaktycznych    3 149,16 zł                                                       

      •  środki czystości      3 670,66 zł

      • zakup zabawek       3 665,49 zł   

                  • zakup wyposażenia dla pracowników     863,30  zł

                  • stroje, stół, krzesła      2 051,34 zł

– zakup pomocy naukowych, dyd. i książek – plan 1 492,00 zł, wykonanie     1 490,46 zł

– zakup energii, gazu, wody   – plan 10 900 zł,  wykonanie     9 795,00 zł.  
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w tym:

•  energia    2 764,41 zł            

            •  gaz   6 078,18 zł               

            •  woda  952,41 zł

-    zakup usług zdrowotnych  -  plan 500,00zł,   wykonanie   500,00 zł

– zakup usług pozostałych – plan 3 900,00 zł,  wykonanie    3 711,21 zł.

 w tym:

       •  przeglądy, abonament,licencje, obsł. rach. bankowego           2 270,88 zł 

       • wywóz nieczystości     1 028,33 zł          

       • usługi remontowe      412,00 zł                                                             

– zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 750,00 zł,  wykonanie       440,00 zł

– opłata z tytułu zakupu usług tel.  stacjonarnej – plan 1 400,00 zł  wykonanie     1 158,60 zł.

– opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – plan 6 000,00 zł,  wykonanie     6 000,00 zł

– podróże służbowe krajowe – plan 700,00 zł,  wykonanie     667,80 zł  

– odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 18 562,00 zł,   wykonanie 18 562,00 zł 

2. Publiczne Przedszkole w Gończycach

plan 503 816,00 zł,     wykonanie 503 074,98 zł,  co stanowi 99,85%

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 19 444,00 zł. wykonanie 19 433,25 zł 

– wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 329 582,00 zł.  wykonanie 329 534,06 zł

– dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan  25 000,00 zł  wykonanie 24 993,42 zł 

– składki na ubezpieczenie społeczne – plan  60 863,00 zł  wykonanie 60 343,89 zł 

– składki na Fundusz Pracy – plan  7 691,00 zł.  wykonanie 7 589,77 zł 

-     zakup materiałów i wyposażenia – plan 23 900,00 zł,  wykonanie 23 892,53 zł 

  w tym:.                                                      

       • zakup wykładziny    4 314,05 zł                                                       

       • zakup kamery    999,00 zł

                   • wyposażenie dla pracowników      992,00 zł

                   • środki czystości    1 048,00 zł

                   • zakup sprzętu i wyposażenia     10 306,67 zł

                  • montaż i demontaż szafek        4 526,40 zł

                  • art. papiernicze i pomoce naukowe    1 706,41 zł

– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan  608,00 zł,  wykonanie  600,47 zł

– zakup energii – plan  14 000,00 zł,  wykonanie  -  13 999,75 zł.  

w tym:

 •  energia    6 468,40 zł

 •  gaz      7 290,62 zł

 •  woda    240,73  zł
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– zakup usług pozostałych – plan 3 100,00 zł.  wykonanie    3 099,32 zł. 

 w tym:

       •  prenumerata, obsł. rach. bankowego,licencja, przeglądy      1 104,32 zł 

       •  wywóz nieczystości        285,00 zł

                   •  monitoring – rozbudowa       1 710,00 zł                                                           

– zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 650,00 zł,  wykonanie 623,70 zł.

– opłata z tytułu zakupu usług tel. telefonii stacjonarnej – plan 640,00 zł, wykonanie  634,25 zł.   

– różne opłaty i składki – plan 140,00 zł,  wykonanie  132,57 zł.

– odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjal. – plan 18 198,00 zł,  wykonanie 18 198,00 zł. 

                    3.   Ponadto dokonano zakupu usług od innej jednostki samorządu terytorialnego, plan   3 940,00 zł, 

               wykonanie   3 934,94 zł  - opłata za przedszkole w Józefowie za dziecko z naszej gminy

    IV.  Gimnazja – plan   2 458 900,00 zł,  wykonanie   2 456 518,41 zł,  co stanowi 99,90 %

1. Publiczne Gimnazjum w Sobolewie -  plan 1 377 245,00 zł,   wykonanie 1 375 307,94 zł, 

co stanowi 99,86 %

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 70 950,00 zł,  wykonanie 70 216,64 zł

– wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 958 015,00 zł,  wykonanie  957 954,29zł

– dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan  59 862,00 zł, wykonanie 59 861,90 zł 

– składki na ubezpieczenia społeczne – plan 189 056,00 zł,  wykonanie 188 280,76 zł

– składki na Fundusz Pracy – plan 23 514,00 zł,  wykonanie 23 191,48 zł 

– zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 950,00 zł,  wykonanie    2 926,85 zł

    w tym:                          

                   •  zakup materiałów i wyposażenia    1 056,94 zł

                   •  zakup pomocy naukowych       599,00 zł

                   •  środki czystości  335,85 zł

                   • zak. art. papierniczych i drobnych    935,06 zł     

– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2 050,00 zł, wykonanie  2 047,92 zł 

– zakup usług pozostałych – plan  10 500,00 zł,  wykonanie   10 499,97 zł 

w tym:

            •  nieczystości     568,17 zł                                                                                  

           •  montaż słupów oświetleniowych    2 500,59 zł           .                                                            

      •  prenumeraty , abonamenty    871,21 zł                     

          • obóz sportowy     5 480,00zł

                  •  zakup programu do pracowni komputerowej     1 080,00 zł                                                                   

– podróże służbowe krajowe – plan  1 350,00 zł,  wykonanie    1 330,13 zł 

– odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 58 998,00 zł, wykonanie 58 998,00 zł
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       2.  Publiczne Gimnazjum w Gończycach – plan  1 081 655,00 zł, wykonanie 1 081 210,47 zł, 

             co stanowi 99,96 %

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan  57 000,00 zł, wykonanie 56 958,69 zł

– wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 743 565,00 zł,  wykonanie   743 506,04 zł 

– dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 62 113,00 zł,   wykonanie  62 113,32 zł 

– składki na ubezpieczenie społeczne – plan 141 764,00 zł,  wykonanie    141 753,22 zł.

– składki na Fundusz Pracy – plan  19 136,00 zł,  wykonanie    19 125,12 zł.

– zakup materiałów i wyposażenia – plan  11 700,00 zł,  wykonanie    11 382,10zł

               • art. drobne remontowe     833,36 zł

               • środki czystości        1 420,31 zł

               • zakup krzeseł na świetlicę szkolną    8 976,05 zł

             • art. papiernicze         152,38 zł

-  zakup usług pozostałych – plan 7 300,00 zł.  wykonanie    7 299,18 zł.

w tym:

            • wykucie i montaż drzwi     5 645,70 zł

            • przeglądy, prenumeraty     932,48 zł

            • monitoring i szkolenia BHP    721,00 zł  

– podróże służbowe krajowe – plan 50,00 zł,  wykonanie    45,80zł. 

– odpisy za zakł. fundusz świadczeń socjalnych – plan  39 027,00 zł,  wykonanie 39 027,00 zł 

        V.  Dowożenie uczniów do szkół 

– plan   250 149,00 zł, wykonanie     228 741,03 zł,  co stanowi    91,44 %  planu

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  - plan  250,00 zł, wykonanie  0 zł 

– wynagrodzenia osobowe – plan  18 860,00 zł,  wykonanie  18 823,13 zł; jest to wynagrodzenie 

z tytułu sprawowania opieki wychowawczej w czasie dowożenia uczniów

– składki na ubezpieczenie społeczne – plan  3 729,00 zł,   wykonanie  3 648,98 zł,

– składki na Fundusz Pracy – plan   480,00 zł,   wykonanie 475,23 zł,

– wynagrodzenia bezosobowe  plan  5 100,00 zł, wykonanie   4 162,50 zł

– zakup usług pozostałych – plan    221 730,00 zł,  wykonanie   201 631,19 zł,  w tym:

» dowóz dzieci do szkół do Sobolewa, Sokoła, Gończyc – 189 913,18 zł

      » zwrot kosztów dowozu  dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych  -   11 718,01 zł.

           VI.  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan  31 034,00 zł

wykonanie 28 365,50 zł, co stanowi 91,40%

– zakup materiałów i wyposażenia – plan 420,00 zł wykonanie    420,00zł

– zakup usług pozostałych – plan 30 614,00 zł wykonanie   27 945,50zł

     VII. Stołówki Szkolne – plan 287 355,00 zł  wykonanie  280 547,47 zł co stanowi 97,63 %
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 1. Stołówka Szkolna przy Szkole Podstawowej w  Sobolewie – 

- plan 180 128,00 zł,  wykonanie  174 404,16 zł.,  co stanowi 96,82%

– wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 129 340,00 zł  wykonanie 125 354,49 zł 

– dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 9 832,00 zł  wykonanie 9 831,46 zł

– składki na ubezpieczenie społeczne – plan  22 566,00 zł  wykonanie  21 736,73 zł 

– składki na Fundusz Pracy – plan  3 220,00 zł  wykonanie 2 370,10 zł

– zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 000,00 zł  wykonanie 941,70 zł

– zakup energii – plan  7 500,00 zł wykonanie     7 500,00 zł

– zakup usług pozostałych – plan 1 200,00 zł  wykonanie 1 199,68 zł 

– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5 470,00 zł, wykonanie 5 470,00 zł 

2. Stołówka Szkolna przy Szkole Podstawowej w  Gończycach  – 

- plan 107 227,00 zł  wykonanie 106 143,31 zł, co stanowi 98,99 %

– wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 78 024,00 zł, wykonanie 77 291,13 zł

– dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4 921,00 zł,  wykonanie   4 920,28 zł 

– składki na ubezpieczenie społeczne – plan 12 850,00 zł,  wykonanie  12 694,25zł

– składki na Fundusz Pracy – plan 1 750,00 zł,  wykonanie 1 700,62 zł.

– zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 200,00 zł,  wykonanie 1 055,03 zł

– zakup energii – plan 4 000,00 zł,  wykonanie   4 000,00 zł

– zakup usług pozostałych – plan 1 200,00 zł,  wykonanie   1200,00 zł 

– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –  plan 3 282,00 zł,  wykonanie 3 282,00 zł. 

VIII.  Pozostała działalność –  plan  356 146,90 zł, wykonanie   333 213,48 zł, co stanowi   93,56 %

-   zakup materiałów i wyposażenia   plan  5 100,00 zł, wykonanie  3 975,57 zł /zorganizowanie 

uroczystości nadania imienia Przedszkolu w Sobolewie, otwarcie Przedszkola w Gończycach

-  odpis na zakł. fundusz świadczeń socjal. emerytów – plan   48 254,00 zł. Wykonanie   48 254,00 zł. 

- wynagrodzenie bezosobowe, plan  14 800,00 zł, wykonanie  14 800,00 zł; jest to wynagrodzenie 

koordynatora i obsługa księgowa projektu „ Szansa na dobry start”  oraz wynagrodzenie za udział w komisji 

egzaminacyjnej

-  wydatki związane z realizacją projektu „Szansa na dobry start” -  plan  154 019,90 zł, wykonanie  

 132 341,90 zł, 

w tym:

   -   wypłacono wynagrodzenie w kwocie  42 633,20 zł

   -  składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy   275,77 zł

-  zakupiono materiały, pomoce dydaktyczne i sprzęt do prowadzenia zajęć za kwotę  89 432,93 zł

 W ramach tego projektu  realizowane są:
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»   zajęcia  dla  dzieci  ze  specyficznymi  trudnościami  w  czytaniu  i  pisaniu  oraz  zagrożonych  ryzykiem 

dysleksji

» zajęcia z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

-  zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zburzeniami w komunikacji społecznej

 » zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy

 » zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

 » zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych matematycznie w dziedzinie nauk przyrodniczych

- wydatki związane z realizacją projektów “Szkoła Równych Szans” współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 133 973,00,  wykonanie 133 842,01 zł;

głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie

 do edukacji. Projekt realizowany jest w szkole podstawowej i gimnazjum w Sobolewie.

Wydatki realizowane są w szkole podstawowej i gimnazjum w Sobolewie.

Przedstawiają się następująco: 

    » Szkoła Podstawowa w Sobolewie –

      plan  68 538,00zł,   wykonanie  68 525,77zł,   co stanowi 99,98%

– wynagrodzenia osobowe pracowników  -  plan   4 500,00zł, wykonanie    4 500,00zł

– składki na ubezpieczenie społeczne – plan   785,81,00zł,   wykonanie    773,58 zł

– składki na Fundusz Pracy – plan  110,28 zł,   wykonanie   110,28 zł

– wynagr. bezosobowe-umowa zlecenie -  plan  7 640,00 zł,  wykonanie   7 640,00 zł

– zakup materiałów i wyposażenia – plan 9 761,61 zł, wykonanie  9 761,61 zł

w tym: 

zakupiono sprzęt niezbędny do realizacji zajęć – projektor, laptop, aparat cyfrowy, artykuły papiernicze 

do wykorzystania podczas zajęć

– zakup pomocy naukowych,dydaktycznych   i książek – plan 11 292,11 zł, wykonanie 11 292,11 zł

w tym: 

 zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć wyrównawczych oraz terapeutycznych  oraz 

sprzętu tj.  mikroskopu, lupa, gry, plansze

– zakup usług pozostałych – plan 34 448,19zł,  wykonanie 34 448,19 zł

w tym: 

usługa  autokarowa za  organizowane  wyjazdy,  opłata  za  przewodnika,  bilety  wstępu  na  basen  oraz 

zapłata za przewodzenie zajęć edukacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Miast

 i Gmin Powiatu Garwolińskiego realizowane w szkole Sokole 

     »  Gimnazjum Sobolewie - 

          plan 65 435,00zł,  wykonanie 65 316,24 zł,  co stanowi 99,82%

– wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 4 500,00zł,   wykonanie   4 500,00zł 
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– składki na ubezpieczenie społeczne – plan   773,58 złw   wykonanie   773,58 zł

– składki na Fundusz Pracy – plan  110,28zł,   wykonanie  110,28 zł

– wynagrodzenia bezosobowe-umowa zlecenie -  plan  7 640,00 zł,  wykonanie 7 640,00 zł

– zakup materiałów i wyposażenia – plan 18 539,71 zł,   wykonanie   18 539,71 zł

w tym:  

  MULTIBOX, zakup sprzętu do wyposażenia 17 stanowisk pracowni językowych, zakup krzeseł, biurek

– zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek – plan 7 042,27 zł,  wykonanie 7 042,27 zł

w tym:

zakup  pomocy  dydaktycznych   do  prowadzenia  zajęć  takich  jak:  zajęcia  z  języka  angielskiego, 

polonistyczne, historyczne, matematyczne, biologiczne oraz zakup brył geometrycznych, słowników

– zakup usług pozostałych – plan  26 829,16 zł,   wykonanie   26 710,40 zł

w tym:

zakup biletów wstępu do Muzeum CNK w Warszawie,  opłata  przewodnika,  opłata  za  doradztwo i 

opiekę  psychologiczno-pedagogiczną,  przeprowadzenie  zajęć  wyrównawczych   oraz  zajęć 

edukacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego 

realizowane w szkole w Sokole

-  odpis na zakł. fundusz świadczeń socjal. emerytów – plan 48 254,00 zł, wykonanie 48 254,00 zł

               

      Dział  851  -  Ochrona zdrowia
Plan  -  85 000,00 zł,  wykonanie  66 893,18 zł,  co stanowi   78,70 %  planu 

1.  Lecznictwo ambulatoryjne  -  plan  5 000,00 zł.,  wykonanie   2 353,75 zł.; są to:

  » wydatki dotyczące remontu Ośrodka Zdrowia w Sobolewie polegające na demontażu  gresu , wykonaniu 

wylewki samopoziomującej, ułożenie  cokolika w poczekalni oraz naprawa drzwi

2.  Zwalczanie narkomanii – plan  3 000,00 zł, wykonanie  2 540,00 zł 

Zorganizowano wyjazd młodzieży na spektakl teatralny pt. „Złoty strzał” o tematyce profilaktyki 

narkotykowej.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan  77 000,00 zł., wykonanie    61 999,43zł,  w tym:

– wynagrodzenie za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  - 

 plan  16 500,00  zł., wykonanie   16 244,00 zł.

– zakup materiałów i wyposażenia   - plan  10 000,00 zł, wykonanie   8 877,14 zł; jest to zakup biletów na 

koncert NIEĆPA , biletów do kina, materiałów promocyjnych na przystanek Patologia a Teatr, zakup 

biletów i wyżywienia dla uczestników wyjazdu do Siedlec

– zakup usług pozostałych – plan   50 424,00 zł wykonanie   36 803,07 zł, w tym:

      » wyjazd dzieci i młodzieży do Garwolina, Siedlec i Porządzia   -   8 518,49 zł.
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     » wyjazd do Częstochowy  i Lichenia na Ogólnopolski Zjazd osób uzależnionych    - 4 260,00 zł.

     » dofinansowanie wyjazdu dzieci ze szkoły w Sokole  -   1 000,00 zł.

     » wyjazd na koncert „NIEĆPA”  i dofinansowanie  leczenia osoby uzależnionej   -  1 450,00 zł

     » wyjazd do muzeum do Siedlec  -  3 831,28 zł

     » wyjazd na warsztaty do Łucznicy   - 11 893,30 zł

     » warsztaty dla nauczycieli i zajęcia profilaktyczne  dla uczniów  oraz szkolenie  -  5 850,00 zł

-  podróże służbowe krajowe – plan  76,00 zł, plan   75,22 zł

   

DZIAŁ 852  -  Pomoc  społeczna

Plan 3 297 899 zł, wykonanie   3 182 555,81 zł. 

    - środki pochodzące z dotacji to kwota  2 723 588,74 zł, 

     - środki własne gminy to kwota  458 779,07 zł

1 .Wspieranie rodziny.
Plan 20 002,00 zł Wydatkowana kwota w tym rozdziale to 16 221,59 zł -  są to środki własne gminy.

W tym zadaniu opłacano pobyt pięciorga dzieci w Domu Dziecka i jednego dziecka w rodzinie zastępczej.

2.  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 z ubezpieczenia społecznego.
Plan   2 425 000,00 zł wydatkowana kwota na to zadanie wynosi  -  2 346 964,28 zł  -  są  to środki 

pochodzące z Urzędu Wojewódzkiego .

Wydatki w tym rozdziale obejmowały:

-  świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny    plan  -  2 315 916,00 zł, wykonanie  -  2 244 390,25 zł. 

Zadanie to zrealizowano poprzez wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków z  tytułu urodzenia dziecka, 

z tytułu samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i  rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dojazd 

dzieci do szkół.

Wypłacany jest także fundusz alimentacyjny do, którego prowadzony jest pełny  proces związany z 

postępowaniem wobec dłużników  alimentacyjnych, którego celem jest   poprawa skuteczności egzekucji 

zasądzonych  alimentów .

 Poza tym za osoby  korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych opłacane są składki emerytalne i rentowe .

- wynagrodzenia osobowe plan  -  47 646,00 zł wykonanie    -   46 660,94 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne  plan  -   3 386,00 zł  wykonanie   – 3 131,67 zł

- pochodne od wynagrodzeń plan  -  9 196,00 zł  wykonanie  -  7 979,26 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców   -   plan 34 690,00 zł,   wykonanie  

  -   34 215,85 zł

- wynagrodzenia bezosobowe plan  -  2 586,00 zł  wykonanie  -  360,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia  plan  -  2 450,00 zł wykonanie    -  1 983,22 zł są to wydatki

 związane z zakupem  materiałów biurowych, druków .
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-  zakup usług pozostałych   plan -  5 580,00 zł  wykonanie -  5 58,00 zł są to wydatki na serwis 

 programu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 

- podróże służbowe krajowe plan  - 500,00 zł wykonanie –  213,16 zł

- odpis na zakładowy fundusz socjalny  plan  -  1 250,00 zł  wykonanie   - 1 093,93 zł

– szkolenia pracowników   plan  -  1 800,00 zł     -  wykonanie   -  1 356,00 zł

     3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia  rodzinne
        oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej .

Plan na to zadanie wynosi    23 016,00 zł : 

- środki  pochodzące z urzędu Wojewódzkiego to kwota 21 316,00 zł.  

- środki  własne gminy to kwota 1 700,00 zł

Wydatkowana kwota ze środków Wojewody to   21 084,76 zł 

 Realizacja tego zadania to opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające  zasiłek 

stały oraz za osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania 

opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności .

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe , plan  78 676,00 zł
Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wyniosły   -   76 206,70 zł 

            - środki z dotacji to kwota  -  3 584,00 zł   

            - środki własne gminy to kwota –  72 622,70 zł

 zasiłki okresowe  plan  -   8 584,00 zł  wykonanie   –  6 200,00 zł

   zasiłków okresowych  skorzystało 6 rodzin. 

 zasiłki celowe   plan  -  70 092,00 zł  Wykonanie -   70 006,70 zł

   zasiłków celowych udzielono  177 rodzinom.

5. Dodatki mieszkaniowe .
Zadanie to realizowane jest ze środków własnych gminy.

Plan    1 500,00 zł,     wykonanie    1 354,43 zł 

Wypłacano jednej rodzinie dodatek mieszkaniowy

 

6. Zasiłki stałe.
Wypłata zasiłków stałych

   - plan budżetu Wojewody  – 98 006,00 zł 

    - plan ze środków  własnych gminy  -  12 555,00 zł

 Wykonanie 97 596,70 zł  - są to środki z budżetu Wojewody.

Zasiłki stałe wypłacono 23 osobom.

7. Ośrodki pomocy społecznej .
Plan  323 958,00 zł

  -  środki pochodzące z budżetu wojewody to kwota 107 359,00 zł; 
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   - środki własne to kwota 216 599,00 zł

Na utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę  -  321 877,41 zł - zadanie to zrealizowane było z dotacji w 

kwocie – 107 359,00 zł i środków własnych gminy w kwocie -  214 518,41 zł

    Wydatki te obejmowały :

-  wynagrodzenia osobowe -   plan   220 782,00 zł, wykonanie    220 765,44 zł

-  pochodne od wynagrodzeń  -  plan    45 349,00 zł,  wykonanie   45 348,15 zł

-  dodatkowe wynagrodzenia roczne -  plan    19 381,00 zł, wykonanie    18 877,07 zł

-  wynagrodzenia bezosobowe  -  plan 1 000,00 zł,   wykonanie   - 0 zł

-  zakup materiałów i wyposażenia -  plan    13 000,00 zł , wykonanie    12 990,81 zł

   są to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych,tonerów do drukarek, tonerów do xero,

   papieru do xero i drukarek, krzeseł obrotowych, komputera, monitora, drukarki.

- zakup usług remontowych  -  plan 2 500,00 z,ł  wykonanie    2 057,60 zł

-  zakup usług pozostałych  - plan   5 290,00 zł,  wykonanie     5 284,56 zł, są to opłaty  za serwis 

programów komputerowych , obsługę konta bankowego, opłaty za usługi pocztowe

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  -  plan 1 500,00 zł,   wykonanie  1 500,00 zł

- podróże służbowe krajowe  - plan   7 900,00 zł , wykonanie   7 879,13 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan    5 470,00 zł , wykonanie     5 469,65 zł

-  szkolenia pracowników  -  plan    1 786,00 zł,    wykonanie   1 705,00 zł

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .

Plan 176 486,00 zł.  

   - środki pochodzące z budżetu wojewody to kwota 41 700 ,00 zł

   - środki własne gminy to kwota 134 786,00 zł

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wyniosły  173 610,16 zł

Zadanie to sfinansowane jest ze środków własnych gminy w kwocie  -  134 422,16 zł   i dotacji na zadanie 
zlecone w kwocie  39 000,00 zł

Wydatki te obejmowały :

- wynagrodzenia osobowe  - plan     100 963,00 zł , wykonanie -  100 954,41 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan   7 329,00 zł,  wykonanie   7 325,85 zł

- pochodne od wynagrodzeń -  plan    19 409,00 zł,    wykonanie    19 408,03 zł

- zakup materiałów i wyposażenia   -  plan    2 485,00 zł , wykonanie     2 363,83 zł

   są to wydatki związane z zakupem środków czystości , rękawic jednorazowych .

-  odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  -  plan    4 600,00 zł, wykonanie   4 558,04 zł

   Usługi specjalistyczne  zrealizowano ze środków pochodzących z Urzędu Wojewódzkiego.

 - wynagrodzenia bezosobowe  - plan    41 700,00 zł,  wykonanie    39 000,00 zł

Realizacja tego zadania obejmowała zatrudnienie trzech rehabilitantów i jednego logopedy, którzy 

świadczyli usługi specjalistyczne 7 dzieciom upośledzonym umysłowo i ruchowo.

9.  Pozostała działalność, plan   138 700,00 zł, wykonanie   127 639,78
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      - pomoc państwa w zakresie dożywiania -  97 000,00 zł. 
       - środki własne to kwota  30 000,00zł 

       - środki pochodzące z Urzędu Wojewódzkiego to kwota  67 000,00 zł

Zrealizowane wydatki na to zadanie wyniosły   -  86 639,78 zł 

Zadanie to realizowano poprzez : wydawanie obiadów w stołówkach szkolnych w Zespole Szkół w 

Gończycach ,  Zespole Szkół w Sobolewie , Internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.

 Z pomocy tej skorzystało 92 dzieci, 27 dzieci było dożywiane poprzez zakup bułek, mleka, jogurtów w 

szkołach we wsi :Sokół, Godzisz, Anielów i Kaleń,

Z całodziennego wyżywienia skorzystało 8 dzieci w Przedszkolach Gończyce i Sobolew.

 Talony  na dożywianie odebrało 75 osób.

- rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne       
plan 41 700,00 zł -  są to środki pochodzące z dotacji. 
Zrealizowane wydatki na to zadanie wyniosły   -  41 000,00 zł

Świadczenia takie wypłacono 33 osobom.

Dział 853  -  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
1.Pozostała działalność.

Plan na realizację projektu POKL pod nazwą “Szansa na zmianę”   /Numer i nazwa Poddziałania: 7.1.1/

wynosi  -  97 200,00 zł, z czego środki własne stanowią kwotę  10 206,00 zł, wykonanie   96 389,70 zł

Realizacja tego projektu ma na celu wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających

 z pomocy społecznej, które są w wieku aktywności zawodowej.

Budżet projektu:

 - zasiłki i pomoc w naturze  -  plan   10 206,00 zł ,     wykonanie    10 129,00 zł

 - wynagrodzenie osobowe -    plan   15 588,58 zł,      wykonanie    15 565,85 zł

 - pochodne od wynagrodzeń -  plan   3 018,02 zł,      wykonanie    3 007,45 zł

 - składki na ubezpieczenie zdrowotne -  plan    891,00 zł,    wykonanie     891,00 zł

 - wynagrodzenia bezosobowe - plan  10 398,00 zł,     wykonanie   9 698,00 zł

 - zakup materiałów i wyposażenia - plan    180,00 zł,     wykonanie     180,00 zł

 - zakup usług pozostałych - plan  56 918,40 zł,    wykonanie     56 918,40 zł 

W projekcie uczestniczyło 9 pań, które brały udział:

- w kursach zawodowych

- warsztatach kompetencji społecznych

- warsztatach doradztwa zawodowego

Udział w projekcie ma na celu zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy.

Na zakończenie projektu panie otrzymały dyplomy oraz certyfikaty wizażu i stylizacji paznokci.
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DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
                                               plan    385 841,00 zł,  wykonanie  379 320,61 zł,  co stanowi 98,98%

                  
I. Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobolewie– 

                        plan 200 963,00 zł.  wykonanie 198 692,31 zł, co stanowi 98,87 %

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 11 341,00 zł, wykonanie 10 738,08 zł

– wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 140 259,00 zł,  wykonanie 139 965,07 zł 

– dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan  8 350,00 zł,  wykonanie 8 267,14 zł

– składki na ubezpieczenie społeczne – plan  27 801,00 zł,  wykonanie 27 770,35 zł

– składki na Fundusz Pracy – plan  5 137,00 zł,  wykonanie 3 876,67 zł

– odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –  plan 8 075,00 zł, wykonanie 8 075,00 zł. 

   II.  Świetlica przy Szkole Podstawowej w Gończycach -

plan 116 906,00 zł,wykonanie 115 952,09 zł co stanowi 99,20%

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 7 444,00 zł. wykonanie 7 230,77 zł 

– wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 83 160,00 zł.  wykonanie 83 127,35 zł 

– dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan  5 350,00 zł.  wykonanie 5 290,85 zł 

– składki na ubezpieczenie społeczne – plan 14 927,00 zł.  wykonanie 14 624,38 zł

– składki na Fundusz Pracy – plan  642,00 zł.  wykonanie 295,74 z

– odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –  plan 5 383,00 zł, wykonanie 5 383,00 zł. 

    III. Pomoc materialna dla uczniów – plan 65 899,00 zł,wykonanie  64 676,21 zł, co stanowi 98,21 %

 - stypendia dla uczniów – plan 38 580,00 zł, wykonanie       38 579,71 zł

w tym: wydatkowano ze środków własnych                      8 262,71 zł

Wypłacono stypendia dla 113 uczniów szkół podstawowych, dla 44 uczniów gimnazjum oraz dla 

25 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 -  dofinansowanie do zakupu podręczników – plan 27 319,00 zł  - wykonanie  - 26 096,50 zł

Wypłacono dofinansowanie do zakupu podręczników dla 89 uczniów klas I – IV szkół podstawowych

 i dla 27 uczniów klas I szkoły ponadgimnazjalnej.

    IV. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 2 073,00 zł, wykonanie    0zł

– zakup usług pozostałych – plan  2 073,00 zł,  wykonanie  0 zł

    Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Plan   1 166 166,18 zł, wykonanie  1 027 624,63 zł, co stanowi  88,12 % planu

I. Gospodarka odpadami  -  plan   49 030,18 zł,   wykonanie  48 991,73 zł

   W tym:
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  -  wydatek za prowadzenie monitoringu na składowisku odpadów komunalnych w Krępie, projekt

 aktualizacji programu ochrony środowiska  oraz wywóz nieczystości – akcja sprzątanie świata - 

 11 961,55 zł

  - usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  -  37 030,18 zł; zadanie polegające na 

usunięciu płyt azbestowych z terenu nieruchomości na terenie gminy w ilości około 6 664 m2  wykonane 

zostały przez Firmę Środowisko i Innowacje  Sp z o.o. Tuczępy  wybrana w drodze  zapytania ofertowego. 

Wydatek w całości finansowany jest z dotacji z WFOSiGW.

II.  Oczyszczanie miast i wsi.

 Plan  573 060,00 zł, wykonanie   479 980,52 zł.   

- zakup usług pozostałych   -  plan  560,00 zł, wykonanie  553,50 zł – czyszczenie kanalizacji

 - wydatki inwestycyjne -  w ramach tych środków zaplanowano wykonanie następujących  zadań:

 » Budowa kanalizacji w Sobolewie – etap V,  plan   414 700,00 zł, wykonanie   414 697,90 zł.

  Jest to dopłata do budowy kanalizacji na ul. Polnej, Kownackiej i Milanowskiej  firmie  Zakład Budowy 

i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo – Kanalizacyjnych Spółka z  o.o.  406 834,00 zł oraz inwentaryzacja 

przyłączy elektrycznych do przepompowni   7 863,81 zł

» Wykonanie projektu pod budowę kanalizacji  Sokół – Gończyce  - plan  90 000,00 zł, wykonanie 0 zł 

 Z wykonawcą wyłonionym w drodze  przetargu „Biurem projektowo – inwestycyjnym DIGITAL 

PROJEKT” z siedzibą w Gdańsku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Gończyce i Sokół. 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje  około 350 szt przyłączy oraz sieć kanalizacyjną o długości około 20 km. 

Kompletne opracowanie wraz z wymaganymi uzgodnieniami wykonawca  przedłoży do 30 kwietnia 2013 r. 

Koszt wykonania projektu to kwota  142 622,95 zł netto + VAT. Część prac wykonano w 2011 r.

Termin wykonania robót został aneksowany z uwagi na zmianę trasy gotowego projektu budowlanego, 

uzgodnienia z ZUD i uzyskanie decyzji zezwalającej na umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie dróg od 

Zarządców Dróg Powiatowych Wojewódzkich i Krajowych.

» Projekt budowy kanalizacji  ul. Wiosenna, Wiejska, Zaciszna, Działkowa, Targowa, Słoneczna, 

Wesoła  -  plan  67 800,00 zł, wykonanie   64 729,12 zł.

Wydatek za wykonanie aktualizacji mapy d/c projektowych to kwota   17 229,12 zł

Na wykonawcę projektu sieci kanalizacji o długości około 5 km oraz około  140 przyłączy w wyniku 

postępowania przeprowadzonego w formie  zapytania ofertowego wybrano firmę PRO-SANIT Biuro Usług 

Inżynieryjnych Baran Daniel. Z firmą podpisano umowę na kompletne opracowanie stanowiące przedmiot 

przetargu wraz z wymaganymi uzgodnieniami i uzyskanie pozwolenia w terminie do dnia 17 XII 2012 r.  za 

kwotę  47 500,00 zł.  Prace wykonano w terminie a wykonawca otrzymał należność zgodnie z umową.

III.  Oświetlenie ulic, placów i dróg.
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Plan  456 290,00 zł, wykonanie 432 745,06 zł, z tego:

-  wynagrodzenia bezosobowe , plan  9 600,00 zł, wykonanie  9 600,00 zł; jest to opłata za konserwację 

oświetlenia ulicznego,

- składki na ubezpieczenie społeczne,  plan  1 380,00 zł, wykonanie  1 237,68 zł

-   zakup materiałów i wyposażenia, plan   34 500,00 zł, wykonanie    34 446,93 zł.; jest to zakup 

materiałów do remontu oświetlenia ulicznego oraz zakup opraw do modernizacji oświetlenia ulicznego w 

Sobolewie i Gończycach   w ilości  32 szt. /14 214,00 zł/

-  energia elektryczna - plan  353 560,00 zł, wykonanie   351 234,30 zł.

-  zakup usług pozostałych - plan  13 950,00 zł, wykonanie  14 311,85 zł;  są to  opłaty za wynajem 

samochodu z podnośnikiem -   5 455,85 zł  oraz budowa oświetlenia  ulicznego  ul. Brzozowa  - 8 856,00 zł

- zakup usług pozostałych – plan  43 300,00 zł, wykonanie   21 914,30 zł

  •   montaż lamp oświetleniowych w Kaleniu Drugim /droga w kierunku Wygody/ plan  13 459,00 zł,

wykonanie  1 800,00  zł  za wykonanie mapy d/c projektowych

  •  montaż lamp oświetleniowych w Godziszu,  plan  14 841,00 zł, wykonanie   14 391,00 zł

 •  montaż lamp oświetleniowych w Kownacicy, plan  15 000,00 zł, wykonanie   5 723,30 zł; jest to wydatek 

za uzgodnienie sieci energetycznej, wykonanie mapy d/c projektowych i projektu oświetlenia

IV.  Pozostała działalność.

Plan  87 786,00 zł,  wykonanie   65 907,32 zł.,

-   wynagrodzenia osobowe niezaliczone do  wynagrodzeń, plan 500,00 zł, wykonanie   33,84 zł,

– wynagrodzenie osobowe   -   plan   51 317,00 zł, wykonanie  33 002,39 zł,

– dodatkowe wynagrodzenia roczne  -   plan  1 920,00 zł, wykonanie  1 907,35 zł,

– składki na ubezpieczenie społeczne - plan  6 282,00 zł, wykonanie    5 504,78 zł,

– składki na fundusz pracy  -  plan  1 515,00 zł,  wykonanie  458,76 zł,

– wpłaty na PFRON  -  plan  2 850,00 zł,  wykonanie   2 850,00 zł,

– zakup usług pozostałych  -  plan   20 120,00 zł, wykonanie  18 868,20 zł;  są to wydatki za opracowanie 

decyzji o warunkach zabudowy 

– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  -  plan   3 282,00 zł. Wykonanie  -  3 282,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan    355 255,00 zł,  wykonanie    337 120,34  zł, co stanowi     94,90 % planu 

Wydatki te poniesione zostały na:

 I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan   111 283,00 zł,  wykonanie   111 251,54 zł, w tym:

  1. Świetlica w Sobolewie i w Gończycach,  plan  89 213,00 zł – na finansowanie przekazano dotację w 
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kwocie  89 213,00 zł.

Poniesione wydatki  to:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  -  222,06 zł

– dodatkowe wynagrodzenia roczne  -  3 113,34 zł

– wynagrodzenia osobowe – 44 634,07 zł

– wynagrodzenia  bezosobowe  - 5 119,00 zł

– składki na ubezpieczenia społeczne  i fundusz pracy   -  9 108,52 zł

– zakup materiałów i wyposażenia  –  20 131,42 zł

– zakup usług pozostałych  –  2 593,99 zł

– wpłaty na PFRON –  1 949,00 zł.

– delegacja pracowników, plan  163,82 zł 

– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  -   2 188,00 zł

      2. Zakup materiałów i wyposażenia,  zakup usług pozostałych, plan  22 070,00 zł, wykonanie  22 038,54 zł.

      W ramach w/w środków  wykonano remont świetlicy znajdującej się w budynku Urzędu Gminy. 

      Remont polegał na:

              •  wykonaniu przejścia pomiędzy pomieszczeniami (drzwi)

              •  wykonaniu ściany oddzielającej  wejście do pomieszczenia siłowni

              •  położeniu nowej terakoty

              •  uzupełnieniu tynku na ścianach, 

              •  położeniu struktury i malowaniu ścian

II.  Biblioteki.

Plan  116 797,00 zł. Przekazano dotację  w  kwocie   116 797,00 zł. 

Na działalność biblioteki w  Sobolewie i  w  Gończycach  poniesione  wydatki  obejmują:

-   wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  -   174,11 zł

– wynagrodzenia osobowe  –   69 981,16 zł

– dodatkowe wynagrodzenia roczne   –   4 581,60 zł

– składki na ubezpieczenia społeczne  i funduszu pracy  -  1 703,11 zł

– zakup książek  –  25 054,33 zł

– zakup  czasopism, materiałów biurowych  i środków czystości –   5 220,34 zł

– zakup usług pozostałych –   119,01 zł

–  wpłaty na PFRON  –    1 999,00 zł

– delegacje pracowników  –  83,58 zł

– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  -  2 188,00 zł

III.  Pozostała działalność.

Plan  127 175,00 zł, wykonanie  109 071,80  zł

-  wynagrodzenia bezosobowe  - plan  5 340,00 zł, wykonanie  5 340,00 zł

Wydatkowana kwota dotyczy obsługi  spotkania  noworocznego oraz opracowania gminnej ewidencji 
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zabytków.

-   zakup materiałów i wyposażenia - plan    24 200,00 zł, wykonanie  9 594,47 zł.; 

W ramach tych środków zorganizowano spotkanie  noworoczne, Dzień Dziecka, zakupiono nagrody za 

udział w konkursach i turniejach, zorganizowano akcję “Polska biega”, zakupiono materiały do budowy 

altany oraz trampolinę  na plac zabaw

- zakup materiałów,  usług remontowych i pozostałych – plan  95 635,00 zł, wykonanie  92 673,52 zł

 •    zorganizowanie centrum rekreacyjnego dla mieszkańców Gończyc, plan  22 659,00 zł, wykonanie 

     22 648,50 zł;   zapłacono za podwyższenie terenu i wykonanie altany łącznie  z obróbkami  blacharskimi

 •    remont świetlicy w Trzciance, plan  18 406,00 zł, wykonanie  18 438,26 zł;  zakupione zostały 

materiały do wymiany pokrycia dachowego do ocieplenia  budynku oraz materiały do przeprowadzenia 

remontu wewnątrz budynku świetlicy

 •    zorganizowanie  placu zabaw w Ostrożeniu Pierwszym, plan  10 378,00 zł, wykonanie  10 421,11 zł;  

wyrównany został teren placu zabaw, posiana trawa oraz wykonano ogrodzenie 

 •   zorganizowanie placu zabaw w Kownacicy, plan  11 443,00 zł, wykonanie  10 605,37 zł;  zakupiono 

blachę na wymianę pokrycia dachowego, stół do tenisa, słupki do siatkówki, wymieniono drzwi oraz 

ogrodzono plac zabaw

 •   remont świetlicy w Przyłęku, plan  7 749,00 zł, wykonanie   7 018,76 zł

 •    wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Przyłęku, plan  25 000,00 zł, wykonanie 

 23 541,52 zł

-  zakup energii, plan  1 300,00 zł, wykonanie   1 163,81 zł

-  różne opłaty i składki, plan  700,00 zł, wykonanie  300,00 zł /opłata za udział w turnieju siatkówki/

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Plan  227 668,00 zł,  wykonanie   224 332,41 zł,  co stanowi  98,54 % planu

1. Obiekty sportowe   plan   103 850,00 zł, wykonanie  100 869,33 zł, w tym:

 -   boisko sportowe „Orlik” w Gończycach  - plan  24 750,00 zł, wykonanie    24 303,87 zł:

      -  wynagrodzenie animatorów boiska sportowego, którzy organizują i prowadzą zajęcia sportowo –

       rekreacyjne, gry, zabawy ruchowe, pokazy i konkursy sportowe   –  plan  16 020,00 zł,

       wykonanie  15 930,00  zł.

zakup materiałów i wyposażenia – plan  1 335,00 zł, wykonanie  938,66 zł; zakupiono sprzęt sportowy, 

zakup energii - plan  7 290,00 zł., wykonanie   7 287,61 zł. 

zakup usług pozostałych - plan  105,00 zł, wykonanie   147,60 zł; jest to wydatek za konserwację boiska

  -   hala sportowa w Sobolewie  - plan  79 100,00 zł, wykonanie  76 565,46 zł:

  wynagrodzenie bezosobowe   - plan   25 280,00 zł, wykonanie  23 582,50 zł

 -zakup materiałów i wyposażenia   - plan  6 000,00 zł., wykonanie 5 208,38 zł

  zakup energii  - plan  44 820,00 zł, wykonanie  44 819,88 zł

  zakup usług pozostałych  - plan  3 000,00 zł, wykonanie   2 954,70 zł
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2. Instytucje kultury fizycznej  plan  111 030,00 zł, wykonanie   110 703,08 zł.

-  wynagrodzenia trenera -  plan  30 370,00 zł, wykonanie   30 396,00 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe  plan  14 700,00 zł, wykonanie 14 666,00 zł.;  wydatki te obejmują 

ekwiwalenty  i dojazdy sędziów oraz wynagrodzenia za prowadzenie drużyny trampkarzy w rozgrywkach 

ligi okręgowej.

-  zakup materiałów i wyposażenia -  plan    27 548,00 zł, wykonanie   27 545,41 zł.; obejmują one zakup 

pucharów, sprzętu sportowego, paliwa do kosiarki oraz środków czystości.

-  zakup energii - plan  4 000,00 zł, wykonanie  3 726,91 zł

-  zakup usług pozostałych - plan  30 000,00 zł,  wykonanie   29 956,76 zł. ; wydatki te obejmują  wyjazdy 

zawodników na mecze, wałowanie boiska, wykonanie parkingu przy boisku

-  różne opłaty i składki - plan  4 412,00 zł, wykonanie  4 412,00 zł, są to opłaty rozgrywkowe i 

ubezpieczenie zawodników

3.  Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan  12 788,00 zł, wykonanie  12 760,00 zł

Są to środki z dotacji na realizację projektu “Dziecięca  Akademia Przyszłości” – wyrównanie szans

edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia realizowane w Publicznej Szkole Podstawowej  w 

Gończycach.

– wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia  pozalekcyjne   -  11 200,00 zł

– zakup biletów wstępu    -  794,00 zł

– zakup pomocy dydaktycznych   -  3 230,00 zł
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