
SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŹETU GMINY SAWIN ROK 2009

Dochody budżetu gminy na 31 grudnia 2009 roku po uwzględnieniu zmian

w budżecie gminy wprowadzonych:

- Uchwałą Nr XXIII/138/09 Rady Gminy Sawin z dnia 25 marca 2009 roku,

Uchwałą Nr XXIII/144/09 Rady Gminy Sawin z dnia 24 kwietnia 2009 roku,

- Zarządzeniem Nr 40/2009 Wójta Gminy Sawin z 14 maja 2009 roku,

- Uchwałą Nr XXI 11/148/09 Rady Gminy Sawin z dnia 27 maja 2009 roku,

- Zarządzeniem Nr 46/2009 Wójta Gminy Sawin z 4 czerwca 2009 roku,

- Zarządzeniem Nr 50/2009 Wójta Gminy z 20 lipca 2009 roku,

\, - Uchwałą Nr XXIV/158/09 Rady Gminy Sawin z dnia 6 sierpnia 2009 roku,

- Zarządzeniem Nr 57/2009 Wójta Gminy z 17 sierpnia 2009 roku,

- Uchwałą Nr XXVII/166/09 Rady Gminy Sawin z dnia 14 września 2009 roku,

- Zarządzeniem Nr 63/2009 Wójta Gminy z 30 września 2009 roku,

- Uchwałą Nr XXVII 1/173/09 Rady Gminy Sawin z dnia 5 października 2009 roku,

- Zarządzeniem Nr 68/2009 Wójta Gminy z 12 października 2009 roku,

- Zarządzeniem Nr 71/2009 Wójta Gminy z 27 października 2009 roku,

- Uchwałą Nr XXIXl181/09 Rady Gminy Sawin z dnia 16 listopada 2009 roku,

- Zarządzeniem Nr 82/2009 Wójta Gminy z 27 listopada 2009 roku,

- Zarządzeniem Nr 84/2009 Wójta Gminy z 7 grudnia 2009 roku,

- Zarządzeniem Nr 86/2009 Wójta Gminy z 18 grudnia 2009 roku,

( - Uchwałą Nr XXXl192/09 Rady Gminy Sawin z dnia 30 grudnia 2009 roku,

zostały zaplanowane w kwocie 18.195.633,00 zł, a wydatki na rok budżetowy ustalono

w wysokości 22.493.225,38 zł. Zaplanowane przychody budżetu gminy w kwocie

4.595.592,38 zł stanowią przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku

krajowym.

W 2009 roku przychody zostały zrealizowane w wysokości 3.048.545,03 zł, które

stanowią:

- kredyt długoterminowy pobrany w PKO BP SA Biała Podlaska -

- pożyczka długoterminowa pobrana z WFOŚiGW Lublin

- wolne środki na rachunku bieżącym gminy
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Zaplanowane rozchody budżetu gminy w kwocie 298.000,00 zł za okres

sprawozdawczy zostały zrealizowane w planowanej wysokości. Kwota ta stanowi.

spłacone raty kredytów i pozyczek długoterminowych, które przypadały do spłaty

w okresie sprawozdawczym. .,
.''', "

Dochody budżetu gminy za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie

17.977.627,08 zł, co stanowi 98,8 % planowanych dochodów roku budżetowego.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDZETU GMINY WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dochody w dziale ,,010 - Rolnictwo i łowiectwo" na 2009 rok zostały

zaplanowane w kwocie 3.818.356,00 zł, a wykonanie na 31.12.2009 r. wynosi

3.688.167,95 zł, co stanowi 96,6 % planowanych dochodów roku budżetowego, Kwota

ta obejmuje:

- wpływy z opłaty za dzierżawę terenów łowieckich 2.793,37 zł,

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej, która przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego

producentom rolnym i pokrycia kosztów obsługi zadań w tym zakresie

390.918,00 zł,

- środki z budżetu Unii Europejskiej w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.

"Budowa zbiornika retencyjnego NIWA" 3.285.915,27 zł,

- dotację z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

8.541,31 zł.

Ustalone dochody na 2009 rok w dziale ,,400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie

w energię elektryczną, gaz i wodę" w wysokości 108.000,00 zł, za omawiany okres

sprawozdawczy zostały zrealizowane w 92,1 % i zamykają się kwotą 99.463,18 zł.

Na kwotę tą składają się:

opłata za wodę 98.821,55 zł,

odsetki za nieterminowe regulowanie opłaty za wodę 526,13 zł,

- wpływy z różnych opłat dot. kosztów komorniczych poniesionych przez dłużnika

115,50 zł,

Brak proporcjonalnej realizacji dochodów w stosunku do założeń planu wiąże
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się wystąpieniem na 31.12.2009 r. należności wymagalnych w kwocie 3.410,83 zł. Wobec

wierzycieli zalegających w opłacie za wodę, na bieżąco prowadzone są czynności

zmierzające do uregulowania należności. Ponadto niższy pobór wody przez odbiorców w

2009 roku niż zakładano rzutuje na niższe wykonanie dochodów z tego tytułu.

Ustalone dochody na 2009 rok w dziale ,,600 - Transport i łączność" w kwocie

470.062,00 zł na 31.12.2009 r. zostały zrealizowane w planowanej wysokości. Środki te

stanowią:

- dotacje celową z budżetu państwa w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.

"Budowa Drogi Przysiółek" 400.062,00 zł,

- dotację celową z Powiatu Chełmskiego w celu 'finansowaniaw/w zadania

10.000,00 zł,

- dotację celową z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego

60.000,00 zł.

Zaplanowane dochody na 2009 rok w dziale ,,700 - Gospodarka mieszkaniowa"

w wysokości 387.200,00zł za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie

440.332,35 zł, która stanowi 113,7 % planowanych wpływów. Zrealizowana suma

dochodów obejmuje:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 226.930,00 zł,

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 195.805,34 zł,

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.370,91 zł,

- odsetki od ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych oraz za nieterminowe uiszczanie

opłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 11.330,10 zł,

- wpływy ze sprzedaży wyrobów - surowca drzewnego oraz palet po kostce brukowej

2.896,00 zł.

Na 31.12.2009 r. należności wymagalne z tytułu sprzedaży lokali mieszkaniowych

wynoszą 11.982,10 zł, a należności z tytułu odsetek 22.643,85 zł. Zabezpieczenie zakupu

lokali stanowi hipoteka ustanowiona na rzecz Gminy. W związku z tym, gmina może stać

się właścicielem nieruchomości. Brak lokali komunalnych - zastępczych ogranicza

przyjęcie na majątek gminy lokali zajętych hipoteką. Przejęcie tych lokali doprowadziłoby

do poniesienia przez gminę dodatkowych kosztów opłat c.o. do Wspólnoty Mieszkaniowej

za lokatorów-wierzycieli. W 2009 roku z jednym z wierzycieli zawarto ugodę, w której

spłatę zaległości rozłożono na raty. W pierwszej kolejności spłatą objęto odsetki od

zaległości. Na niskie wykonanie opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste ma wpływ brak

wpłaty od dwóch dłużników. Na 31.12.2009 r. należności wymagalne wynoszą
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- wpływy z usług ksera

- 5% wpływy z opłat za wydane dowody osobiste
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16.962,23 zł. Z kwoty tej należność w wysokości 10.424,27 zł zabezpieczona została

hipoteką. Po przeprowadzonej licytacji z nieruchomości jednego z największych dłużników

obecnie brak jest postanowienia o podziale środków z tej licytacji, które ewentualnie mogą

wpłynąć na dochody budżetu gminy.

Zrealizowane dochody w dziale ,,710 - Działalność usługowa" na 31.12.2009 r.

wynoszą 1.350,00 zł. Kwota ta stanowi środki z budżetu państwa przeznaczone

na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

W dziale ,,750 - Administracja publiczna" na 2009 rok dochody ustalone zostały

w kwocie 78.500,00 zł, a wykonanie na 31.12.2009 r. wynosi 78.504,79 zł co stanowi

100,0 % rocznych wpływów. Zrealizowana suma dochodów tego działu obejmuje:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie

z zakresu administracji rządowej 75.640,00 zł,

- wpływy za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych

1.390,00 zł,

1.057,64 zł,

417,15 zł.

Zaplanowane wpływy na 2009 rok w dziale ,,751 - Urzędy naczelnych organów

władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" w wysokości

16.738,00 zł za okres sprawozdawczy zostały wykonane w planowanej kwicie. Kwota

ta obejmuje 100,0 % realizację dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczoną na:

- prowadzenie i aktualizację spisu wyborców 948,00 zł,

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

15.790,00 zł.

W dziale ,,752 - Obrona narodowa" dochody za okres sprawozdawczy

zostały zrealizowane w planowanej wysokości tj. 700,00 zł. Środki te stanowią dotację

celową z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej.

Na 2009 rok dochody w dziale ,,756 - Dochody od osób prawnych,

od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem" zostały zaplanowane w kwocie 2.209.367,00 zł,

a wykonanie na 31.12.2009 rok wynosi 2.117.423,20 zł co stanowi 95,8 % planowanych
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wpływów rocznych. Zrealizowana suma dochodów podatkowych od osób prawnych

i od osób fizycznych w łącznej kwocie 1.266.381,94 zł która stanowi 100,0 % planowanych

dochodów od tych podatników. Suma zrealizowanych dochodów obejmuje:

- wpływy z podatku od nieruchomości 456.395,14 zł,

- wpływy z podatku rolnego 576.726,33 zł,

- wpływy z podatku leśnego 99.032,80 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych 63.703,00 zł,

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, który opłacony jest

w formie karty podatkowej 2.052,00 zł,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 7.856,00 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 49.940,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6.127,67 zł,

- wpływy z opłaty targowej 4.549,00 zł.

Stan należności podatkowych na 31.12.2009 r. przedstawia załącznik

pn. "Informacja dotycząca należności podatkowych wg stanu na 31.12.2009 r."

Zaplanowane dochody w dziale ,,756" na 2009 r. z tytułu wpływów z innych opłat

stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie

106.000,00 zł za okres sprawozdawczy zostały wykonane w wysokości 90.740,62 zł,

co stanowi 85,6 % rocznych dochodów. Zrealizowana suma dochodów obejmuje:

- wpływy z opłaty skarbowej 24.441,18 zł,

- wpływy zapłaty eksploatacyjnej 23.499,65 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

34.302,40 zł,

- wpływy z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 900,00 zł,

- wpływy z opłat za licencje i koncesje 6.013,39 zł,

- opłaty za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności podatkowych

1.584,00 zł.

W/w wpływy należą do grupy dochodów nieprzypisanych. W związku z tym trudno jest je

prognozować do wysokości faktycznie zrealizowanych w danym okresie

sprawozdawczym.

Strona 5z 31



Zaplanowane dochody na 2009 rok z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym

od osób fizycznych i od osób prawnych w łącznej kwocie 836.567,00 zł na 31.12.2009 r.

zostały zrealizowane w wysokości 760.300,64 zł co stanowi 90,9 % planowanych

dochodów roku budżetowego. Dochody realizowane są za pośrednictwem Ministerstwa

Finansów i Urzędów Skarbowych, stąd Wójt nie ma wpływu na realizację tych dochodów

w stosunku do założeń planu.

W dziale ,,758 - Różne rozliczenia" wpływy na 2009 rok zostały ustalone w kwocie

7.476.870,00 zł, a realizacja za okres sprawozdawczy zamyka się kwotą 7.477.668,39 zł,

co stanowi 100,0 % ustalonych dochodów tego działu. Zrealizowane wpływy tego działu

stanowią subwencję ogólną z budżetu państwa, na którą składają się:

)

- subwencja oświatowa

subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- subwencja wyrównawcza dla gminy

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

3.946.822,00 zł,

132.806,00 zł,

- 3.395.242,00 zł,

2.798,39 zł.

( )

Ustalone na 2009 rok wpływy w dziale ,,801 - Oświata i wychowanie" w kwocie

197.057,00 zł zostały wykonane w wysokości 187.523,17 zł, co stanowi 95,2 %

planowanych dochodów roku budżetowego.

Zrealizowana kwota dochodów obejmuje:

- dotację celową z budżetu państwa w celu sfinansowania projektu "Radosna Szkoła"

- 23.925,00 zł,

- dotację celową z WFOŚiGW na realizację projektu "EKO-SZKOŁA" i "SLADAMI

PRZYRODY" 3.000,00 zł,

- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki dla dzieci i młodzieży - 123.088,15 zł,

- wpływy z tytuły odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu - 37.060,00 zł,

- odsetki o nieterminowych w/w opłat 250,38zł,

- wpłatę kierowcy za naliczony przepał paliwa w autokarze szkolnym 67,64 zł,

- dotację celową z budżetu państwa w celu sfinansowania kosztów pracy komisji

egzaminaCyjneJ 132,00 zł.

Należności z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu na 31.12.2009 r.
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14.711,33 zł,

bieżących z zakresu

2.382.781,38 zł.
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wynoszą 1.230,00 zł, a należności za posiłki dla dzieci i młodzieży wynoszą 6.377,55 zł, z

czego kwota 1.120,55 zł stanowi zaległość.

Należności te w znacznym stopniu zostały zrealizowane w 2010 roku.

Zaplanowane w budżecie gminy na 2009 rok dochody w dziale ,,852 - Pomoc

.społeczna" w wysokości 3.038.682,00 zł za okres sprawozdawczy zostały wykonane

w kwocie 3.003.694,56 zł, która stanowi 98,8 % planowanych rocznych wpływów.

Zrealizowana suma dochodów obejmuje:

1. Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań

administracji rządowej zleconych gminie

Ww. kwota dotacji stanowi:

środki na funkcjonowanie ośrodka wsparcia pn. "Środowiskowy Dom

Samopomocy" 208.000,00 zł,

- środki na finansowanie zasiłków obligatoryjnych tj. zasiłków stałych

61.733,70 zł,

- środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

7.805,36 zł,

- środki na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych

23.000,00 zł,

- środki na sfinansowanie świadczeń z tytułu szkód powstałych na skutek powodzi

16.500,00 zł,

- środki na sfinansowanie zadań związanych z realizacją ustawy o świadczeniach

rodzinnych, która przeznaczona jest na wypłatę świadczeń rodzinnych,

świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie

emerytalno-rentowe oraz obsługę administracyjną w/w zakresie

2.065.742,32 zł.

3. Zaplanowana kwota 388.352,00 zł w dziale ,,852" stanowiąca dotację celową

z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych na 31.12.2009 roku została

zrealizowana w wysokości 382.709,54 zł. Z sumy tej środki przeznaczone są na:

- wypłatę zasiłków okresowych 155.722,40 zł,

- finansowanie kosztów dożywiania uczniów i potrzebujących - 97.000,00 zł,

- sfinansowanie kosztów pracy Ośrodka Pomocy Społecznej - 123.280,00 zł,

- pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego od 08.2009 r. za osoby

pobierające zasiłki stałe 3.707,14 zł,

- współfinansowanie zasiłków okresowych w ramach projektu POKL- 3.000,00 zł

Strona 7 z 31



(!

( )

4. W roku 2009 w dziale ,,852" zrealizowane zostały dochody w kwocie 172.550,35 zł,

które stanowią środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań

w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

5. Ustalone dochody w kwocie 31.325,00 zł stanowią dotacje rozwojowe otrzymane

z budżetu państwa na finansowanie zadań objętych projektem w ramach POKL.

6. Zrealizowane w dziale ,,852" wpływy w wysokości 19.616,96 zł stanowią należne

dla gminy 5% dochody z tytułu realizacji dochodów na rzecz budżetu państwa

związanych z odpłatnością za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy 

75,99 zł oraz dochody związane z realizacją zaległych zaliczek alimentacyjnych

i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego -19.540,97 zł.

W dziale ,,853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" dochody na

2009 rok zostały zaplanowane w kwocie 32.880,00 zł, które na 31.12.2009 r. zostały

wykonane w 100,0% wysokości. Środki tego działu stanowią dotacje celowe otrzymane

z powiatu przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii

Zajęciowej.

Ustalone dochody na 2009 r. w dziale ,,854 - Edukacyjna opieka wychowawcza"

w wysokości 212.871,00 zł za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane w planowanej

wysokości. Kwota ta stanowi dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną

na sfinansowanie stypendiów dla uczniów oraz zakup podręczników dla uczniów

w ramach Rządowego programu pomocy dla uczniów w 2009 r. "Wyprawka szkolna":

W dziale ,,900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" ustalone

dochody na 2009 rok w wysokości 147.000,00 zł za okres sprawozdawczy zostały

zrealizowane w kwocie 147.978,19 zł co stanowi 100,7% zaplanowanych wpływów

bieżącego roku. Na zrealizowaną sumę składają się:

- opłata za odprowadzenie ścieków 147.298,41 zł,

- odsetki za nieterminowe regulowanie w/w opłaty 679,78 zł.

Należności wymagalne z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków na 31.12.2009 r. wynoszą

6.539,71 zł. Wobec wierzycieli w/w. należności na bieżąco prowadzona jest egzekucja

zmierzająca do uregulowania opłat.

Zrealizowane dochody w 2009 r. w dziale ,,926 - Kultura fizyczna i Sport"

w kwocie 2.270,30 zł stanowią zwróconą dotację wraz z odsetkami za 2008 r. przez Klub
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Sportowy "Sawena". Inspektorzy kontroli zakwestionowali wydatki klubu, które pokryły

zobowiązania zaciągnięte przed zawarciem umowy na realizację zadań w zakresie kultury

fizycznej i sportu.

Realizację dochodów za 2009 rok w układzie tabelarycznym wg źródeł i działów

klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 1 do sprawozdania.

REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PRZEDSTAWIA SIĘ

NASTĘPUJĄCO:

Ogólna kwota wydatków zaplanowana na 2009 rok w wysokości 22.493.225,38 zł

na 31.12.2009 r. została zrealizowana w kwocie 20.263.131,73 zł co stanowi 90,1 %

\,! rocznych wydatków. Ze zrealizowanej sumy wydatków na wydatki inwestycyjne i zakupy

inwestycyjne przypada kwota 7.487.121,68 zł, wydatki związane z wykonaniem zadań

zleconych zamknęły się kwotą 2.866.777,38 zł, a kwota 9.912.232,67 zł stanowi środki

wykorzystane na realizację własnych zadań bieżących gminy. Wydatki bieżące budżetu

gminy za rok 2009 zostały zrealizowane w 94,4 % założeń planu, a wydatki inwestycyjne

za okres sprawozdawczy wykonane zostały w 83,6 % planowanych wydatków 2009 roku.

Niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych wiąże się z tym, iż w 2009 roku

niektóre zadania inwestycyjne nie były realizowane w związku z późnym rozpatrzeniem

wniosków o współfinansowanie inwestycji środkami z budżetu Unii Europejskiej. Zadania

te będą realizowane w 2010 roku.

( ) Wydatki w dziale ,,010 - Rolnictwo i łowiectwo" w budżecie gminy na 2009 rok

zostały ustalone w kwocie 7.443.100,00 zł, a wykonanie na 31.12.2009 rok wynosi

6.678.548,68 zł tj. 89,7 % planowanych wydatków roku budżetowego. Na zrealizowaną

kwotę wydatków składają się:

- wydatki inwestycyjne na zadaniu "Budowa zbiornika retencyjnego NIWA"

6.119.797,34 zł,

Zadanie to zostało zrealizowane przy udziale środków pomocowych z budżetu UE

3.285.915,27 zł,

- wydatki opracowania dokumentacji technicznej "Budowy przydomowych oczyszczalni

ścieków" 70.094,65 zł,

- wydatki opracowania dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej

w Sawinie 74.871,40 zł,

- wydatki wykonania studium wykonalności projektu "Modernizacja stacji wodociągowej
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we wsi Bukowa Wielka wraz z budową sieci wodociągowej we wsi Bukowa Wielka,

Bukowa Mała, Łukówek, Radzanów i Średni Łan" 2.440,00 zł,

- 2% odpis z podatku rolnego na Lubelską Izbę Rolniczą 11.214,69 zł,

- zrealizowane wydatki w dziale ,,010" w wysokości 390.918,00 zł sfinansowały zadania

zlecone z zakresu administracji rządowej związane ze zwrotem podatku akcyzowego

producentom rolnym i obsługą administracyjną tego zadania. Środki wykorzystane

zostały do wysokości dotacji otrzymanej z budżetu państwa,

- wydatki związane z bieżącym dozorem i utrzymaniem zbiornika retencyjnego "NIWA"

9.212,60 zł,

Ustalona kwota wydatków na 2009 rok w dziale ,,400 - Wytwarzanie

zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" w wysokości 127.184,00 zł

\) a wykonanie za 2009 r. zamyka się kwotą 101.952,22 zł co stanowi 80,2 % rocznych

wydatków. Ww. kwota wykorzystana została na pokrycie kosztów związanych z bieżącą

eksploatacją sieci wodociągowej i hydroforni w Sawinie, Bukowie Wielkiej i Czułczycach.

Wydatki te obejmują:

- zakup środków czystości w ramach bhp 432,88 zł,

wdrożenia
)

- wynagrodzenie konserwatora

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok

- składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

zakup CZęSCI hydraulicznych, środków dezynfekcyjnych,

gospodarczych itp.

- zakup usług związanych z badaniem wody oraz usługi

komputerowego na fakturowanie i rozliczanie opłat za wodę

- zakup energii elektrycznej

- zakup usług telefonii sieci stacjonarnej

- opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska

- odpis na ZFŚS

- zakup usług zdrowotnych

28.905,89 zł,

2.403,32 zł,

5.576,06 zł,

paliwa, artykułów

7.801,84 zł,

programu

6.616,38 zł,

39.497,02 zł,

479,19 zł,

9.209,60 zł,

1.000,04 zł,

30,00 zł.

Zaplanowane na 2009 rok wydatki w dziale ,,600 - Transport i łączność" w kwocie

1.755.843,28 zł za omawiany okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie

1.192.152,32 zł, która stanowi 67,9 % planowanych wydatków roku budżetowego.
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Ze zrealizowanej sumy wydatków na wydatki inwestycyjne przypada kwota 831.645,47 zł,

która sfinansowała koszty aktualizacji kosztorysów inwestorskich zadań:

1. "Budowa drogi w Łowczy" 9.040,20 zł,

2. "Budowa ul. Stodoły" 500,20 zł,

3. "Budowa ul. Lipowej" 906,86 zł,

4. "Budowa ul. Spacerowej" 906,87 zł,

5. "Budowa ul. Kwiatowej" 906,87 zł.

6. "Budowa drogi Przysiółek 819.384,47 zł,

Kwota wydatków zrealizowanych na tym zadaniu sfinansowała koszty budowy drogi

gminnej przy udziale środków z budżetu państwa w wysokości 400.062,00 zł w ramach

programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

2008-2011" oraz środków z Powiatu w kwocie 10.000,00 zł.

W 2009 w omawianym dziale zrealizowane zostały wydatki w kwocie 30.000,00 zł, które

zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Powiatu wg zawartego porozumienia.

Wydatki bieżące działu ,,600" zostały zrealizowane w kwocie 330.506,85 zł, która

sfinansowała:

- zakup wiaty przystankowej w Bachusie oraz zakup materiałów budowlanych w celu

naprawy przystanków przy drogach gminnych 2.852,00 zł,

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w tym dziale w ramach robót publicznych

20.453,97 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 5.216,89 zł,

- koszty zakupu paliwa do odśnieżania chodników i koszenia pasów zieleni i poboczy

przy drogach gminnych, oraz zakup materiałów budowlanych w celu dorażnych napraw

przepustów i dróg gminnych 11.444,83 zł,

- koszty remontu dróg gminnych przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów

Rolnych Urzędu Marszałkowskiego 269.479,09 zł,

- koszty odśnieżania dróg gminnych, równania dróg gminnych w Bukowie Wielkiej przez

osoby fizyczne 11.004,50 zł,

- koszty odśnieżania dróg gminnych przez osoby prawne i inne jednostki nie posiadające

osobowości prawnej, koszty wycinki drzew przy drogach gminnych, opracowanie map

sytuacyjnych dróg gminnych 7.222,50 zł,

- zakup środków czystości w ramach bhp dla pracowników zatrudnionych ramach robót

publicznych 666,23 zł,

odpis na ZFŚS w/w pracowników 2.166,84 zł.
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63.289,83 zł,

103.083,74 zł.

komunalnych oraz opłaty sądowej

4.816,75 zł.

( )

( )

Niska realizacja planowanych kosztów zadań inwestycyjnych rzutuje na znaczną

rozbieżność planowanych wydatków a ich wykonaniem w dziale ,,600", Wiąże się to z tym,

. że jedno z zadań inwestycyjnych nie zostało zrealizowane z uwagi, że w 2009 r. brak było

dofinansowania z budżetu państwa. Zadanie to realizowane będzie w 2010 r. przy

wsparciu z budżetu państwa.

Zaplanowane w budżecie gminy na 2009 rok wydatki w dziale ,,700 - Gospodarka

mieszkaniowa" w kwocie 474.424,21 zł za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane

w wysokości 166.373,57 zł, która stanowi 35,1 % wydatków rocznych. Zrealizowana kwota

wydatków tego działu sfinansowała zadania w zakresie:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami

- gospodarki mieszkaniowej

Wydatki bieżące gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 46.357,83 zł

wykorzystane zostały na finansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem

budynków komunalnych, koszty wprowadzanych zmian w księgach wieczystych, koszty

wyceny nieruchomości gminnych, koszty okazania granic nieruchomości. Kwota

ta obejmuje:

- wycenę nieruchomości gminnych przez osoby fizyczne 2.497,00 zł,

- zakup materiałów budowlanych i narzędzi pracy do bieżących remontów budynków

komunalnych, 14.310,39 zł,

- zakup energii elektrycznej 13.808,64 zł,

- zakup usług pozostałych 10.925,05 zł.

Kwota ta pokryła koszty wyceny nieruchomości, podziału działek, opracowanie

mapy sytuacyjnej, ogłoszeń w prasie o sprzedaży, dzierżawę gruntu za ,,Punkt Skupu

Żywca", legalizacji wagi itp.

- koszty ubezpieczenia majątkowego budynków

za zmiany w KW

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w tym dziale w kwocie 16.932,00 zł, pokryły:

- koszty aktualizacji kosztorysu inwestorskiego zadania "Remont Świetlicy Wiejskiej

w Kol. Łowcza" 13.612,00 zł,

zakup działki gruntu na mienie komunalne 3.320,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków w omawianym zakresie uzależnione zostało brakiem środków

pomocowych na zadanie inwestycyjne "Remont świetlicy w Łowczy". Pozytywne
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rozpatrzenie wniosku pod koniec 2009 roku oraz przyznane środki z PROW umożliwią

realizację tego zadania w 2010 roku.

Wykorzystana kwota 103.083,74 zł wydatków gospodarki mieszkaniowej

sfinansowała:

- zakup środków czystości i wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą dla zatrudnionych

palaczy co. w budynku ośrodka zdrowia 492,93 zł,

- wynagrodzenia osobowe palaczy c.o. zatrudnionych w budynku ośrodka zdrowia

23.053,66 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na 2008 rok palaczy 3.986,19 zł,

- pochodne od wynagrodzeń w/w pracowników 5.143,77 zł,

- zakup węgla, miału i materiałów budowlanych w celu wykonania doraźnych remontów

i napraw budynku ośrodka zdrowia 45.824,89 zł,

- zakup energii elektrycznej i wody 17.492,72 zł,

- opłatę za ścieki i usługi kominiarskie 2.905,00 zł,

- opłatę za emisję zanieczyszczenia środowiska, koszty ubezpieczenia majątkowego

2.184,50 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.000,08 zł.

Ustalone na 2009 rok wydatki w dziale ,,710 - Działalność usługowa"

w wysokości 45.450,00 zł za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie

1.602,98 zł. Kwota ta pokryła koszty:

- wykonania odbitek map w celu wprowadzenia zmian w studium zagospodarowania

przestrzennego gminy 252,98 zł,

- porządkowanie cmentarzy wojennych na terenie gminy przy 100 % udziale środków

z budżetu państwa 1.350,00 zł.

Niska realizacja wydatków w tym dziale w pozycji .Plan zagospodarowania

przestrzennego" wynika z faktu, iż po zatwierdzeniu zmian w studium w miejscowym

planie zagospodarowania gminy w dalszym ciągu napływały wnioski od osób fizycznych

dotyczące dodatkowych zmian. Po akceptacji Rady Gminy tych propozycji rozpoczęte

zostały prace zmierzające do ich uwzględnienia w planie zagospodarowania gminy.

Zadanie to realizowane będzie w 2010 roku wg umowy zawartej z wykonawcą.

W dziale ,,750 - Administracja publiczna" ustalone wydatki na 2009 rok w kwocie

2.105.403,39 zł za omawiany okres sprawozdawczy zostały wykonane w wysokości

1.987.021,71 zł co stanowi 94,4 % planowanych wydatków roku budżetowego. Środki

tego działu sfinansowały:
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- zakup usług telefonii sieci stacjonarnej

- zakup papieru xero do obsługi Rady Gminy

- zakup toneru i tuszu do drukarek

( )

( )

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem spraw

ewidencji ludności, dowodów osobistych, działalności gospodarczej, obrony

cywilnej, oraz przeciwdziałania narkomani i ochrony roślin i zwierząt.

Na w/w. zadania wykorzystano kwotę 75.640,00 zł tj. równą otrzymanej dotacji

na omawiane zadania. Kwota ta sfinansowała:

- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących ww. zadania

53.561,18 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2008 rok 4.381,82 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 10.331,23 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe 180,00 zł,

- zakup druków do bieżącej pracy USC oraz artykułów spożywczych związanych

z obchodami 50-lecia pożycia małżeńskiego 1.863,03 zł,

- zakup usług telefonii sieci stacjonarnej 674,24 zł,

- koszty szkoleń pracowników 840,00 zł,

- delegacje służbowe pracowników (zwłaszcza koszty odbioru dowodów

osobistych) 467,50 zł,

- konserwację programu komputerowego "Mikropesel" 3.341,00 zł.

2. Wydatki bieżące Rady Gminy, komisji stałych i doraźnych funkcjonujących przy

Radzie Gminy - 86.169,42 zł. Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:

- wypłatę dieto-ryczałtu przewodniczącego, diet dla radnych i sołtysów biorących

udział w sesjach Rady Gminy 75.120,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe 180,00 zł,

zakup artykułów spożywczych, tablicy pamiątkowej, prenumeratę "Wspólnoty"

7.362,03 zł,

koszty przekazania życzeń świątecznych dla mieszkańców gminy poprzez prasę

1.354,20 zł,

904,20 zł,

581,94 zł,

667,05 zł.

3. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy - 1.451.356,45 zł.

W/w. kwota sfinansowała:

- zakup środków czystości dla pracowników w ramach bhp i wypłatę ekwiwalentu

za odzież roboczą pracowników gospodarczych 786,30 zł,
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- wynagrodzenia osobowe pracowników ·967.038,98 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok 69.640,10 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 159.409,11 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia o dzieło dot. audytu

zewnętrznego oraz wynagrodzenia osób zatrudnionych na przygotowaniu

zawodowym jako gwarancja zatrudnienia 11.329,41 zł,

- zakup druków, materiałów kancelaryjnych, węgla, środków czystości, części

zamiennych, paliwa do samochodów służbowych, prenumeratę prasy, aktów

normatywnych i opracowań prawnych, materiałów budowlanych do bieżących

remontów pomieszczeń i urządzeń budynku itp. 50.426,31 zł,

- zakup energii elektrycznej wody zużytej w Urzędzie Gminy

19.216,07 zł,

- badania lekarskie pracowników 480,00 zł,

- bieżące remonty i konserwację kserokopiarki, komputerów i maszyn biurowych,

serwis programów komputerowych, opłatę pocztową za przesyłki listowe, usługi

kominiarskie, przeglądu technicznego samochodu służbowego i sprzętu p.poż.,

koszty obsługi prawnej, koszty obsługi systemu alarmowego itp.

akcesoriów

14.724,40 zł.

87.331,16 zł,

- koszty podróży służbowych 6.250,99 zł,

- opłatę za zanieczyszczenie środowiska spalinami samochodów służbowych

i kotłowni Urzędu Gminy, koszty ubezpieczenia samochodów i majątkowe

5.471,71 zł,

strony internetowej

6.695,24 zł,

28.917,82 zł,

94,00 zł,

1.261,72 zł,

12.139,85 zł,

7.060,66 zł,

3.082,62 zł,

- opłaty za usługi internetowe, abonament za utrzymanie

i nazwy domeny .sawln.pl" oraz BlP

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- podatek VAT od sprzedaży usług ksero

- zakup usług telefonii sieci komórkowej

- zakup usług telefonii sieci stacjonarnej

- koszty szkoleń pracowników Urzędu Gminy

- zakup materiałów papierniczych do drukarek iksera

- zakup komputerów, licencji programów komputerowych,

komputerowych

.• )
\ .

4. Ustalone na 2009 rok wydatki inwestycyjne w wysokości 337.659,89 zł na koniec

roku zostały zrealizowane w kwocie 334.286,09 zł. Środki te sfinansowały roboty

budowlane związane z wykonaniem docieplenia i elewacji budynku Urzędu Gminy
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oraz inne roboty budowlano - montażowe objęte III etapem modernizacji budynku.

5. Zaplanowane środki w dziale ,,750" w kwocie 30.000,00 zł na promocję gminy

na 31.12.2009 r. zostały zrealizowane w kwocie 25.993,36 zł. Kwota ta

sfinansowała:

_ koszty wydania gazety lokalnej "GAZETA SAWINIAN",

_ koszty wydania książki z dziejów oświaty Gminy Sawin,

_ koszty organizacji III Ogólnopolskiego Zlotu Sawiniaków

_ koszty zamieszczenia informacji o gminie w magazynie gospodarczym "FAKTY".

6. Wydatki w dziale ,,750" w pozycji .Pozostała działalność" zaplanowano w kwocie

17.500 zł, a wykonanie na 31.12.2009 r. wynosi 13.576,39 zł. Ze zrealizowanej

sumy kwota 8.562,18 zł stanowi wydatki, które sfinansowały składkę roczną

przynależności do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej, "Euroregionu

Bug" oraz Lokalnej Grupy Działania "PROMENADA". Pozostałe zrealizowane

wydatki w łącznej wysokości 5.014,21 zł sfinansowały koszty organizacji Gminnego

Dnia Kobiet, ,,50-lecia pożycia małżeńskiego", ,,100-tne urodziny mieszkanek gminy"

oraz zakup kwiatów i wieńców na uroczystości państwowe i lokalne, w których

uczestniczy Wójt Gminy.

Zaplanowana na 2009 rok kwota wydatków w dziale ,,751 - Urzędy naczelnych

organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"

w wysokości 16.738,00 zł za okres sprawozdawczy została wykonana w planowanej

kwocie. Ze zrealizowanej sumy wydatków kwota 948,00 zł obejmuje środki wykorzystane

na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, natomiast kwota 15.790,00 zł

została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz

niszczenie dokumentów tych wyborów.

Ustalone na 2009 rok wydatki w dziale ,,752 - Obrona narodowa" w kwocie

700,00 zł za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane w planowanej wysokości, które

sfinansowane zostały 100 % dotacją celową z budżetu państwa.

Ustalone na 2009 r. wydatki w dziale ,,754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa"w kwocie 132.762,00 zł za omawiany okres sprawozdawczy zostały

wykonane w 71,7 % i zamknęły się sumą 95.200,10 zł. Wydatki w kwocie 95.106,10 zł
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sfinansowały bieżącą działalność ochotniczych straży pożarnych, która obejmuje:

- środki czystości w ramach bhp 64,78 zł,

- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i zawodach

sprawnościowych 15.575,00 zł,

- wynagrodzenie konserwatora zatrudnionego w Bukowie Wielkiej i Sawinie

13.029,98 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne ww. pracowników za 2008 rok

850,88 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od płac konserwatorów

2.210,16 zł,

- zakup paliwa, olejów, części zamiennych, materiałów budowlanych i narzędzi pracy do

bieżących remontów budynków i strażnic OSP, zakup nagród i artykułów spożywczych

dla jednostek OSP uczestniczących w zawodach sprawnościowych, zakup sprzętu

ratowniczego oraz mundurów dla strażaków itp. 36.087,46 zł,

- zakup energii elektrycznej w świetlicach i strażnicach OSP 8.907,04 zł,

koszty przeglądu technicznego, naprawy samochodów sprzętu p.poż., usługi

kominiarskie, itp. 4.107,01 zł,

koszty ubezpieczeń samochodów, budynków świetlic strażnic, strażaków

wyjeżdżających na zawody oraz opłaty za wprowadzenie spalin paliw do środowiska

6.696,60 zł,

- zakup usług telefonii sieci stacjonarnej 490,15 zł,

- wynagrodzenie konserwatorów zatrudnionych na umowę zlecenie w Sawinie oraz

wykonanie masztu 1.840,00 zł,

- odpis na ZFŚS pracowników 1.000,04 zł,

- koszty remontu motopompy 4.087,00 zł,

- koszty badań lekarskich pracowników 160,00 zł.

Zaplanowane wydatki w omawianym dziale w kwocie 1.000,00 zł z zakresu obrony

cywilnej na koniec roku zostały zrealizowane w wysokości 94,00 zł. Kwota ta sfinansowała

zakup materiałów gospodarczych do magazynu OC.

Ustalona na 2009 rok rezerwa celowa na finansowanie zadań w związku z sytuacją

kryzysową na terenie naszej Gminy na dzień 31.12.2009 r. nie została rozdysponowana.

Ustalone w budżecie gminy na 2009 r. wydatki w dziale"756 - Dochody od osób

prawych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w wysokości 44.000,00 zł za omawiany

okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 37.598,46 zł, co stanowi 85,5 %
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oraz kredytu

114.450,80 zł,

2.000,00 zł.

( )

(\

planowanych wydatków rocznych. Kwota ta wykorzystana została na sfinansowanie:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego za inkaso podatków - 27.316,00 zł,

- kosztów konserwacji programu ,,Podatki", opłata bankowa za realizację podatków przez

komorników 1.679,00 zł,

- zakup druków podatkowych 1.891,19 zł,

- kosztów komorniczych 767,29 zł,

- wynagrodzenie za pobór opłat za wodę i ścieki 2.554,00 zł,

- szkolenia pracowników 2.648,00 zł,

- zakup toneru do drukarek 549,00 zł,

- zakup materiałów papierniczych do drukarek iksera 193,98 zł.

Zaplanowane wydatki na 2009 rok w dziale ,,757 - Obsługa długu publicznego"

w wysokości 150.000,00 2:ł na 31.12.2009 r. zostały wykonane w kwocie 116.450,80 zł.

Kwota ta sfinansowała:

- odsetki od pobranych kredytów i pożyczek długoterminowych

krótkoterminowego

- koszty prowizji przygotowawczej kredytu długoterminowego

W dziale ,,801 - Oświata i wychowanie" zaplanowane wydatki na 2009 rok

w kwocie 5.251.501,00 zł za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane w 98,4 %

i zamknęły się kwotą 5.113.703,26 zł. Kwota ta w okresie sprawozdawczym sfinansowała

zadania w zakresie:

- bieżącego utrzymania szkół podstawowych 2.988.808,75 zł,

z tego:

- SP Sawin - 1.227.470,58 zł,

- SP Czułczyce - 639.128,05 zł,

- SP Bukowa Wielka - 635.800,87 zł,

SP Wólka Petryłowska - 486.409,25 zł,

bieżącego funkcjonowania gimnazjum 1.230.862,30 zł,

- dowożenia uczniów do szkół 241.128,45 zł,

- bieżącego utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

178.160,08 zł,

z tego:

- SP Sawin

- SP Czułczyce

- SP Bukowa Wielka

- 59.770,96 zł,

- 51.939,00 zł,

- 44.310,81 zł,
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- SP Wólka Petryłowska - 22.139,31 zł,

- bieżącego utrzymania przedszkola przy ZS w Sawinie 177.897,32 zł,

- sfinansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli

emerytów szkół z terenu gminy 41.000,00 zł,

z tego:

- ZS Sawin - 28.000,00 zł,

- SP Czułczyce - 7.000,00 zł,

- SP Bukowa Wielka - 2.000,00 zł,

- SP Wólka Petryłowska - 4.000,00 zł,

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6.468,00 zł,

z tego:

- ZS Sawin - 1.150,00 zł,

- SP Czułczyce - 2.290,00 zł,

- SP Bukowa Wielka - 1.000,00 zł,

- SP Wólka Petryłowska - 2.028,00 zł,

- bieżącego utrzymania stołówki szkolnej przy ZS w Sawinie 249.118,36 zł,

- sfinansowanie kosztów pracy komisji egzaminacyjnej w związku z awansem

zawodowym nauczycieli 260,00 zł.

Wydatki te zostały zrealizowane przy udziale środków z budżetu państwa w kwocie

132,00 zł.

Wydatkowane środki na zadania bieżące szkół podstawowych sfinansowały:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pozostałych pracowników szkół

1.843.018,39 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe pracowników 2.221,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r. 133.095,20 zł,

- nauczycielskie dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, zakup środków czystości

w ramach bhp 185.578,26 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy od wynagrodzeń i od

wynagrodzeń bezosobowych 374.987,39 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 175.180,47 zł,

Pozycja ta obejmuje zakup oleju opałowego, węgla, środków czystości, materiałów

kancelaryjnych, prenumeratę fachowej prasy, opracowań prawnych z zakresu oświaty,

druków świadectw szkolnych, materiałów budowlanych i narzędzi pracy w celu

wykonania bieżących napraw sprzętu szkolnego i budynków, itp.

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek do biblioteki szkolnej przy
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udziale środków z budżetu państwa w ramach programu "Radosna Szkoła"

25.252,93 zł,

Z sumy tej kwota 23.925,00 zł sfinansowała zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów

kI. I -III w ZS Sawin, SP Czułczyce i SP Bukowa Wielka realizując program "Radosna

Szkoła"

- remont dachu na SP Sawin 9.171,41 zł,

- stypendium dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce - 2.100,00 zł,

- zakup energii elektrycznej i wody 38.521,32 zł,

- koszty badań wstępnych i okresowych pracowników 1.410,00 zł,

- zakup usług transportowych związanych z dowozem młodzieży na zawody i turnieje,

wywóz nieczystości stałych i płynnych, usług kominiarskich, koszty przeglądu

i konserwacji pieców olejowych i sprzętu p.poż., koszty naprawy kserokopiarki, koszty

serwisu systemu alarmowego itp. 34.113,79 zł,

- opłaty za usługi internetowe 7.098,13 zł,

- zakup usług telefonii sieci stacjonarnej 8.627,47 zł,

- koszty podróży służbowych pracowników 5.139,39 zł,

- odpis na ZFŚS 129.036,12 zł,

- koszty ubezpieczeń majątkowych oraz opłaty za udział w turniejach i zawodach

sportowych 5.997,16 zł,

- zakup papieru ksero 1.764,93 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych 5.835,39 zł,

- szkolenie pracowników w zakresie bhp 660,00 zł.

Wydatki rzeczowe Szkoły Podstawowej w Sawinie w kwocie 2.000,00 zł zostały

sfinansowane dotacją z WFOŚiGW w Lublinie realizując projekt .Eko-szkoła"

Wydatkowana w dziale ,,801" kwota środków w wysokości 1.230.862,30 zł

wykorzystana została na sfinansowanie bieżącej działalności Gimnazjum w Sawinie.

Na zrealizowaną sumę wydatków składają się:

- nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejski oraz środki czystości w ramach

bhp 72.055,23 zł,

- stypendia naukowe dla uczniów za wysokie wyniki w nauce 1.400,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r.

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

- opłaty za badania lekarskie pracowników

- zakup usług pozostałych: usługi transportowe
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odpis ZFŚS

- zakup papieru ksero

- zakup tuszu i toneru do drukarek

- szkolenie pracowników w zakresie bhp

13.808,25 zł,

120.535,44 zł,

10.040,11 zł,

24.228,92 zł,

8.369,52 zł,

498,68 zł,

9.809,34 zł,

123.259,70 zł,

)

( )

na zawody międzyszkolne, opłaty za ścieki, wywóz nieczystości stałych, opłaty

za przegląd i konserwację kotłowni olejowej i sprzętu p.poż. 11.835,26 zł,

- zakup materiałów kancelaryjnych i świadectw szkolnych, oleju opałowego, materiałów

budowlanych w celu bieżących napraw sprzętu szkolnego i sal lekcyjnych, środków

czystości itp. 67.917,17 zł,

- zakup usług internetowych związanych z funkcjonowaniem pracowni internetowej

3.140,28 zł,

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 14,99 zł,

- zakup energii elektrycznej i opłaty za wodę 18.090,66 zł,

- zakup usług telefonii sieci stacjonarnej 2.160,36 zł,

- koszty podróży służbowych nauczycieli 1.950,02 zł,

- koszty ubezpieczenia majątkowego oraz opłaty wpisowej na turnieje sportowe

2.598,16 zł,

55.578,95 zł,

789,99 zł,

1.565,63 zł,

200,00 zł.

Zrealizowana suma 178.160,08 zł wydatków bieżących oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych sfinansowała:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r.

składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

odpis na ZFŚS

zakup art. szkolnych do bieżącej pracy z dziećmi

prenumeratę czasopisma dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych

679,16 zł.

Ustalone na 2009 rok wydatki w poz. "Przedszkola" w wysokości 180.617,00 zł

na 31.12.2009 roku zostały zrealizowane w kwocie 177.897,32 zł, która stanowi 98,5 %

planowanych wydatków.

Kwota ta wykorzystana została na utrzymanie i bieżące funkcjonowanie

przedszkola przy Zespole Szkół w Sawinie z przeznaczeniem na:

- dodatki socjalne dla nauczycieli

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługl
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94.330,99 zł,

6.412,54 zł,
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- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 24.694,13 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r. 7.171,82 zł,

- zakup usług telefonii sieci stacjonarnej 285,51 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 2.958,22 zł,

- odpis na ZFŚS 8.642,56 zł,

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 537,04 zł,

- zakup usług pozostałych 410,00 zł,

- zakup toneru i tuszu 129,00 zł.

Zrealizowane wydatki rzeczowe sfinansowane zostały przy udziale środków z WFOŚiGW

w kwocie 1.000,00 zł w ramach projektu "Śladami przyrody".

Wykorzystana w 2009 roku kwota 241.128,45 zł wydatków na dowożenie uczniów

do szkoły obejmuje następujące rodzaje wydatków:

- zakup środków czystości w ramach bhp 177,52 zł,

płace pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy 30.865,58 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok 2.608,75 zł,

składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 6.044,93 zł,

zakup paliwa, olejów i płynów, części zamiennych do autokaru - 40.366,38 zł,

koszty dowozu uczniów usługami zleconymi, koszty przeglądu technicznego autokaru,

koszty bieżących napraw autokaru, koszty dowozu uczniów do szkoły specjalnej wraz

z opiekunem wg zawartych umów 158.329,02 zł,

koszty zanieczyszczeń środowiska spalinami z autokaru, ubezpieczenia OC, NW

1.403,19 zł,

- odpis na ZFŚS 1.333,08 zł.

Zaplanowane na 2009 rok wydatki na dokształcanie nauczycieli w wysokości

19.636,00 zł na 31.12.2009 r. zostały zrealizowane w kwocie 6.468,00 zł. Kwota ta

sfinansowała koszty uczestnictwa nauczycieli w szkoleniach i podnoszeniu kwalifikacji

zawodowych zgodnie z ustalonym "Szkolnym Planem Doskonalenia Nauczycieli" w Szkole

Podstawowej w Wólce Petryłowskiej, Szkole Podstawowej w Czułczycach, Szkole

Podstawowej w Bukowei Wielkiej i w Zespole Szkół w Sawinie.

Zrealizowane wydatki działu 801 w wysokości 249.118,36 zł pokryły bieżące

zadania związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej, które obejmują:

wynagrodzenia osobowe kucharek i intendentki

dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r.
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- zakup gazu i energii elektrycznej

- badania lekarskie pracowników

- odpis na ZFŚS

zakup programu komputerowego do ewidencji

sprzedawane dla uczniów

- zakup środków czystości i odzieży w ramach bhp

- zakup usług pozostałych

- ubezpieczenia majątkowe wyposażenia kuchni
( )

( )

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 16.789,47 zł,

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów gospodarstwa domowego

2.929,45 zł,

- zakup artykułów żywnościowych w celu sporządzenia posiłków dla uczniów

114.432,73 zł,

6.642,26 zł,

320,00 zł,

6.000,24 zł,

rozliczania należności za obiady

490,00 zł,

211,00 zł,

75,00 zł,

484,68 zł.

Ustalone wydatki w dziale ,,801" poz. ,,Pozostała działalność" w kwocie 42.132,00 zł

za 2009 rok zostały zrealizowane w kwocie 41.260,00 zł. Kwota ta obejmuje:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 41.000,00 zł,

- wynagrodzenia za pracę komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym

nauczycieli 260,00 zł.

Zaplanowane na 2009 rok wydatki w dziale ,,851 - Ochrona zdrowia" w kwocie

40.000,00 zł za okres sprawozdawczy zostały wykonane w wysokości

34.047,12 zł, co stanowi 85,1 % wydatków rocznych.

Zrealizowane wydatki w kwocie 3.537,56 zł dotyczyły zadań z zakresu przeciwdziałania

narkomanii, a w szczególności:

- przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących narkomanii w klasach

gimnazjalnych, opracowanie wyników ankiety, opracowanie programu "Narkotyki 

brać czy nie", szkolenie Rady Pedagogicznej "Jak rozpoznać czy dziecko sięga po

narkotyki, przeprowadzenie zebrania z rodzicami "Profilaktyka domowa - Co każdy

rodzic wiedzieć powinien" 2.000,00 zł,

zakup sprzętu RTV do wyposażenia sali lekcyjnej w ZS Sawin, zakup artykułów na

profilaktykę w zakresie przeciwdziałania narkomanii w ramach święta Szkoły w Wólce

Petryłowskiej 1.537,56 zł,

Zrealizowane wydatki w kwocie 30.509,56 zł sfinansowały zadania z zakresu
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przeciwdziałania alkoholizmowi, które obejmują:

- koszty porad psychologa udzielanych dla osób z problemami alkoholowymi,

wynagrodzenia komisji PA oraz wynagrodzenia pracownika zajmującego się sprawami

PA 9.775,00 zł,

zakup programów do szkół "Zachowaj trzeźwy umysł", zakup nagród dla młodzieży

szkolnej w zakresie realizacji programu "Żyj zdrowo" i "Zachowaj trzeźwy umysł", zakup

środków czystości, artykułów spożywczych dla dzieci ze SP w Wólce Petryłowskiej

7.362,56 zł,

pełnienie dyżurów, udzielanie konsultacji przez psychologów 11.805,00 zł,

koszty podróży służbowych pracownika na szkolenie zorganizowane przez LUW Lublin

84,00 zł,

zakup toneru do drukowania materiałów profilaktycznych o tematyce alkoholowej

1.443,00 zł,

- koszty opłaty sądowej 40,00 zł.

W budżecie gminy na 2009 rok wydatki w dziale ,,852 - Pomoc społeczna"

zaplanowane zostały w kwocie 3.675.402,90 zł, a wykonanie na 31.12.2009 r. wynosi

3.564.975,02 zł, co stanowi 97,0 % planowanych wydatków roku budżetowego.

Ze zrealizowanej sumy wydatków kwota 2.382.781,38 zł stanowi środki wykorzystane

na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej działu ,,852". Kwota ta przeznaczona

została na:

- funkcjonowanie ośrodka wsparcia 208.000,00 zł,

- wypłatę zasiłków stałych 61.733,70 zł,

- pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych 23.000,00 zł,

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 7.805,36 zł,

- sfinansowanie zasiłków celowych w związku z powodzią 16.500,00 zł.

- sfinansowanie kosztów związanych z realizacją ustawy oświadczeniach rodzinnych

2.065.742,32 zł,

Suma tych wydatków obejmuje:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego

1.990.486,65 zł,

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń

- wynagrodzenie pracowników

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r.
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- koszty energii elektrycznej

- odpis na ZFŚS

- zakup usług telefonii sieci stacjonarnej

- koszty podróży służbowych

- zakup licencji programów do świadczeń

Alimentacyjnego

- zakup papieru do drukarek i xero

(I

( ')

- czynsz za pomieszczenia biurowe 3.174,04 zł,

- zakup druków i materiałów kancelaryjnych 729,15 zł,

- koszty szkolenia pracowników 1.039,00 zł,

- prowizję za wypłatę świadczeń przez Urząd Poczty, koszty przesyłek listowych

4.489,26 zł,

730,00 zł,

2.000,08 zł,

1.809,90 zł,

377,50 zł,

rodzinnych i świadczeń z Funduszu

730,00 zł,

119,32 zł.

Zaplanowane wydatki na 2009 rok w dziale ,,852" w wysokości 208.000,00 zł

na 31.12.2009 r. zostały wykonane w planowanej kwocie. Kwota ta sfinansowała

następujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane

z funkcjonowaniem ośrodka wsparcia pn. "Środowiskowy Dom Samopomocy":

- wynagrodzenia osobowe pracowników 121.683,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r. 8.899,50 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 23.888,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe 7.644,00 zł,

- zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, zakup artykułów

plastycznych, dekoracyjnych i innych do prowadzenia zajęć w ośrodku, zakup środków

czystości, materiałów biurowych, artykułów gospodarczych do funkcjonowania

ośrodka, wyposażenia i sprzętu rehabilitacyjnego itp. 23.739,11 zł,

- opłatę za energię i wodę oraz zakup gazu 1.733,58 zł,

- koszty naprawy samochodu, opłata za ścieki 6.267,32 zł,

- koszty podróży służbowych 340,22 zł,

- koszty badań lekarskich pracowników 60,00 zł,

- zakup usług dostepu do sieci internet 560,00 zł,

- zakup usług telefonii sieci stacjonarnej 895,88 zł,

- ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenie OC i AUTOCASCO - 2.381,39 zł,

-'- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.500,26 zł,

- zakup papieru xero 507,74 zł,

zakup drukarki, programu antywirusowego, toneru i tuszu 2.900,00 zł.
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Na realizację zadań własnych w zakresie opieki społecznej wydatkowano kwotę

1.182.193,64 zł, która sfinansowała:

1. Opłatę za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

18.614,43 zł,

2.789,39 zł,

2.774,39 zł,

427,99 zł,

6.316,32 zł,

2.902,15 zł.

122.727,44 zł.

373.833,32 zł,

64.292,01 zł.

2. Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych środkami

z budżetu państwa 3.707,14 zł.

3. Wypłatę zasiłków celowych i okresowych przy udziale środków z budżetu państwa

169.500,25 zł.

33.824,67 zł,4. Koszty działalności Środowiskowego Domu Samopomocy -

które obejmują:

wynagrodzenia osobowe pracowników

dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok

składki na ubezpieczenia społeczne

składki na Fundusz Pracy

zakup materiałów

zakup usług pozostałych

5. Wypłatę dodatków mieszkaniowych

6. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej

które obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 258.455,29 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r. 19.997,17 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 48.792,96 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe 3.685,00 zł,

- zakup druków, materiałów biurowych środków czystości, prenumeratę

fachowych opracowań, prenumeratę "Pracownik socjalny", itp.- 3.684,83 zł,

- zakup energii i wody 3.446,62 zł,

- czynsz za pomieszczenie biurowe 3.969,34 zł,

- przesyłki listowe, koszty opłaty za CO i koszty administracyjne lokalu w budynku

"Domu Nauczyciela", zajmowane przez "Grupę Wsparcia", opłata za ścieki

konserwacja systemu alarmowego itp. 10.657,75 zł,

- koszty podróży służbowych 3.048,08 zł,

- zakup usług telefonii sieci stacjonarnej 3.620,44 zł,

- zakup usług dostępu do sieci internet 902,28 zł,

- opłatę za zarząd lokalu w budynku Domu Nauczyciela i koszty ubezpieczenia

majątkowego wyposażenia 610,41 zł,

- odpis na ZFŚS 8.500,34 zł,

( )

( )
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38.500,26 zł,

3.114,74 zł,

7.440,00 zł.

( )

( )

- koszty szkoleń pracowników 220,00 zł,

- zakup papieru ksero 237,87 zł,

- zakup tuszu, toneru do drukarki 4.004,94 zł.

Zadania bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej zostały zrealizowane w 2009 r. przy

udziale środków z budżetu państwa w kwocie 123.280,00 zł.

7. Koszty usług opiekuńczych świadczonych dla osób samotnych wymagających stałej

opieki i pomocy, które stanowią wynagrodzenia wg umów zlecenia i składek ZUS

2.699,86 zł.

8. Dożywianie uczniów w szkołach i osób potrzebujących przy udziale środków

z budżetu państwa w kwocie 97.000,00 zł 140.000,00 zł.

9. Koszty świadczeń za wykonane prace społecznie-użyteczne - 14.003,60 zł.

10.Wypłatę zasiłku celowego w związku z powodzią 1.000,00 zł.

11.Z działu ,,852" zrealizowano kwotę 49.055,00 zł, która sfinansowała zadania

związane z bieżącym funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Zrealizowana suma wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia pracowników

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

12.Ponadto z działu ,,852" zrealizowano kwotę 207.550,35 zł, która stanowi:

- dotację na realizację projektu "Multimedialny Projekt" w ramach PPWOW

przekazaną do GOK w Sawinie 15.588,45 zł,

dotację na realizcję projektu "Wizyta Studyjna" w ramach PPWOW przekazaną

Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny 5.000,00 zł,

dotację na realizcję projektów "Wystarczy Chcieć" "Tradycja Łączy Pokolenia"

w ramach PPWOW przekazaną Stowarzyszeniu Kobiet Gminy Sawin

64.200,00 zł,

- zrealizowane wydatki bieżące w ramach PPWOW 87.761,90 zł.

Z sumy tej kwota 20.769,00 zł wydatkowana została przez ZS w Sawinie na

realizację dwóch projektów tj. "Aktywny Przedszkolak" i "Młodzieżowy Klub

Filmowy", kwota 36.992,90 zł sfinansowała zadania realizowane przez Szkołę

Podstawową w Czułczycach w ramach dwóch projektów tj. .Podróże Kształcą"

i "Grunt To Rodzinka" oraz kwota 30.000,00 zł wykorzystana została przez

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sawinie na realizację projektu "Otwarte Drzwi".

Zadania te w całości zostały sfinansowane środkami z budżetu państwa, które

pochodzą z Banku Światowego.
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- zakup energii

- zakup usług telefonii sieci stacjonarnej

- zakup materiałów papierniczych

- ubezpieczenie samochodu służbowego i majątkowe

Wydatki tego działu zostały sfinansowane środkami z

porozumienia.
( )

- Zrealizowane wydatki w ramach POKL w wysokości 35.000,00 zł.

Środki te sfinansowały zadania objęte projektem w ramach POKL. Projekt pn. "Od

uzależnienia, choroby i zależności do zdrowej aktywności" realizowany był

w Ośrodku Pomocy Społecznej, który sfinansowany został środkami z EFS

i budżetu państwa oraz środkami własnymi.

Ustalone na 2009 rok wydatki w dziale ,,853 - Pozostałe zadania z zakresu

polityki społecznej" w wysokości 32.880,00 zł za omawiany okres sprawozdawczy

zostały zrealizowane w planowanej wysokości. Kwota ta sfinansowała:

- zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup materiałów do prowadzenia zajęć

terapeutycznych w pracowni stolarskiej, poligraficznej oraz zakup materiałów

biurowych i środków czystości 15.120,00 zł,

zakup artykułów żywnościowych do pracowni gospodarstwa domowego w celu

przygotowania posiłków w ramach zajęć terapeutycznych uczestników WTZ

3.960,00 zł,

- opłatę za c.o., wywóz nieczystości stałych, opłatę za odprowadzanie ścieków,

konserwację urządzeń w pracowni poligraficznej, koszty pomiaru środowiska itp.

8.000,00 zł,

1.000,00 zł,

1.000,00 zł,

500,00 zł,

3.300,00 zł.

Powiatu wg zawartego

W dziale ,,854 - Edukacyjna opieka wychowawcza" wydatki w 2009 roku zostały

ustalone i zrealizowane w kwocie 212.871,00 zł. Kwota ta obejmuje:

- sfinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów 196.548,00 zł,

- zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna"

16.323,00 zł.

Zaplanowane na 2009 rok w dziale ,,900 - Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska" wydatki w wysokości 599.965,00 zł na 31.12.2009 r. zostały zrealizowane

w kwocie 532.868,71 zł, co stanowi 88,8 % planowanych wydatków br. Zrealizowana

suma wydatków sfinansowała następujące zadania:
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1. Bieżącą działalność w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód

206.239,87 zł, co stanowi 91,3 % planowanych wydatków rocznych.

Zrealizowana suma obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze

oczyszczalni ścieków i kanalizacji 71.808,67 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r. 7.627,53 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 13.940,60 zł,

- zakup środków czystości dla pracowników w ramach bhp - 1.729,19 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe 920,00 zł,

- zakup części do bieżącego funkcjonowania urządzeń, środków dezynfekcyjnych,

paliwa, artykułów gospodarczych itp. 21.976,45 zł,

- zakup energii elektrycznej i wody 65.315,05 zł,

- opłatę za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska - 3.825,00 zł,

koszty naprawy pomp oraz urządzeń do funkcjonowania oczyszczalni, wywóz

osadu itp. 16.097,26 zł,

- odpis na ZFŚS 3.000,12 zł.

2. Na 2009 rok w dziale ,,900" zaplanowano kwotę wydatków

59.893,56 zł na gospodarkę odpadami, która za okres sprawozdawczy została

zrealizowana w wysokości 48.235,18 zł co stanowi 80,5 % wydatków rocznych.

Suma ta sfinansowała:

- utrzymanie porządku na składowisku odpadów, ich segregację oraz koszty

monitoringu składowiska koszty wynajmu wagi itp 39.588,18 zł,

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 8.647,00 zł.

3. Zrealizowane wydatki ww dziale ,,900" poz. "Oczyszczanie miast i wsi"

zrealizowane zostały w kwocie - 95.354,35 zł. Kwota tej pozycji wydatków

wykorzystana została na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem czystości w

parku, na placu targowym i w miejscowościach naszej gminy. Na zrealizowaną

sumę wydatków w/w zadań składają się:

wynagrodzenia osobowe pracowników

dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r.

składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

zakup środków czystości i rękawic w ramach bhp

wykonanie narzędzi pracy przez osoby fizyczne
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10.430,22 zł,
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- badania lekarskie pracowników

- odpis na ZFŚS

- koszty związane z wynajmem przenośnej kabiny sanitarnej,

nieczystości stałych z terenu gminy koszty odłowu psów itp.

( )

(

- zakup narzędzi pracy, stali na śmietniczki, części i paliwa do kosiarki itp.

10.132,45 zł,

240,00 zł,

7.667,19 zł,

koszty wywozu

17.929,73 zł.

4. Planowane na 2009 rok środki w poz."Utrzymanie zieleni w miastach i gminach"

w kwocie 106,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane

w planowanej wysokości. Środki te wykorzystano na zakup nawozu na trawniki do

parku w Sawinie.

5. Wydatkowane środki na "Oświetlenie ulic, placów i dróg" za 2009 rok zamknęły

się sumą - 175.878,58 zł. Zrealizowana kwota wydatków bieżących na oświetlenie

ulic sfinansowała zakup energii elektrycznej konserwację urządzeń

energetycznych przy drogach naszej gminny.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w tym dziale zrealizowano w wysokości

7.054,73 zł. tj. 54,0 % planowanych wydatków rocznych. Kwota ta sfinansowała budowę

oświetlenia ulicznego przy ul. Podgrabowej w Sawinie oraz koszty zakupu map do celów

projektowych budowy oświetlenia przy ul. Bohaterów Powstania Styczniowego. Zadanie

to kontynuowane będzie w 2010 r.

W dziale ,,921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zaplanowane

wydatki na 2009 rok w kwocie 312.000,00 zł za okres sprawozdawczy zostały

zrealizowane w planowanej wysokości. Kwota ta stanowi dotację z budżetu gminy dla

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sawinie. 102.000,00 zł i dla Gminnego Ośrodka Kultury w

Sawinie w wysokości 210.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na bieżącą działalność

statutową instytucji kultury.

Zaplanowane w budżecie gminy na 2009 rok wydatki w dziale ,,926 - Kultura

fizyczna i sport" w wysokości 73.000,00 zł za okres sprawozdawczy zostały

zrealizowane w kwocie 65.447,78 zł, która stanowi 89,7 % planowanych wydatków

rocznych. Kwota ta stanowi:

- dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji
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stowarzyszeniu pn. "Klub Sportowy Sawena" wg. zawartej umowy

57.882,18 zł,

- zakup nagród i pucharów dla uczestników zawodów w różnych dyscyplinach sportu,

zakup paliwa w celu dojazdu trenera zapasów sekcji zapaśniczej "Voley"

6.685,60 zł,

- koszty związane z organizacją zawodów konnych oraz koszty obozu uczniów sekcji

zapaśniczej "Voley" 880,00 zł.

Realizację wydatków w układzie tabelarycznym wg działów i rozdziałów klasy'fikacji

budżetowej stanowi załącznik Nr 2 do sprawozdania.
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INFORMACJA
z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych

na terenie Gminy Sawin \V roku 2009.

1. Jedną z najważniejszych inwestycji zakończonych w roku 2009 była

budowa zbiornika retencyjnego NIWA w miejscowości Sawin. Prace

budowlane zostały zakończone w terminie określonym w umowie z

Wykonawcą. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków unijnych

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w

kwocie 6836043,57 zł oraz z Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 800 000,00

zł. Po zakończonych robotach budowlanych rozpoczęto napełnianie

zbiornika wodą. Po zakończeniu napełniania zbiornika przystąpiono do

kompletowania dokumentacji dotyczącej uzyskania pozwolenia na

użytkowanie.

2. W ramach przygotowania zadań inwestycyjnych do dofinansowania z

funduszy unijnych w latach 2008-2013 uaktualniono dokumentacjęna

remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łowcza-Kolonia

opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi",

wniosek został pozytywnie załatwiony i przyznano Gminie dotację w

kwocie 181 134,65 zł. W IV kwartale 2009 roku wybrano Wykonawcędo

wykonania prac remontowych zgodnie z ustawą prawo zamówień

publicznych. Planowane zakończenie prac całego zadania to III kwartał

2010 roku.

3. Mając na uwadze poprawę stanu sanitarnego i ochronę środowiska

naturalnego w Gminie, zakończone zostały prace przy opracowywaniu

dokumentacji formalno-prawnej wraz z uzyskaniem stosownych

zezwoleń wynikających z przepisów Prawa Budowlanego na budowę



przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 379 sztuk. Wniosek o

dofinansowanie budowy oczyszczalni został opracowany i złożony do

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania

.Podetawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Po pozytywnym

załatwieniu złożonego wniosku podpisana została umowa z Urzędem

Marszałkowskim w Lublinie o dofinansowanie tego zadania.

4. Zakończone zostały prace przy opracowywaniu dokumentacji

technicznej i formalno-prawnej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w

miejscowości Sawin w ulicach: Lubelska, Podgrabowa, Laski i końcowy

odcinek ulicy Chełmskiej. Zadanie to planowane jest do dofinansowania

z funduszy unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego.

5. Po zakończeniu procedury przetargowej dotyczącej prowadzenia robót

remontowych i modernizacji dróg gminnych i dróg transportu

rolnego stanowiących własność komunalną Gminy, wykonane zostały

roboty remontowe dróg w miejscowościach na terenie Gminy Sawin.

Prace remontowe polegały na wyprofilowaniu korony dróg oraz

ulepszeniu nawierzchni dróg żwirem lub drobnym gruzem betonowym.

Remonty te wykonywano w takich sołectwach jak: Bukowa Mała,

Czułczyce Małe, Jagodne, Krobonosz, Łowcza, Łukówek, Podpakule,

Sawin, Serniawy, Średni Łan, Sajczyce, Czułczyce-Kolonia, Czułczyce,

Bachus i Chutcze. Ponadto dokonano kapitalnego remontu mostu we

wsi Jagodne, dokonano również przebudowy przepustów drogowych w

miejscowości Bukowa Wielka, Podpakule, Malinówka, Czułczyce,

Hredków i Sawin.

6. W ramach planowanej modernizacji dróg gminnych, wykonano prace

modernizacyjne polegające na wykonaniu nawierzchni betonowej na

istniejącej podbudowie. Łącznie prace te wykonano na odcinku 510 mb.

Zadanie to wykonano przy dofinansowaniu ze środków Funduszu

Ochrony Gruntów Rolnych, jakie zostały przyznane przez Urząd



(\

Marszałkowskiw Lublinie w kwocie 60 000,00 zł. Ponadto po uzyskaniu

dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w kwocie

400062,00 zł wybudowano nową drogę o nawierzchni asfaltowej w

miejscowości Przysiółek. Nowowybudowana droga gminna włączona

została do ciągu dróg powiatowych. Inwestycję tą zrealizowano w

ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

7. W ramach prac remontowych obiektów stanowiących własność

komunalną Gminy Sawin, wykonano roboty malarskie pomieszczeń

świetlicy wiejskiej we wsi Łukówek i Chutcze oraz elewacji budynku

poczekalni PKS w Sawinie. Przeprowadzono również remonty bieżące

świetlicyOSP we wsi Petryłów i Krobonosz.

8. W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach wykonane zostały prace

przy przebudowie linii energetycznej w miejscowości Sawin ul.

Podgrabowa wraz z instalacją oświetlenia ulicznego. Urząd Gminy

Sawin dofinansował te prace w zakresie oświetleniaulicznego, pozostałe

prace związane z przebudową linii energetycznej zostały sfinansowane

przez Zakład Energetyczny w Zamościu.

9. W miesiącu listopadzie zostały zakończone prace budowlane przy

realizacji III etapu zadania pod nazwą: "Przebudowa budynku Urzędu

Gminy celem przystosowania do uruchomienia Gminnego Centrum

Informacji Turystycznej oraz Centrum Doradztwa dla Małych i Średnich

Przedsiębiorstw w miejscowości Sawin, ul. Chutecka 12 - etap III".

Całość tych prac została sfinansowana ze środków własnych Gminy

Sawin.

10. W ramach poprawy warunków dla dojeżdżającej młodzieży

szkolnej we wsi Bachus wykonana została wiata przystankowa w

miejscowości Bachus. Budowa tej wiaty została sfinansowana ze

środków własnych Gminy.

Sawin, dnia 10 marca 2010 r.



Załącznik do sprawozdania
. z wykonania budżetu Gminy
za 2009 r.

Informacja dotycząca należności podatkowych
wg stanu na d'zie:ń 31.12.2009 r.

Stan należności ozółem

1. Podatek rolny osób fizycznych
2. Podatek leśny osób fizycznych
3. Podatek od nieruchomości osób fizycznych
4. Podatek od środków transportowych osób fizycznych
5. Podatek rolny osób prawnych
6. Podatek leśny osób prawnych
7. Podatek od nieruchomości osób prawnych

351 666,06 zł

95 303,79 zł

2 850,49 zł

194750,04 zł

1448,00 zł

6067,00 zł

51 246,74 zł

1. Podatek rolny osób fizycznych . 95 303,79 zł

Należność podatku rolnego w kwocie 5424,70 zł zabezpieczona została wpisem
hipoteki przymusowej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chełmie.

Wpływy po okresie sprawozdawczym wynoszą 18 887,40 zł

2. Podatek leśny osób fizycznych
Wpływy po okresie sprawozdawczym wynoszą

2850,49 zł

455,30 zł

3. Podatek od nieruchomości osób fizycznych 194 750,04 zł

Należność podatku od nieruchomości w kwocie 149722,60 zł zabezpieczona
została wpisem hipoteki przymusowej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu

Rejonowego w Chełmie.

Wpływy po okresie sprawozdawczym wynoszą 6 207,20 zł

(\ 4. Podatek od środków transportowych osób fizycznych
Wpływy po okresie sprawozdawczym wynoszą

5. Podatek rolny osób prawnych
Wpływypo okresie sprawozdawczym wynoszą

Pozostałakwota podlega egzekucji administracyjnej.

6. Podatek leśny osób prawnych

1448,00 zł

724,00 zł

6067,00 zł

221,00 zł

7. Podatek od nieruchomości osób prawnych 51246,74 zł

Wpływy po okresie sprawozdawczym wynoszą 1 818,00 zł

Należność 49428,70 zł dotyczy osoby prawnej będącej po upadłości, u której
egzekucjajest niemożliwa. ,:1-'
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INFORMACJA

o KREDYTACH I POŻYCZKACH WG STANU NA 31.12.2009 R.

Gmina Sawin na 31.12.2009 r. posiada zadłużenie z tytułu pobranych

kredytów i pożyczek długoterminowych w łącznej kwocie 3.101.500,00 zł, która

stanowi 17 % w stosunku do wykonania budżetu gminy.

Kwota zadłużenia obejmuje:

- kredyt długoterminowy w PKO BP SA Biała Podlaska 2.000.000,00 zł,

- pożyczki długoterminowe w WFOŚiGW 1.072.100,00 zł,

- kredyty preferencyjne pobrane w Banku Ochrony Środowiska w Chełmie

29.400,00 zł.

W 2009 roku zostały spłacone pożyczki i kredyty długoterminowe w kwocie

298.000,00 zł wg terminów określonych w umowach kredytowych.

Planowane przychody z tytułu kredytów na 2009 rok w kwocie

4.595.592,38 zł za omawiany okres sprawozdawczy zostały zrealizowane

w wysokości 2.355.000,00 zł.

Kredyt długoterminowy w kwocie 2.000.000,00 zł pobrany został w PKO BP

SA Biała Podlaska na okres 5 lat. Kredyt spłacany jest w okresach miesięcznych

wraz z należnymi odsetkami. Oprocentowanie kredytu wynosi 3 - m-czny WIBOR

powiększony o 2,25 % marżę banku - obecne oprocentowanie wynosi 6,48 %

w skali roku.

-----------------_._.__.. _----~--
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W 2009 roku pobrana została transza pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW

w kwocie 355.000,00 zł. Łączne zadłużenie wobec WFOŚiGW w kwocie

1.072.100,00 zł wg umowy pożyczki podlega spłacie w 2015 roku. Raty pożyczki

spłacane są w okresach kwartalnych. Odsetki od pożyczki spłacane są do 20 dnia

po każdym kwartale.
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INFORMACJA

o ZALEGŁOŚCIACH NIEPODATKOWYCH GMINY I ZOBOWIĄZANIACH WYMAGALNYCH

NA 31.12.2009 R.

Stan należności niepodatkowych w wartości nominalnej na dzień

31.12.2009 r. wynosi 362.316,20 zł, w tym Z tytułu:

- opłata za wodę 3.410,83 zł,

- najmu lokali użytkowych i czynszu za grunty gminne 4.678,83 zł,

- sprzedaży lokali mieszkaniowych 11.982,10 zł,

- opłata za ścieki 6.539,71 zł,

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste 16.962,31 zł,

- odpłatności uczniów i młodzieży za obiady 1.120,50 zł,

- opłaty czesnego za przedszkole 1.230,00 zł,

- zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 316.391,92 zł.

Gmina na dzień 31.12.2009 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.


