
ZARZĄDZENIE N R 14/2013 
WÓJTA GMINY SAWIN 
z 18 marca 2013 roku 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok 

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy postanawia co następuje: 

§ 1 

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012, stanowiące załącznik do 
niniejszego zarządzenia i przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. 

§ 2 

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, budżetu instytucji kultury 
za 2012 rok oraz informację o stanie mienia gminnego stanowiące załączniki do 
niniejszego zarządzenia i przedłożyć Radzie Gminy. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



SPRAWOZDANIE 

Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A W I N Z A 2012 R O K 

Budżet gminy na 2012 rok uchwalony został 29 grudnia 2011 roku Uchwałą 

Nr Xlll/107/11 Rady Gminy Sawin. 

Dochody budżetu gminy na 31 grudnia 2012 roku po uwzględnieniu zmian 

wprowadzonych: 

- Zarządzeniem Nr 11/2012 Wójta Gminy Sawin z 20 lutego 2012 roku, 

- Uchwałą Nr XIV//112/12 Rady Gminy Sawin z 30 marca 2012 roku, 

- Zarządzeniem Nr 20/2012 Wójta Gminy Sawin z 23 kwietnia 2012 roku, 

- Uchwałą Nr XV/126/12 Rady Gminy Sawin z 27 kwietnia 2012 roku, 

- Zarządzeniem Nr 24/2012 Wójta Gminy Sawin z 31 maja 2012 roku, 

- Zarządzeniem Nr 28/2012 Wójta Gminy Sawin z 15 czerwca 2012 roku, 

- Zarządzeniem Nr 32/2012 Wójta Gminy Sawin z 9 lipca 2012 roku, 

- Zarządzeniem Nr 36/2012 Wójta Gminy Sawin z 13 lipca 2012 roku, 

- Uchwałą Nr XVI 11/144/12 Rady Gminy Sawin z 27 lipca 2012 roku, 

- Zarządzeniem Nr 39/2012 Wójta Gminy Sawin z 10 sierpnia 2012 roku, 

- Zarządzeniem Nr 40//2012 Wójta Gminy Sawin z 22 sierpnia 2012 roku, 

- Zarządzeniem Nr 42/2012 Wójta Gminy Sawin z 24 sierpnia 2012 roku, 

- Uchwałą Nr XIX/149/12 Rady Gminy Sawin z 3 września 2012 roku, 

- Zarządzeniem Nr 45/2012 Wójta Gminy Sawin z 14 września 2012 roku, 

- Uchwałą Nr XX/153/12 Rady Gminy Sawin z 28 września 2012 roku, 

- Zarządzeniem Nr 50/2012 Wójta Gminy Sawin z 26 października 2012 roku, 

- Uchwałą NrXXI/159/12 Rady Gminy Sawin z 6 listopada 2012 roku, 

- Zarządzeniem Nr 54/2012 Wójta Gminy Sawin z 12 listopada 2012 roku, 

- Zarządzeniem Nr 57/2012 Wójta Gminy Sawin z 23 listopada 2012 roku, 

- Zarządzeniem Nr 58/2012 Wójta Gminy Sawin z 3 grudnia 2012 roku, 

- Uchwałą Nr XXII/166/12 Rady Gminy Sawin z 28 grudnia 2012 roku, 

- Zarządzeniem Nr 61/2012 Wójta Gminy Sawin z 28 grudnia 2012 roku. 
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zostały zaplanowane w kwocie 21.374.688,23 zł, a wydatki na rok budżetowy ustalono 

w wysokości 22.550.919,23 zł. Zaplanowane przychody budżetu gminy w kwocie 

3.559.063,00 zł stanowią: 

- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 

3.349.063,00 zł, 

- wolne środki na rachunku bankowym - 210.000,00 zł. 

W 2012 roku przychody zostały zrealizowane w wysokości 3.279.548,99 zł, 

które stanowią: 

- kredyt pobrany w B.S. Sawin - 1.200.000,00 zł, 

- kredyt długoterminowy pobrany w BOŚ Chełm - 900.000,00 zł, 

- pożyczka długoterminowa pobrana w WFOŚiGW Lublin - 900.000,00 zł, 

- wolne środki na rachunku bieżącym gminy - 279.548,99 zł. 

Zaplanowane rozchody budżetu gminy w wysokości 2.382.832,00 zł za okres 

sprawozdawczy zostały zrealizowane w planowanej kwocie. Kwota ta stanowi spłacone 

raty kredytów i pożyczek długoterminowych, które przypadały do spłaty w okresie 

sprawozdawczym. 

Dochody budżetu gminy za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 

20.364.659,39 zł, co stanowi 95,3 % planowanych dochodów roku budżetowego. 

Ze zrealizowanej sumy dochodów na wpływy majątkowe przypada kwota 3.447.216,46 zł, 

a dochody bieżące zamykają się kwotą 16.917.442,93 zł. Dochody bieżące za okres 

sprawozdawczy zostały zrealizowane w 99,3 % założeń planu, a realizacja dochodów 

majątkowych stanowi 79,4 % ustalonych dochodów majątkowych na 2012 rok. 

Brak pełnej realizacji dochodów majątkowych wynika z braku wykonania dotacji ze 

środków z budżetu Unii Europejskiej zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej 

w Sawinie". Wniosek o płatność do Instytucji Pośredniczącej został złożony w listopadzie 

w związku z tym wnioskowane środki wpłyną do budżetu gminy w 2013 roku. 
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R E A L I Z A C J A DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG Z R O D E Ł I DZIAŁÓW 

K L A S Y F I K A C J I B U D Ż E T O W E J PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: 

Dochody w dziale „010 - Rolnictwo i łowiectwo" na 2012 rok zostały 

zaplanowane w kwocie 3.916.670,00 zł, a wykonanie na 31.12.2012 r. wynosi 

3.203.472,32 zł, co stanowi 81,8 % planowanych dochodów roku budżetowego. Kwota 

ta obejmuje: 

- wpływy z opłaty za dzierżawę terenów łowieckich - 3.683,24 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 

453.087,17 zł, 

- udziały mieszkańców w budowie sieci wodociągowej, które stanowią realizację 

dochodów majątkowych - 185.500,00 zł, 

- środki z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych 

2.561.201,91 zł 

Brak realizacji dochodów w porównaniu do założeń planu w poz. „Dotacje rozwojowe" 

wynika z nieotrzymania środków pomocowych współfinansujących zadanie inwestycyjne 

pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sawinie". Na to zadanie został złożony wniosek 

o płatność w listopadzie 2012 roku. Po jego weryfikacji i kontroli przez Instytucję 

Pośredniczącą środki w kwocie 931.701,00 zł wpłyną na rachunek budżetu gminy w 2013 

roku. 

Ustalone dochody na 2012 rok w dziale „400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz i wodę" w wysokości 135.000,00 zł, za omawiany okres 

sprawozdawczy zostały zrealizowane w 98,1 % i zamykają się kwotą 132.455,42 zł. 

Na kwotę tą składają się: 

- opłata za wodę - 131.721,75 zł, 

- odsetki za nieterminowe regulowanie opłaty za wodę - 576,17 zł, 

- wpływy z tytułu kosztów upomnień w związku z egzekucją należności za wodę 

157,50 zł. 

Na 31.12.2012 roku należności wymagalne z tytułu opłaty za wodę wynoszą 

3.389,42 zł. Wobec wierzycieli zalegających w opłacie za wodę, na bieżąco prowadzone 

są czynności zmierzające do uregulowania należności. Stan należności z różnych opłat na 
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koniec okresu sprawozdawczego wynosi 22,50 zł. Kwota ta zostanie zrealizowana 

w przypadku skutecznej egzekucji sądowej należności opłat za wodę. 

Zrealizowane w 2012 roku dochody w dziale „600-Transport i łączność" 

w kwocie 40.115,35 zł stanowią: 

- dotację celową z urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy drogi Czułczyce 

Małe - 40.000,00 zł, 

- opłatę za zajęcie pasa drogi gminnej w celu realizacji inwestycji - 115,35 zł. 

Zaplanowane dochody na 2012 rok w dziale „700 - Gospodarka mieszkaniowa" 

w wysokości 1.126.702,00 zł za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 

940.319,86 zł, która stanowi 83,5 % planowanych wpływów. Zrealizowana suma 

dochodów obejmuje: 

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 269.233,14 zł, 

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiące realizację 

dochodów majątkowych - 320.604,80 zł, 

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 5.692,54 zł, 

- odsetki od ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych oraz za nieterminowe uiszczanie 

opłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 5.302,98 zł, 

- dotacja z budżetu UE w ramach PROW - 335.252,00 zł, 

- wpływy ze sprzedaży złomu - 4.234,40 zł. 

Kwota zrealizowanej dotacji z budżetu UE stanowi środki refundacji poniesionych 

wydatków w 2011 roku realizując zadanie inwestycyjne pn. „Budowa punktów 

wystawowych w Sawinie". 

Na niższą realizację tego działu wpływ ma brak wykonania planowanych dochodów 

z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy. Planowana do sprzedaży 

nieruchomość w Łukówku nie doszła do skutku w związku z brakiem nabywcy tego gruntu. 

Stan należności z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na koniec okresu 

sprawozdawczego wynosi 8.500,00 zł. Omawiając stan należności analogicznie jak na 

koniec 2011 roku, kwota ta stanowi zadłużenie z tytułu ratalnego zakupu lokali 

mieszkalnych od jednego wierzyciela. Z właścicielem zawarto ugodę, w której wierzyciel 

uznał dług i spłaca go w ratach miesięcznych. Przy dokonanych wpłatach wynikających 

z zaległości z w/w tytułu w pierwszej kolejności realizowane zostały odsetki od zakupu 

lokali. Stan należności wymagalnych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na 
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koniec roku budżetowego wynosi 20.759,35 zł oraz należności wymagalne związane 

z wynajmem nieruchomości gminnych wynoszą 2.654,05 zł. Na bieżąco prowadzone 

są czynności zmierzające do ich wyegzekwowania. 

Ustalone dochody w dziale „710 - Działalność usługowa" w wysokości 

2.000,00 zł na 31.12.2012 zostały wykonane planowanej kwocie. Środki te stanowią 

dotację celową z budżetu państwa na porządkowanie i utrzymane cmentarzy wojennych. 

W dziale „750 - Administracja publiczna" na 2012 rok dochody ustalone zostały 

w kwocie 83.807,00 zł, a wykonanie na 31.12.2012 r. wynosi 84.130,56 zł co stanowi 

100,4 % rocznych wpływów. Zrealizowana suma dochodów tego działu obejmuje: 

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych 

gminie z zakresu administracji rządowej - 77.094,00 zł, 

- wpływy za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych 

oraz wypłatę świadczeń społecznych z ZUS - 2.248,86 zł, 

- wpływy z usług ksera - 281.50 zł, 

- 5% wpływy z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

6,20 zł, 

- darowizny pieniężne na rzecz gminy - 4.500,00 zł. 

Zaplanowane wpływy na 2012 rok w dziale „751 - Urzędy naczelnych organów 

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

5.871,00 zł za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 3.444,99 zł. Kwota ta 

obejmuje 58,7 % realizację dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczoną na: 

- prowadzenie i aktualizację spisu wyborców - 996,00 zł, 

- zniszczenie dokumentów z przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu 

400,00 zł, 

- przygotowanie i przeprowadzanie wyborów uzupełniających do Rady Gminy 

2.048,99 zł. 

Na 2012 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 2.818.705,00 zł, 

a wykonanie na 31.12.2012 rok wynosi 2.772.541,26 zł co stanowi 98,4 % planowanych 

wpływów rocznych. Zrealizowana suma dochodów podatkowych od osób prawnych 
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i od osób fizycznych w łącznej kwocie 1.554.576,49 zł obejmuje: 

- wpływy z podatku od nieruchomości 

- wpływy z podatku rolnego 

- wpływy z podatku leśnego 

- wpływy z podatku od środków transportowych 

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

- wpływy z opłaty targowej 

- wpływy z podatku od spadku i darowizn 

506.144,46 zł, 

695.105,54 zł, 

122.690,74 zł, 

120.360,00 zł, 

5.021,75 zł, 

9.752,00 zł, 

17.262,00 zł, 

76.696,00 zł, 

- wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty 

Brak planowanej realizacji podatku rolnego od osób prawnych na 31.12.2012 r. wynika 

z umorzenia podatku rolnego za 2012 rok. Ponadto stan zaległości w kwocie 

5.951,00 zł rzutuje na niższe wykonanie dochodów w porównaniu do założeń planu. 

Na niższą realizację podatku od środków transportowych w porównaniu 

do planowanych wpływów wpływ ma podjęcie uchwały zwalniającej niektóre środki 

transportowe od podatku oraz stan zaległości na koniec roku w kwocie 724,00 zł. 

Stan zaległości podatkowych od osób fizycznych na 31.12.2012 wynosi 

359.595,64 zł, na które składają się : 

- podatek od nieruchomości - 206.292,18 zł, 

podatek rolny osób fizycznych - 144.904,78 zł, 

podatek leśny od osób fizycznych - 8.398,68 zł. 

Realizując dochody z tytułu podatków od osób prawnych i od osób fizycznych Wójt 

Gminy umorzył podatki w łącznej kwocie 11.552,00 zł. 

Zaplanowane dochody w dziale „756" na 2012 r. z tytułu wpływów z innych opłat 

stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 

105.300,00 zł za okres sprawozdawczy zostały wykonane w wysokości 85.938,68 zł, 

co stanowi 81,6 % rocznych dochodów. Zrealizowana suma dochodów obejmuje: 

- wpływy z opłaty skarbowej - 19.730,00 zł, 

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 6.078,56 zł, 

- wpływy z opłat za koncesje złóż kopali użytkowych - 13.966,26 zł, 

podatkowej 1.544,00 zł. 
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- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

43.281,11 zł, 

- opłaty za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności podatkowych 

2.867,60 zł, 

- odsetki za nieterminowe wpłaty opłaty eksploatacyjnej - 15,15 zł. 

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 31.12.2012 roku zostały zrealizowane 

w 30,4 %. Na niską realizację dochodów z tego tytułu wpływ ma niższe wydobycie kopalin 

użytkowych w 2012 roku w porównaniu do realizacji dochodów w latach wcześniejszych, 

które stanowiły podstawę ustalenia opłaty na 2012 rok. 

Zaplanowane dochody na 2012 rok z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym 

od osób fizycznych i od osób prawnych w łącznej kwocie 1.161.805,00 zł na 31.12.2012 r. 

zostały zrealizowane w wysokości 1.132.026,09 zł co stanowi 97,4 % planowanych 

dochodów roku budżetowego. 

Dochody te realizowane są za pośrednictwem Ministerstwa Finansów i Urzędów 

Skarbowych, stąd też Wójt nie ma wpływu na planowaną realizację tych dochodów. 

W dziale „758 - Różne rozliczenia" wpływy na 2012 rok zostały ustalone w kwocie 

8.621.834,00 zł, a realizacja za okres sprawozdawczy zamyka się kwotą 8.620.856,50 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 - 4.141.352,00 zł, 

- subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 252.494,00 zł, 

- subwencja wyrównawcza dla gminy - 3.795.192,00 zł, 

- wpływy z tytułu zwrotu podatku należnego VAT z roku 2011 oraz wpływy z 

rozliczenia dotacji z 2011 roku przez Powiat Chełmski - 419.926,52 zł, 

- środki na uzupełnienie dochodów gminy - 10.934,00 zł, 

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 957,98 zł. 

Ustalone na 2012 rok wpływy w dziale „801 - Oświata i wychowanie" w kwocie 

222.599,23 zł za 2012 rok zostały wykonane w wysokości 223.741,97 zł, 

co stanowi 100,5 % planowanych dochodów roku budżetowego 

Zrealizowana kwota dochodów obejmuje: 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie 

projektu pn. „Dobry start - pewny sukces - indywidualizacja procesu nauczania 
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i wychowania klas I - I I I szkół podstawowych na terenie Gminy Sawin" 

29.353,76 zł, 

- dotacje celowe z budżetu państwa stanowiącą finansowy udział w realizacji w/w 

projektu - 5.180,07 zł, 

- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki dla dzieci i młodzieży 

152.324,70 zł, 

- wpływy z tytuły odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu 

29.934,75 zł, 

- odsetki od nieterminowych w/w opłat - 330,88 zł, 

darowizny pieniężne - 315,95 zł, 

- wpływy z wynajmu autokaru szkolnego - 856,36 zł, 

- dotację celową z WFOŚiGW - 5.181,50 zł, 

- dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych gminy w celu 

sfinansowania wydatków pracy komisji kwalifikacyjnej związanej z awansem 

zawodowym nauczycieli - 264,00 zł. 

Należności za posiłki dla dzieci i młodzieży oraz opłat za przedszkole na 

31.12..2012 roku wynoszą 10.911,35 zł, z czego kwota 3.688,45 zł stanowi zaległości z 

tych tytułów. Zaległości za posiłki dla dzieci i młodzieży wynoszą 2.928,70 zł. 

Pozostała zaległość w kwocie 759,75 zł dotyczy opłaty za przedszkole. Wobec dłużników 

prowadzone są czynności zmierzające do uregulowania zaległości. 

Zaplanowane w budżecie gminy na 2012 rok dochody w dziale „852 - Pomoc 

społeczna" w wysokości 3.881.085,30 zł za okres sprawozdawczy zostały wykonane 

w kwocie 3.830.931,29 zł, która stanowi 98,7 % planowanych rocznych wpływów. 

Zrealizowana suma dochodów obejmuje: 

1. Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze - 10.803,67 zł. 

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej zleconych gminie - 2.967.526,38 zł. 

W/w. kwota dotacji stanowi: 

- środki na funkcjonowanie ośrodka wsparcia pn. „Środowiskowy Dom Samopomocy" 

239.500,00 zł, 
- środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 

18.972,00 zł, 
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- środki na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych 

25.000, zł,00 

- 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. 

2.659.554,38 zł, 

- dodatki do świadczeń rodzinnych - 24.500,00 zł. 

Na 31.12.2012 roku należności wymagalne w dziale „852" wynoszą 483.893,49 zł. Kwota 

ta stanowi należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego. Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzona jest egzekucja 

komornicza. 

3. Zaplanowana kwota 561.040,00 zł w dziale „852" stanowiąca dotację celową 

z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych na 31.12.2012 roku została 

zrealizowana w wysokości 559.088,75 zł. Środki te przeznaczone są na 

finansowanie następujących świadczeń i zadań: 

- wypłatę zasiłków okresowych - 85.000,00 zł, 

- wypłatę zasiłków okresowych dla beneficjentów projektu „Od uzależnienia, 

choroby, zależności do zdrowej aktywności" - 27.840,00 zł, 

- wypłatę zasiłków stałych - 144.784,59 zł, 

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 

11.264,16 zł, 

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

- częściowe funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej - 119.500,00 zł, 

- realizację projektu pn. „Gmina równych szans" wg zawartego porozumienia 

63.700,00 zł, 

- dotację celową z budżetu państwa jako refundacja poniesionych wydatków w 

2011 r. na realizację projektu „Tradycja łączy pokolenia" w ramach PPWOW 

10.000,00 zł. 

4. Zrealizowane w dziale „852" wpływy w wysokości 293.512,49 zł stanowią należne 

dla gminy: 

- 5 % dochody z tytułu realizacji dochodów na rzecz budżetu państwa związanych 

z odpłatnością za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy - 136,82 zł, 
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- dochody związane z realizacją zaległych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń 

z Funduszu Alimentacyjnego przypadającego gminie - 11.743,20 zł, 

- środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w celu finansowania projektu 

w ramach POKL pn. „Od uzależnienia, choroby i zależności do zdrowej aktywności" 

276.974,72 zł, 

- środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na finansowanie wydatków 

majątkowych w/w realizowanego projektu - 4.657,75 zł. 

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

2012 rok zostały zaplanowane w kwocie 88.498,00 zł, które na 31.12.2012 r. zostały 

zrealizowane w 92,2 % założeń planu. Środki tego działu stanowią: 

dotacje celowe otrzymane z powiatu przeznaczone na finansowanie bieżącej 

działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej - 41.100,00 zł, 

- środki z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie projektu „Ekonomia społeczna -

motorem rozwoju lokalnego II" - 34.425,99 zł, 

- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie w/w projektu- 6.075,17 zł. 

Ustalone dochody na 2012 rok w dziale „854 - Edukacyjna opieka 

wychowawcza" w wysokości 147.016,00 zł za okres sprawozdawczy zostały 

zrealizowane w planowanej kwocie. Środki te stanowią dotację celową z budżetu państwa 

przeznaczoną na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym. 

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

dochody na 2012 rok w wysokości 284.900,00 zł za okres sprawozdawczy zostały 

zrealizowane w kwocie 282.032,71 zł co stanowi 99,0 % zaplanowanych wpływów 

bieżącego roku. Na zrealizowaną sumę składają się: 

- opłata za odprowadzenie ścieków - 226.149,52 zł, 

- odsetki za nieterminowe regulowanie w/w opłaty - 1.048,55 zł, 

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu udziału gminy z opłat za gospodarcze 

korzystanie ze środowiska i opłaty opakowaniowej - 24.640,43 zł, 

- dotację celową z WFOŚiGW - 30.194,21 zł. 

Środki te przeznaczone zostały na demontaż, transport i unieszkodliwienie materiałów 

zawierających azbest. 
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Należności wymagalne z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków na 31.12.2012 r. 

wynoszą 5.913,65 zł. Wobec wierzycieli w/w należności na bieżąco prowadzona jest 

egzekucja zmierzająca do uregulowania opłat. 

Realizację dochodów za 2012 rok w układzie tabelarycznym wg źródeł 

i działów klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 1 do sprawozdania. 

R E A L I Z A C J A WYDATKÓW WG DZIAŁÓW K L A S Y F I K A C J I B U D Ż E T O W E J PRZEDSTAWIA 

SIĘ NASTĘPUJĄCO: 

Ogólna kwota wydatków zaplanowana na 2012 rok w wysokości 22.550.519,23 zł 

na 31.12.2012 r. została zrealizowana w kwocie 20.801.642,44 zł co stanowi 92,2 % 

rocznych wydatków. Ze zrealizowanej sumy wydatków na wydatki majątkowe 

i inwestycyjne przypada kwota 4.646.871,41 zł, co stanowi 79,4 % planowanych wydatków 

majątkowych w 2012 roku, wydatki związane z wykonaniem zadań bieżących zamknęły 

się kwotą 16.154.771,03 zł, które stanowią 94,5 % planowanych wydatków 

bieżących 2012 roku . Z sumy zrealizowanych wydatków bieżących kwota 3.501.152,54 zł 

wykorzystana została na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 

Zrealizowana suma wydatków bieżących obejmuje: 

- wynagrodzenia i składki - 7.992.597,20 zł, 

- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.637.367,71 zł, 

- dotacje z budżetu gminy - 490.429,44 zł, 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.720.878,88 zł, 

obsługa długu - 313.497,80 zł. 

Wydatki w dziale „010 - Rolnictwo i łowiectwo" w budżecie gminy na 2012 rok 

zostały ustalone w kwocie 5.255.810,00 zł, a wykonanie na 31.12.2012 rok wynosi 

4.486.001,76 zł tj. 85,4% planowanych wydatków roku budżetowego. Na zrealizowaną 

kwotę wydatków składają się: 

-wydatki inwestycyjne na zadaniu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sawinie" 

1.987.562,73 zł, 

- wydatki inwestycyjne na „Budowa wodociągu grupowego Bukowa Wielka, Bukowa 
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Mała, Łukówek, Radzanów i Średni Łan" - 2.008.336,64 zł, 

- wynagrodzenia bezosobowe w zakresie obsługi obiektu hydrotechnicznego: zbiornik 

wodny NIWA, zgodnie z „Instrukcją gospodarowania wodą", decyzją o pozwoleniu 

wodnoprawnym oraz ustawą - Prawo budowlane - 14.571,00 zł, 

- zakup materiałów do wzmocnienia wałów, zakup worków na śmieci, zakup map do 

celów projektowych pomostów, paliwo do wykoszenia trawy terenu przy zbiorniku itp. 

4.641,53 zł, 

- czynsz za dzierżawę gruntu przy zbiorniku - 4.212.29 zł, 

- 2% odpis z podatku rolnego na Lubelską Izbę Rolniczą - 13.590,40 zł, 

- zrealizowane wydatki w dziale „010" w wysokości 453.087,17 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. 

Na niskie wykonanie wydatków tego działu wpływ ma brak realizacji wydatków 

inwestycyjnych w porównaniu do założeń planu. Realizując zadanie inwestycyjne pn. 

„Modernizacja stacji wodociągowej we wsi Bukowa Wielka wraz z budową sieci 

wodociągowej we wsi Bukowa Wielka, Bukowa Mała, Łukówek, Radzanów i Średni Łan" 

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonawca za roboty wykonane 

w 2012 roku złożył fakturę, której termin płatności przypada na m-c 01.2013 roku. 

W związku z tym na 31.12.2012 występują zobowiązania, które zostaną uregulowane 

w nowym roku budżetowym. 

Ustalona kwota wydatków na 2012 rok w dziale „400 - Wytwarzanie 

i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" w wysokości 186.000,00 zł 

a wykonanie na 31.12.2012 r. zamyka się kwotą 153.155,63 zł co stanowi 82,3 % 

rocznych wydatków. Kwota ta stanowi wydatki bieżące tego działu, która 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 - 133,13 zł, 

- wynagrodzenie konserwatora - 39.841,98 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok - 2.713,20 zł, 

- składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 7.288,51 zł, 

- zakup części hydraulicznych, środków czystości, paliwa, artykułów gospodarczych itp. 

7.376,36 zł, 
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- zakup usług związanych z badaniem wody, naprawa silników, monitoring wodociągu 

w Bukowie Wielkiej oraz koszty obsługi programu komputerowego na fakturowanie 

i rozliczanie opłat za wodę itp. - 8.402,78 zł, 

- koszty podróży służbowych - 215,00 zł, 

- zakup energii elektrycznej - 72.123,14 zł, 

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 

200,00 zł, 

- opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska, koszty ubezpieczenia majątkowego 

budynków hydroforni, opłaty sądowe związane z egzekucją należności opłat za wodę 

itp. - 8.929,00 zł, 

- odpis na ZFŚS - 1.093,93 zł, 

- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod sieć wodociągową - 2.040,60 zł, 

- podatek VAT od sprzedaży usług dostarczania wody - 2.798,00 zł. 

Zaplanowane na 2012 rok wydatki w dziale „600 - Transport i łączność" w kwocie 

761.526,35 zł za omawiany okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 

676.594,22 zł, która stanowi 88,8 % planowanych wydatków roku budżetowego. 

Zrealizowane wydatki bieżące działu „600" w kwocie 203.984,37 zł sfinansowały: 

- koszty zakupu materiałów budowlanych do bieżącego utrzymania przystanków przy 

drogach gminnych - 555,59 zł, 

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

przy drogach gminnych oraz zakup materiałów budowlanych w celu doraźnych napraw 

dróg gminnych, zakup środków chwastobójczych itp. - 8.493,03 zł, 

- koszty remontu dróg gminnych - 181.251,35 zł, 

- koszty odśnieżania dróg gminnych, równania dróg gminnych przez osoby fizyczne 

11.846,50 zł, 

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

osobowości prawnej - 1.837,90 zł. 

Wydatki majątkowe działu „600" za 2012 rok zostały zrealizowane w kwocie 

472.609,85 zł z przeznaczeniem na : 

- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Chełmskiego w celu kontynuacji 

budowy drogi powiatowej Sawin - Krobonosz - 400.000,00 zł, 

- modernizację drogi gminnej Czułczyce Małe przy udziale środków z Urzędu 

Marszałkowskiego w kwocie 40.000,00 zł - 72.609,85 zł. 
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Ustalone wydatki w dziale „630-Turystyka" w wysokości 18.000,00 zł na 

31.12.2012 r. zostały zrealizowane w kwocie 14.285,36 zł, która stanowi 79,4 % 

planowanych wydatków rocznych. Środki te przeznaczone zostały na zakup usług 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa kąpieliska na zbiorniku wodnym 

świadczonych przez ratowników. 

Zaplanowane w budżecie gminy na 2012 rok wydatki w dziale „700 - Gospodarka 

mieszkaniowa" w kwocie 430.100,00 zł za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane 

w wysokości 393.647,20 zł, która stanowi 91,5 % wydatków rocznych. 

Ze zrealizowanej sumy wydatków tego działu kwota 171.020,04 zł wykorzystana została 

na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup nieruchomości po byłym G.S. 

w Sawinie. 

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 222.627,16 zł z przeznaczeniem na: 

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 64.055,23 zł, 

- gospodarkę mieszkaniową - 158.571,93 zł. 

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 

64.055,23 zł wykorzystane zostały na finansowanie zadań związanych z bieżącym 

utrzymaniem budynków komunalnych, koszty wprowadzanych zmian w księgach 

wieczystych, koszty wyceny nieruchomości gminnych. 

W/w suma wydatków obejmuje: 

- koszty wykonania operatów szacunkowych nieruchomości gminnych przeznaczonych 

do sprzedaży przez osobę fizyczną, wykonanie ubikacji przy świetlicy w Łukówku, 

pokrycie zobowiązań z 2012 r. z tytułu podatku dochodowego itp. - 9.522,67 zł, 

- zakup materiałów budowlanych i narzędzi pracy do bieżących remontów budynków 

komunalnych gminy - 18.063,20 zł, 

Znaczne środki budżetowe wykorzystano na wykonanie doraźnych napraw świetlic 

Chutcze, Bukowa Mała, Krobonosz, Czułczyce i Malinówka. 

- zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych gminy i gazu do świetlicy 

w Łowczy - 15.097,41 zł, 

- zakup usług pozostałych - 18.385,59 zł. 

Kwota ta pokryła koszty operatorów szacunkowych działek przeznaczonych do sprzedaży, 

koszty wyceny działki, ogłoszeń w prasie o sprzedaży, dzierżawy placu targowego od „GS 

Sawin" i użytkowanie zbiornika na gaz w świetlicy Łowcza, opracowanie dokumentacji 
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geodezyjnej złóż kopalin w Łukówku i Wólce Petryłowskiej, itp. 

- koszty ubezpieczenia majątkowego budynków komunalnych 

za zmiany w KW 

oraz opłaty sądowej 

2.986,36 zł. 

Wykorzystana kwota 158.571.93 zł wydatków bieżących gospodarki mieszkaniowej 

sfinansowała: 

- zakup środków czystości w ramach bhp i ekwiwalentu za odzież roboczą palaczy 

zatrudnionych w budynku GOZ - 901,76 zł, 

- wynagrodzenia osobowe palaczy co . zatrudnionych w budynku ośrodka zdrowia 

42.345,74 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na 2011 rok palaczy - 2.857,96 zł, 

- pochodne od wynagrodzeń w/w pracowników - 8.640,82 zł, 

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

i napraw budynku ośrodka zdrowia - 79.323,71 zł, 

- koszty badań lekarskich pracowników - 90,00 zł, 

- zakup energii elektrycznej i wody - 14.997,29 zł, 

- opłatę za ścieki i usługi kominiarskie, transport piasku w celu naprawy schodów do 

budynku - 4.372,89 zł, 

- opłatę za emisję zanieczyszczenia środowiska, koszty ubezpieczenia majątkowego 

2.854,90 zł, 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.186,86 zł. 

Ustalone na 2012 rok wydatki w dziale „710 - Działalność usługowa" 

w wysokości 2.000,00 zł na koniec roku budżetowego zostały zrealizowane w planowanej 

wysokości. Środki te przeznaczone zostały na utrzymanie cmentarzy wojennych terenu 

gminy. Zadanie to w całości zostało sfinansowane dotacją z budżetu państwa. 

W dziale „750 - Administracja publiczna" ustalone wydatki na 2012 rok w kwocie 

2.213.707,81 zł za omawiany okres sprawozdawczy zostały wykonane w wysokości 

2.027.762,28 zł co stanowi 91,6 % planowanych wydatków roku budżetowego. Środki 

tego działu sfinansowały: 

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. 
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Na w/w. zadania wykorzystano kwotę 77.094,00 zł tj. równą otrzymanej dotacji 

na omawiane zadania. Kwota ta sfinansowała: 

- zakup okularów do pracy przy komputerze - 259,00 zł, 

- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących ww. zadania 

53.561,18 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2011 rok - 4.552,70 zł, 

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 11.584,03 zł, 

- zakup druków do bieżącej pracy USC - 300,00 zł, 

- zakup usług telefonii sieci stacjonarnej - 541,00 zł, 

- delegacje służbowe pracowników - 400,00 zł, 

- konserwację programu komputerowego „Mikropesel" - 5.546,09 zł, 

- szkolenie kierownika USC - 350,00 zł. 

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

Radzie Gminy - 71.559,72 zł, co stanowi 77,8 % planowanych wydatków 

roku 2012. Zrealizowana kwota wydatków obejmuje: 

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

udział w sesjach Rady Gminy - 61.420,00 zł, 

- zakup artykułów spożywczych, prenumeratę „Wspólnoty", zakup materiałów 

biurowych - 6.840,77 zł, 

- koszty przekazania życzeń świątecznych dla mieszkańców gminy poprzez 

prasę, koszty przesyłek listowych itp. - 1.798,95 zł, 

- zakup usług telefonii sieci stacjonarnej - 1.500,00 zł. 

3. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy - 1.719.183,55 zł, 

co stanowi 93,9 % planowanych wydatków na bieżący rok. W/w. kwota 

sfinansowała: 

- dotację na pomoc finansową dla Urzędu Miasta Chełm - 3.000,00 zł, 

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

za odzież roboczą pracowników gospodarczych - 4.821,25 zł, 

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.154.614,86 zł, 

- wynagrodzenie bezosobowe dla stażystów jako gwarancja zatrudnienia, 

wynagrodzenie za udzielenie instruktażu pracownikom przez osobę fizyczną 

1.899,52 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok - 87.465,79 zł, 
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- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 216.514,90 zł, 

- zakup druków, materiałów kancelaryjnych, opłaty za licencję programów 

komputerowych, zakup węgla i miału, środków czystości, części zamiennych, 

paliwa do samochodów służbowych, prenumeratę fachowej prasy, opracowań 

prawnych, toneru do drukarek, wyposażenia, artykułów gospodarczych, itp. 

73.995,61 zł, 

- zakup gazu do samochodów służbowych, energii elektrycznej i wody zużytej 

w Urzędzie Gminy - 25.698,02 zł, 

- badania lekarskie pracowników, stażystów oraz pracowników zatrudnionych 

w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych - 1.100,00 zł, 

- bieżące remonty i konserwację kserokopiarki, aktualizację programu informacji 

prawnej, serwis programów komputerowych, opłatę pocztową za przesyłki 

listowe, usługi kominiarskie, usługi bankowe, przeglądu technicznego 

samochodów służbowych i sprzętu p.poż., koszty obsługi prawnej, koszty 

monitoringu i obsługi systemu alarmowego, abonament za utrzymanie strony 

internetowej i nazwy domeny „sawin.pl" oraz BIP, itp. - 76.547,94 zł, 

- koszty podróży służbowych - 6.804,00 zł, 

- opłatę za zanieczyszczenie środowiska spalinami samochodów służbowych 

i kotłowni Urzędu Gminy, koszty ubezpieczenia samochodów i majątkowe 

9.053,90 zł, 

- opłaty za usługi internetowe - 5.290,82 zł, 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 37.737,84 zł, 

- zakup usług telefonii sieci komórkowej - 1.470,46 zł, 

- zakup usług telefonii sieci stacjonarnej - 5.501,64 zł, 

- koszty szkoleń pracowników Urzędu Gminy - 7.667,00 zł. 

4. Zaplanowane środki w dziale „750" w kwocie 87.000,00 zł na promocję gminy na 

31.12.2012 r. zostały zrealizowane w kwocie 81.146,30 zł. Kwota ta sfinansowała: 

- dotację celową dla Stowarzyszenia Kobiet Gminy Sawin w celu realizacji zadania 

zleconego pn. „IV Forum Kobiet Aktywnych", które zostało zorganizowane w naszej 

gminie - 59.644,32 zł, 

- zakup materiałów promujących gminę - 2.395,45 zł, 

- zakup usług pozostałych - 19.106,53 zł. 

Pozycja ta obejmuje koszty wydania gazety lokalnej „GAZETA SAWINIAN" 

oraz koszty artykułu o gminie opublikowanego w „Kurierze Lubelskim", koszty 
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wyjazdu kobiet aktywnych z terenu gminy na uroczystości w województwie, 

na których prezentują twórczość ludową i regionalne potrawy oraz uczestniczą 

w występach artystycznych promujących naszą gminę, pokrycie kosztów 

zabezpieczenia medycznego organizowanych spotkań na terenie naszej gminy. 

5. Wydatki w dziale „750" w pozycji „Pozostała działalność" zaplanowano w kwocie 

81.201,08 zł, a wykonanie na 31.12.2012 r. wynosi 71.266,35 zł. Zrealizowana 

suma wydatków sfinansowała: 

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań 

podatkowych - 44.629,00 zł, 

- wynagrodzenia bezosobowe sołtysów za dostarczenie faktur za wodę i ścieki oraz 

pobór tych opłat - 2.625,00 zł, 

- składka roczna przynależności od Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej 

1.725,00 zł, 

- koszty postępowania egzekucyjnego - 1.545,66 zł, 

- koszty serwisu programu „Podatki", reinstalacji i skonfigurowanie sieciowe 

programu „Podatki" - 2.481,77 zł, 

- składki przynależności do „Euroregion Bug", lokalnej Grupy Działania 

„PROMENADA", Stowarzyszenia Europejskiego Centrum Integracji i Współpracy 

Samorządowej "DOM EUROPY" - 12.567,95 zł, 

- zakup materiałów i wyposażenia - 5.691,97 zł. 

Kwota ta sfinansowała zakup druków podatkowych, opracowań prawnych w tym 

zakresie, koszty organizacji Gminnego Dnia Kobiet, zakupu artykułów spożywczych 

na spotkania emerytów i rencistów oraz zakup kwiatów i wieńców na uroczystości, 

w których uczestniczy Wójt Gminy. 

6. Ustalone w dziale „750" środki w kwocie 4.827,96 zł stanowią dotację na pomoc 

finansową dla Powiatu Chełmskiego w celu finansowania wydatków bieżących 

związanych z obsługą serwisową zrealizowanego w 2011 roku „E-Powiat" wg 

zawartej umowy. 

Na koniec roku budżetowego w/w dotacja została zrealizowana w planowanej 

wysokości. 

7. Dotacja na pomoc dla samorządu wojewódzkiego zaplanowana r. na 2012 rok 

w kwocie 40.178,67 zł przeznaczono na realizację projektu „Wrota Lubelszczyzny 
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informatyzacja administracji" oraz na sfinansowanie zadania pn. 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu". Na 31.12.2012 roku dotacje te zostały 

wykonane w kwocie 2.684,40 zł, które stanowią wydatki majątkowe. Realizacja 

tych wydatków uzależniona jest od zaawansowania w/w projektów przez samorząd 

województwa, stąd gmina nie ma wpływu na pełną realizację ustalonych wydatków 

2012 roku. 

Zaplanowana na 2012 rok kwota wydatków w dziale „751 - Urzędy naczelnych 

organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" 

w wysokości 5.871,00 zł za okres sprawozdawczy została wykonana w kwocie 

3.444,99 zł. Zrealizowana suma wydatków sfinansowała zadania zlecone w zakresie: 

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - 996,00 zł, 

- niszczenia dokumentów z wyborów do parlamentu RP - 400,00 zł, 

- przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy - 2.048,99 zł. 

Ustalone na 2012 r. wydatki w dziale „754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa" w kwocie 155.948,00 zł za omawiany okres sprawozdawczy zostały 

wykonane w 78,8 % i zamknęły się sumą 122.918,88 zł. Kwota ta sfinansowała bieżącą 

działalność ochotniczych straży pożarnych, która obejmuje: 

- środki czystości w ramach bhp - 186,70 zł, 

- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i zawodach 

sprawnościowych - 22.471,00 zł, 

- wynagrodzenie konserwatora zatrudnionego w Sawinie i Bukowie Wielkiej 

16.181,12 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w jednostkach OSP 

za 2011 rok - 1.309,28 zł, 

- składki na ubezpieczenie społeczne - 2.924,75 zł, 

- zakup paliwa, olejów, części zamiennych, specjalistycznego wyposażenia jednostek, 

materiałów budowlanych i narzędzi pracy do bieżących remontów budynków i strażnic 

OSP, zakup mundurów dla strażaków do nowopowstałej jednostki w Czułczycach, 

zakup nagród i artykułów spożywczych dla jednostek OSP uczestniczących 

w międzygminnych zawodach sprawnościowych, zakup nagród dla dzieci biorących 

udział w konkursie wiedzy pożarniczej itp. - 55.560,38 zł, 

- zakup energii elektrycznej w świetlicach i strażnicach OSP - 8.752,26 zł, 

koszty wynagrodzeń bezosobowych, które obejmują oczyszczanie zbiornika 
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przeciwpożarowego w Łukówku i obróbkę drewna 1.436,00 zł, 

- koszty przeglądu technicznego samochodów i sprzętu specjalistycznego, naprawa 

motopompy i samochodu „Lublin", usługi kominiarskie, pranie mundurów, 

zabezpieczenie medyczne zawodów sprawnościowych, specjalistyczne badania 

- koszty ubezpieczeń budynków świetlic i strażnic, strażaków wyjeżdżających na zawody 

Ustalone na 2012 rok wydatki w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na fundusz 

celowy Straży Granicznej za okres sprawozdawczy nie zostały zrealizowane w związku 

z tym, iż nie została zawarta stosowna umowa zobowiązująca gminę do udzielenia tej 

pomocy. 

Ustalona w tym dziale rezerwa celowa w kwocie 12.342,00 zł do 31.12.2012 roku 

nie została rozdysponowana w związku z tym, iż na terenie naszej gminy nie nastąpiły 

klęski żywiołowe i inne zagrożenia dla mieszkańców i środowiska. 

Zaplanowane wydatki na 2012 rok w dziale „757 - Obsługa długu publicznego" 

w wysokości 340.000,00 zł na 31.12.2012 r. zostały wykonane w kwocie 313.497,80 zł, 

co stanowi 92,2 % planowanych wydatków 2012 roku. Kwota ta sfinansowała odsetki 

od pobranych kredytów i pożyczek długoterminowych. 

W dziale „758 - Różne rozliczenia" na dzień 31.12.2012 r. rezerwa ogólna 

w kwocie 4.473.65 zł nie została rozdysponowana, która wygasa z końcem roku. 

W dziale „801 - Oświata i wychowanie" zaplanowane wydatki na 2012 rok 

w kwocie 6.950.819,12 zł za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane w 96,7 % 

i zamknęły się kwotą 6.719.109,39 zł. 

Zrealizowane wydatki bieżące w dziale „801" sfinansowały zadania w zakresie: 

- bieżącego utrzymania szkół podstawowych - 3.728.325,10 zł, 

członków OSP itp. 7.068,15 zł, 

oraz opłaty za wprowadzenie spalin paliw do środowiska 

- odpis na ZFŚS pracowników 

5.388,34 zł, 

1.640,90 zł. 

z tego: 

- SP Sawin - 1.471.961,27 zł, 

- SP Czułczyce - 827.848,66 zł, 

- SP Bukowa Wielka - 854.568,51 zł, 

SP Wólka Petryłowska - 573.946,66 zł, 
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- bieżącego funkcjonowania gimnazjum - 1.677.987,90 zł, 

- dowożenia uczniów do szkół - 246.319,14 zł, 

- bieżącego utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

309.363,54 zł, 

z tego: 

- SP Sawin - 115.070,49 zł, 

- SP Czułczyce - 77.208,04 zł, 

- SP Bukowa Wielka - 57.049,57 zł, 

- SP Wólka Petryłowska - 60.035,44 zł, 

bieżącego utrzymania przedszkola przy ZS w Sawinie - 303.887,92 zł, 

- sfinansowania odpisu na zakładowy 

emerytów szkół z terenu gminy 

z tego: 

- ZS Sawin 

- SP Czułczyce 

- SP Bukowa Wielka 

- SP Wólka Petryłowska 

fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli 

37.600,00 zł, 

- 26.600,00 zł, 

- 5.000,00 zł, 

- 2.000,00 zł, 

- 4.000,00 zł, 

- zwrot dotacji wraz z odsetkami projektu realizowanego w ramach POKL pn. „Akademia 

Wiedzy" - 42.174,32 zł, 

- wynagrodzenie ekspertów komisji oceniających nauczycieli ubiegających się o awans 

zawodowy, uregulowanie zobowiązań wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku 

dochodowego za 2011 rok - 558,00 zł. 

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 10.825,00 zł, 

z tego: 

- ZS Sawin - 6.200,00 zł, 

- SP Czułczyce - 3.100,00 zł, 

- SP Bukowa Wielka - 410,00 zł, 

- SP Wólka Petryłowska - 1.115,00 zł, 

- bieżącego utrzymania stołówki szkolnej przy ZS w Sawinie - 327.467,52 zł, 

- bieżące wydatki szkół podstawowych związane z realizacją projektu w ramach POKL 

pn. „Dobry start - pewny sukces - indywidualizacja procesu nauczania 
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i wychowania klas I - I I I szkół podstawowych na terenie Gminy Sawin" 

Projekt realizowany jest przez Urząd Gminy Sawin. 

34.600,95 zł. 

Wydatkowane środki na zadania bieżące szkół podstawowych sfinansowały: 

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pozostałych pracowników szkół 

2.262.417,56 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. - 173.791,73 zł, 

- nauczycielskie dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, zakup środków czystości 

w ramach bhp - 225.821,66 zł, 

- stypendia dla uczniów osiągających wysokie oceny w nauce - 4.200,00 zł, 

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatków 

socjalnych pracowników - 498.690,92 zł, 

- zakup materiałów i wyposażenia - 316.978,13 zł, 

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

kancelaryjnych, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, prenumeratę fachowej 

prasy, opracowań prawnych z zakresu oświaty, programu antywirusowego, druków 

świadectw szkolnych, kosiarki, materiałów budowlanych i narzędzi pracy w celu 

wykonania bieżących napraw sprzętu szkolnego i budynków itp. 

- zobowiązania z 2011 roku z tytułu remontu budynku Szkoły Podstawowej w Bukowie 

Wielkiej - 10.446,20 zł, 

- zakup energii elektrycznej i wody - 45.712,12 zł, 

- koszty badań wstępnych i okresowych pracowników - 1.368,00 zł, 

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

opłata za ścieki, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usług kominiarskich, koszty 

przesyłki pocztowej, koszty pomiaru natężenia elektrycznego, czyszczenie rynien i 

uszczelnienie dachu, koszty przeglądu i konserwacji pieców olejowych i sprzętu p.poż., 

koszty naprawy kserokopiarki i drukarki, serwis sprzętu komputerowego, koszty opłaty 

za usługę tv, koszty serwisu systemu alarmowego, itp. - 25.845,11 zł, 

- opłaty za usługi internetowe - 2.553,84 zł, 

- zakup usług telefonii sieci stacjonarnej - 5.946,09 zł, 

- koszty podróży służbowych pracowników - 3.576,71 zł, 

- odpis na ZFŚS - 147.834,53 zł, 

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

sportowych - 3.142,50 zł. 
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W zrealizowanej sumie wydatków szkół podstawowych wykorzystano kwotę 

5.181,50 zł na finansowanie zadań objętych projektami ekologicznymi, na które otrzymano 

dotację z WFOŚiGW w 2012 roku. 

Wydatkowana w dziale „801" kwota środków w wysokości 1.677.987,90 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 - 99.045,34 zł, 

- stypendia dla uczniów osiągających wysokie oceny w nauce - 1.800,00 zł, 

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 1.054.437,02 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. - 74.219,26 zł, 

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 230.121,29 zł, 

- opłaty za badania lekarskie pracowników - 470,00 zł, 

- zakup usług pozostałych: usługi transportowe związane z dowozem uczniów 

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

pomiaru natężenia elektrycznego, czyszczenie rynien i uszczelnienie dachu, koszty 

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

kserokopiarki i drukarki, serwis sprzętu komputerowego, koszty opłaty za usługę tv, 

koszty serwisu systemu alarmowego itp. - 11.658,04 zł, 

- zakup materiałów kancelaryjnych i świadectw szkolnych, papieru ksero, akcesoriów 

komputerowych, kosiarki, oleju opałowego, materiałów budowlanych w celu bieżących 

napraw sprzętu szkolnego i sal lekcyjnych, środków czystości itp. 

119.647,29 zł, 

- zakup usług internetowych związanych z funkcjonowaniem pracowni internetowej 

330,62 zł, 

- zakup energii elektrycznej i opłaty za wodę - 22.144,12 zł, 

- zakup usług telefonii sieci stacjonarnej - 1.414,22 zł, 

- koszty podróży służbowych nauczycieli - 432.95 zł, 

- koszty ubezpieczenia majątkowego oraz opłaty wpisowej na turnieje sportowe 

922,50 zł, 

- odpis ZFŚS - 61.345,25 zł. 

Zrealizowana suma 309.363,54 zł wydatków bieżących oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych sfinansowała: 

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 22.981,19 zł, 
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- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. 

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 

- odpis na ZFŚS 

- badania lekarskie nauczycieli 

211.575,08 zł, 

15.081,17 zł, 

45.597,20 zł, 

13.968,90 zł, 

160,00 zł. 

Ustalone na 2012 rok wydatki w poz. "Przedszkola" w wysokości 310.278,00 zł 

na 31.12.2012 roku zostały zrealizowane w kwocie 303.887,92 zł, która stanowi 97,9 % 

planowanych wydatków. 

Kwota ta wykorzystana została na utrzymanie i bieżące funkcjonowanie 

przedszkola przy Zespole Szkół w Sawinie z przeznaczeniem na: 

- dodatki socjalne dla nauczycieli - 20.707,29 zł, 

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 204.126,86 zł, 

- wynagrodzenia bezosobowe jako gwarancja zatrudnienia pracowników w ramach prac 

interwencyjnych - 3.072,00 zł, 

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 45.126,87 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. - 11.843,07 zł, 

- zakup czajnika elektrycznego, środków czystości, artykułów do bieżących napraw oraz 

materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi itp. - 489,80 zł, 

- odpis na ZFŚS - 13.286,61 zł, 

- badania lekarskie pracowników - 190,00 zł, 

- pokrycie zasądzonych kosztów za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym 

w Łęcznej - 5.045,42 zł. 

Wykorzystana w 2012 roku kwota 246.319,14 zł wydatków na dowożenie uczniów 

do szkoły obejmuje następujące rodzaje wydatków bieżących: 

- zakup środków czystości w ramach bhp - 241,17 zł, 

- płace pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy - 33.220,77 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok - 2.608,75 zł, 

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 6.842,80 zł, 

zakup paliwa, olejów i płynów, części zamiennych do autokaru - 43.559,12 zł, 

- koszty dowozu uczniów usługami zleconymi, koszty przeglądu technicznego autokaru, 

koszty bieżących napraw autokaru, koszty dowozu uczniów do szkół specjalnych wraz 

z opiekunem wg zawartych umów itp. - 157.047,46 zł, 

- koszty zanieczyszczeń środowiska spalinami z autokaru, ubezpieczenia OC, NW 
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odpis na ZFŚS 

1.340,50 zł, 

1.458,57 zł. 

Zaplanowane na 2012 rok wydatki na dokształcanie nauczycieli w wysokości 

23.320,00 zł na 31.12.2012 r. zostały zrealizowane w kwocie 10.825,00 zł. Kwota ta 

sfinansowała koszty uczestnictwa nauczycieli w szkoleniach i podnoszeniu kwalifikacji 

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

Podstawowej w Bukowie Wielkiej, w Wólce Petryłowskiej, w Czułczycach i w Zespole 

Szkół w Sawinie. 

Zrealizowane wydatki działu 801 w wysokości 327.467,52 zł pokryły bieżące 

zadania związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej, które obejmują: 

- wynagrodzenia osobowe kucharek i intendentki - 126.304,89 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. - 9.416,74 zł, 

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 24.855,83 zł, 

- zakup środków czystości i dezynfekcyjnych, materiałów biurowych, artykułów 

gospodarstwa domowego itp. - 4.413,69 zł, 

- zakup artykułów żywnościowych w celu sporządzenia posiłków dla uczniów 

147.421,52 zł, 

- zakup gazu i energii elektrycznej - 7.688,42 zł, 

- badania lekarskie pracowników - 210,00 zł, 

- odpis na ZFŚS - 5.469,65 zł, 

- ubezpieczenie majątkowe - 500,00 zł, 

- koszty podróży służbowych pracowników - 25,20 zł, 

- koszty transportu środków dezynfekcyjnych, opłaty za ścieki oraz wywóz nieczystości 

stałych - 661,58 zł, 

- zakup środków czystości i odzieży w ramach bhp. - 500,00 zł. 

Ustalone wydatki w dziale „801" poz. „Pozostała działalność" w kwocie 80.664,00 zł 

za 2012 rok zostały zrealizowane w wysokości 80.332,32 zł. Kwota ta obejmuje: 

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów - 37.600,00 zł, 

- wynagrodzenie ekspertów komisji kwalifikacyjnej związanej z awansem zawodowym oraz 

uregulowanie zobowiązań z 2011 r. z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń 

członków komisji - 558,00 zł, 

- zwrot dotacji celowej z 2011 roku otrzymanej z budżetu UE wraz z odsetkami wynikający 
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z rozliczenia projektu pn. „Akademia Wiedzy" w ramach POKL 42.174,32 zł. 

W dziale „801" wykonane zostały wydatki w wysokości 34.600,95 zł w związku z realizacją 

projektu „Dobry start - pewny sukces - indywidualizacja procesu nauczania 

i wychowania klas I - III szkół podstawowych na terenie Gminy Sawin" 

Projekt ten finansowany jest ze środków z budżetu UE i budżetu państwa. Niższa 

realizacja wydatków wynika z oszczędności przetargowych na realizację zadań objętych 

projektem. 

Zaplanowane na 2012 rok wydatki w dziale „851 - Ochrona zdrowia" w kwocie 

43.300,00 zł za okres sprawozdawczy zostały wykonane w wysokości 

40.158,10 zł, co stanowi 92,7 % wydatków rocznych. 

Zrealizowane wydatki w kwocie 3.344,14 zł dotyczyły zadań z zakresu przeciwdziałania 

narkomanii, które sfinansowały: 

- zakup nagród dla dzieci i młodzieży szkolnej uczestniczących w konkursie 

o tematyce przeciwdziałania narkomanii pn. „Zachowaj trzeźwy umysł", „Tańcz uciekaj 

od nałogu", „Żyj zdrowo" oraz z okazji „Dnia Dziecka", zakup niszczarki wykorzystanej 

do bieżącej pracy w zakresie przeciwdziałania narkomanii - 2.323,23 zł, 

- koszty transportu pucharów, koszty przeprowadzenia warsztatów „Potrafię odmówić" 

1.020,91 zł. 

Zrealizowane wydatki w kwocie 36.813,96 zł sfinansowały zadania z zakresu 

przeciwdziałania alkoholizmowi, które obejmują: 

- wynagrodzenia komisji PA oraz wynagrodzenia pracownika zajmującego się 

sprawami PA, wynagrodzenia lekarzy psychiatrów wydających opinie o leczeniu 

12.424,50 zł, 

- zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z rodzin patologicznych, 

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

szkolnej w zakresie realizacji programów: „Tańcz, uciekaj od nałogu", „Stop 

uzależnieniu" i „Jestem bezpieczny", zakup środków czystości, artykułów spożywczych 

dla dzieci z gminy, dla których prowadzone są zajęcia w Świetlicy Socjoterapeutycznej 

w Sawinie , zakup kamizelek odblaskowych „Odblaski życia smycz", ulotek PA, 

publikacji edukacyjnej „Jak działać skutecznie" itp. - 12.277,46 zł, 

- pełnienie dyżurów, udzielanie konsultacji przez psychologów oraz organizację imprezy 

dydaktyczno - profilaktycznej, koszty wydanych opinii o leczeniu, itp. 
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11.782,00 zł, 

- koszty podróży służbowych pracownika - 50,00 zł, 

- opłaty sądowej w związku z kierowaniem osób uzależnionych na przymusowe leczenie 

280,00 zł. 

W budżecie gminy na 2012 rok wydatki w dziale „852 - Pomoc społeczna" 

zaplanowane zostały w kwocie 4.689.758,30 zł, a wykonanie na 31.12.2012 r. wynosi 

4.499.780,13 zł, co stanowi 95,9 % planowanych wydatków roku budżetowego. 

Ze zrealizowanej sumy wydatków kwota 2.967.526,38 zł stanowi środki wykorzystane 

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

została na: 

- funkcjonowanie ośrodka wsparcia „ŚDS" - 239.500,00 zł, 

- pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych - 25.000,00 zł, 

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 18.972,00 zł, 

- sfinansowanie kosztów związanych z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych 

2.659.554,38 zł, 

- pomoc finansową stanowiącą dodatki do świadczeń rodzinnych - 24.500,00 zł. 

Suma wydatków świadczeń rodzinnych obejmuje: 

- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego 

2.493.263,48 zł, 

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń 

88.828,15 zł, 

- wynagrodzenie pracowników - 54.360,47 zł, 

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 10.940,92 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. - 4.009,17 zł, 

- czynsz za pomieszczenia biurowe - 200,00 zł, 

- zakup druków i materiałów kancelaryjnych - 803,61 zł, 

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

4.360,72 zł, 

- odpis na ZFŚS - 2.187,86 zł, 

- zakup usług telefonii sieci stacjonarnej - 600,00 zł. 

Zaplanowane wydatki „Środowiskowego Domu Samopomocy" na 2012 rok w dziale 

„852" w wysokości 239.500,00 zł na 31.12.2012 r. zostały wykonane w planowanej 

wysokości. Kwota ta sfinansowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 
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związane z funkcjonowaniem ośrodka wsparcia pn. „Środowiskowy Dom Samopomocy", 

która obejmuje: 

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 155.500,00 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. - 12.300,00 zł, 

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 30.596,00 zł, 

- wynagrodzenia bezosobowe - 8.400,00 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 

itp. - 14.397,56 zł, 

- pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników - 215,00 zł, 

- opłatę za energię i wodę oraz zakup gazu - 2.096,89 zł, 

- koszty naprawy samochodu, opłata za ścieki i koszty opłat za co . 

za pomieszczenia ŚDS itp. - 5.554,00 zł, 

- koszty podróży służbowych - 364,41 zł, 

- zakup usług dostępu do sieci internet - 664,20 zł, 

- zakup usług telefonii sieci stacjonarnej - 690,50 zł, 

- ubezpieczenia majątkowe, opłatę za użytkowanie lokalu - 1.110,89 zł, 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.110,55 zł, 

- koszty szkoleń pracowników - 500,00 zł. 

Na realizację zadań własnych w zakresie opieki społecznej w omawianym okresie 

sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.527.596,05 zł, przy udziale środków z budżetu 

państwa. Ogólna suma wydatków bieżących tego działu sfinansowała: 

1. Opłatę za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej 

122.856,40 zł. 

2. Wypłatę zasiłków celowych i okresowych przy udziale środków z budżetu 

państwa w wysokości 112.840,00 zł - 117.396,94 zł. 

3. Koszty działalności Środowiskowego Domu Samopomocy - 49.260,48 zł, 

które obejmują wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie 

społeczne i Fundusz Pracy oraz zakup paliwa i pozostałych usług. Środki te 

stanowią udział własny gminy w finansowaniu działalności ŚDS. 

4. Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, które w 100 

% pokryte są środkami z budżetu państwa - 11.264,16 zł. 
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5. Wypłatę dodatków mieszkaniowych sfinansowane środkami własnymi 

131.546,50 zł. 

6. Wypłatę zasiłków stałych sfinansowanych 100 % dotacją z budżetu państwa 

144.784,59 zł. 

7. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej - 440.876,26 zł, 

które obejmują: 

- koszty ekwiwalentu za odzież dla pracowników socjalnych w ramach bhp 

1.757,88 zł, 

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 289.032,51 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. - 26.601,51 zł, 

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 57.879,91 zł, 

- zakup druków, akcesoriów komputerowych, programów antywirusowych, 

materiałów budowlanych w celu wykonania szafy biurowej i odnowienia 

pomieszczeń biurowych, materiałów biurowych środków czystości, prenumeratę 

fachowych opracowań, licencji na programy komputerowe itp. 

13.555,98 zł, 

- zakup energii, gazu i wody - 4.135,20 zł, 

- czynsz za pomieszczenie biurowe - 2.673,86 zł, 

- badania lekarskie pracownika - 140,00 zł, 

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

„GOZ" i „Domu Nauczyciela", zajmowane przez GOPS i „Świetlicę 

Socjoterapeutyczną" opłata za ścieki, serwis programów komputerowych, 

konserwacja systemu alarmowego itp. - 20.849,34 zł, 

- koszty podróży służbowych - 3.641,50 zł, 

- zakup usług telefonii sieci stacjonarnej - 4.758,18 zł, 

- zakup usług dostępu do sieci internet - 1.056,77zł, 

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

majątkowego wyposażenia - 557,46 zł, 

- odpis na ZFŚS - 13.127,16 zł, 

- koszty szkoleń pracowników - 1.109,00 zł. 

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej zrealizowane 

zostały przy udziale dotacji z budżetu państwa w kwocie 119.500,00 zł. 

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

budżetu państwa w kwocie 97.000,00 zł - 140.000,00 zł, 
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9. Koszty świadczeń za wykonane prace społecznie-użyteczne 

18.806,00 zł, 

10. Zaplanowane wydatki bieżące na 2012 roku w kwocie 387.345,55 zł na realizację 

projektu POKL pn. „Od uzależnienia, choroby, zależności do zdrowej aktywności" 

za omawiany okres sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 350.804,72 zł 

z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa. 

11. Ustalone wydatki majątkowe w dziale 852 w ramach realizowanego w/w 

projektu w kwocie 4.657,75 zł za okres sprawozdawczy zostały wykonane 

w planowanej wysokości. 

Ustalone na 2012 rok wydatki w dziale „853 - Pozostałe zadania z zakresu 

polityki społecznej" w wysokości 146.618,00 zł za omawiany okres sprawozdawczy 

zostały zrealizowane w kwocie 139.721,16 zł. Z sumy tej kwota 99.220,00 zł sfinansowała 

zadania Warsztatów Terapii Zajęciowej, które obejmują: 

- wynagrodzenia osobowe pracowników WTZ - 45.382,00 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok - 3.270,00 zł, 

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 9.468,00 zł, 

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

terapeutycznych w pracowni stolarskiej, krawieckiej, poligraficznej oraz zakup 

materiałów biurowych i środków czystości itp. - 20.000,00 zł, 

- zakup artykułów żywnościowych do pracowni gospodarstwa domowego w celu 

przygotowania posiłków w ramach zajęć terapeutycznych uczestników WTZ 

5.000,00 zł, 

- opłatę za co. , wywóz nieczystości stałych, opłatę za odprowadzanie ścieków, itp. 

12.000,00 zł, 

- zakup usług telefonii sieci stacjonarnej - 600,00 zł, 

- koszty ubezpieczenia majątkowego oraz inne opłaty - 3.500,00 zł. 

Wydatki tego działu zostały sfinansowane środkami z Powiatu wg zawartego 

porozumienia w wysokości 41.100,00 zł, a wydatki w kwocie 58.120,00 zł pokryte zostały 

środkami z budżetu gminy. Zrealizowane wydatki w tym dziale w kwocie 40.501,16 zł 

pokryły zadania projektu pn. „Ekonomia społeczna - motorem rozwoju lokalnego II". 

Projekt ten finansowany jest ze środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa. 
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W dziale „854 - Edukacyjna opieka wychowawcza" wydatki na 2012 rok zostały 

ustalone w kwocie 179.923,00 zł, które na 31.12.2012 r. zostały zrealizowane 

w planowanej wysokości. Kwota ta sfinansowała zasiłki szkolne i stypendia socjalne dla 

uczniów, które w 80 % pokryte zostały dotacją z budżetu państwa, a w 20 % środkami 

własnymi gminy. 

Zaplanowane na 2012 rok w dziale „900 - Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska" wydatki w wysokości 736.037,00 zł na 31.12.2012 r. zostały zrealizowane 

w kwocie 601.803,20 zł, co stanowi 81,8 % planowanych wydatków br. 

W budżecie na 2012 rok zaplanowano środki w kwocie 21.525,00 zł 

z przeznaczeniem na zadanie „Odnawialne źródła energii". Na to przedsięwzięcie został 

złożony wniosek o wsparcie finansowe z NMF. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia 

wniosku ustalone środki na 2012 rok pokryłyby koszty dokumentacji aplikacyjnej, 

a zadanie to byłoby kontynuowane w kolejnych latach. Po weryfikacji złożonego wniosku 

o wsparcie finansowe, zadanie to nie zakwalifikowało się do otrzymania środków z NMF. 

W związku z tym brak jest realizacji wydatków majątkowych w tym dziale. 

Zrealizowana suma wydatków bieżących działu „900" sfinansowała następujące zadania: 

1. Bieżącą działalność w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód 

- 254.715,77 zł, co stanowi 85,9 % planowanych wydatków rocznych. Zrealizowana 

suma obejmuje: 

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze oczyszczalni 

ścieków i kanalizacji - 86.941,10 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. - 7.009,01 zł, 

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 17.213,60 zł, 

- koszty naprawy instalacji elektrycznej urządzeń oczyszczalni, transport skratek oraz 

spłatę zobowiązań z 2011 roku z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 

5.271,00 zł, 

- zakup środków czystości i odzieży roboczej dla pracowników w ramach bhp 

929,81 zł, 

- zakup usług remontowych mieszadła i pompy - 3.072,54 zł, 

- zakup części urządzeń do bieżącego funkcjonowania oczyszczalni ścieków i sieci 

kanalizacyjnej, tarcicy do przykrycia zbiornika oczyszczalni, paliwa, środka 

chwastobójczego, artykułów gospodarczych, zakup pralki automatycznej, odzieży 

ochronnej dyżurnej itp. - 20.417,11 zł, 

- zakup energii elektrycznej i wody - 97.402,53 zł, 
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- opłatę za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska - 4.204,50 zł, 

- zakup usług telefonii komórkowej - 350,00 zł 

- koszty badania ścieków, naprawa pralki, koszty związane z usunięciem awarii sieci 

kanalizacyjnej, koszty transportu części i urządzeń, legalizacji gaśnic itp. 

4.257,78 zł, 

- odpis na ZFŚS - 3.281,79 zł, 

- podatek należny VAT od sprzedaży usług w zakresie odprowadzenia ścieków 

4.365,00 zł. 

2. Na 2012 rok w dziale „900" zaplanowano kwotę wydatków bieżących 

94.200,00 zł na gospodarkę odpadami, która za okres sprawozdawczy została 

zrealizowana w wysokości 81.079,75 zł co stanowi 86,1 % wydatków rocznych. 

Suma ta sfinansowała: 

- utrzymanie porządku na składowisku odpadów, ich segregację oraz koszty 

monitoringu składowiska, koszty wynajmu wagi, - 45.001,75 zł, 

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 36.078,00 zł. 

Zadania te zostały sfinansowane przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego 

woj. lubelskiego z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 

24.176,58 zł. 

3. Zrealizowane wydatki bieżące w dziale „900" poz. „Oczyszczanie miast i wsi" 

zrealizowane zostały w kwocie - 79.265,95 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 ww. zadań składają się: 

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 24.056,80 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. - 10.026,15 zł, 

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 5.765,07 zł, 

- zakup środków czystości i rękawic w ramach bhp - 483,13 zł, 

- zakup mioteł wykonanych przez osoby fizyczne - 290,00 zł, 

- zakup narzędzi pracy, artykułów gospodarczych, części i paliwa do kosiarki 

i kos spalinowych, zakup opryskiwacza i taczki, zakup farb w celu odnowienia ławek 

i materiałów do wykonania śmietniczek itp. - 11.832,25 zł, 

- odpis na ZFŚS - 1.276,25 zł, 

- koszty związane z wynajmem przenośnej kabiny sanitarnej, koszty wywozu 
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nieczystości stałych z terenu gminy, koszty naprawy kosy spalinowej, wycinka drzew 

w parku itp. - 25.536,30 zł. 

4. Planowane na 2012 rok środki w poz. "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" 

w kwocie 1.500,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane 

w wysokości 1.210,00 zł tj. 80,7%. Środki te wykorzystano na zakup kwiatów 

na urządzenie ronda przy ul. Wygon i klombu w parku. 

5. Wydatkowane środki na zadania bieżące w zakresie „Oświetlenie ulic, placów 

i dróg" za 2012 r. zamknęły się sumą - 155.337,52 zł. Kwota wydatków bieżących 

na oświetlenie ulic sfinansowała zakup energii elektrycznej i konserwację urządzeń 

energetycznych przy drogach naszej gminy. 

6. Zaplanowane wydatki w kwocie 35.000,00 zł na koniec roku budżetowego zostały 

zrealizowane w wysokości 30.194,21 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 

demontażu, transportu i unieszkodliwienia pokrycia dachowego zawierającego 

azbest. Zadanie to zostało sfinansowanie przy 100 % udziale dotacji z WFOŚiGW 

Lublin. 

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

wydatki na 2012 rok w kwocie 373.000,00 zł za okres sprawozdawczy zostały 

zrealizowane w 100,0 % założeń planu. Kwota ta stanowi dotację z budżetu gminy dla 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sawinie 103.000,00 zł i dla Gminnego Ośrodka Kultury w 

Sawinie w wysokości 270.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na bieżącą działalność 

statutową instytucji kultury. 

Zaplanowane w budżecie gminy na 2012 rok wydatki w dziale „926 - Kultura 

fizyczna i sport" w wysokości 58.000,00 zł za okres sprawozdawczy zostały 

zrealizowane w kwocie 54.839,29 zł, która stanowi 94,6 % planowanych wydatków 

rocznych. Kwota ta stanowi: 

- dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniu pn. „Klub Sportowy Sawena" wg zawartej umowy - 49.957,16 zł, 

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

zakup paliwa w celu dojazdu trenera sekcji zapaśniczej itp. - 2.493,22 zł, 

- koszty zgrupowania kadry zapaśniczej Sekcji Volej, koszty dostarczenia pucharów itp. 

2.388,91 zł. 
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