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Załącznik Nr 1
do sprawozdania Nr XIX/131/2017
Wójta Gminy Racławice

Realizacja planowanych dochodów budżetowych
Budżetu Gminy Racławice w 2016 roku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dział nazwa działu
żródła dochodów
plan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=============================================================================
010 Rolnictwo i łowiectwo
=============================================================================
w tym:
dochody bieżące:
- pozostałe dochody (przył. wod) ( § 0970)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym ) ustawami ( § 2010)
dochody majątkowe:
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego ( § 6630)
=============================================================================
020 Leśnictwo
=============================================================================

plan

wykonanie

354 901,73

353 430,73

268 707,73
2 400,00

268 707,73
2 400,00

266 307,73

266 307,73

86 194,00

84 723,00

86 194,00

84 723,00

600,00

702,78

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–3–

w tym:
dochody bieżące:
- wpływy z najmu i dzierżawy- czynsz za dzierżawienie terenów
łowieckich ( § 0750)
=============================================================================
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę
=============================================================================
w tym:
dochody bieżące:
- wpływy z najmu i dzierżawy- dzierżawa wodociągów
wiejskich ( § 0750)
=============================================================================
600 Transport i łączność
=============================================================================
w tym:
dochody bieżące:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo -gminnych ) ( § 2030)
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600,00

702,78

600,00

702,78

52 767,00

52 767,00

52 767,00

52 767,00

52 767,00

52 767,00

314 022,00

314 022,00

314 022,00

314 022,00

314 022,00

314 022,00
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2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dział nazwa działu
żródła dochodów
plan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=============================================================================
700 Gospodarka mieszkaniowa
=============================================================================
w tym:
dochody bieżące:
- wpływy z najmu i dzierżawy- czynsze za lokale mieszkalne i
użytkowe ( § 0750)
- wpływy z pozostałych odsetek ( § 0920)
- wpływy z óżnych dochodów /zwroty wyd./ ( § 0970 )
dochody majątkowe:
- wpływy z opłat ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)
=============================================================================
720 Informatyka
=============================================================================
w tym:
dochody bieżące:
- dotaja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1
pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych
w paragrafie 205 ( § 2007 i 2009 )
=============================================================================
750 Administracja publiczna

Poz. 4173

wykonanie

128 600,00

127 843,57

114 600,00

114 333,57

108 000,00
100,00
6 500,00

107 899,22
21,00
6 413,35

14 000,00
14 000,00

13 510,00
13 510,00

73 899,00

73 898,22

73 899,00

73 898,22

73 899,00

73 898,22

115 433,00

116 834,00
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=============================================================================
w tym:
dochody bieżące:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym ) ustawami ( § 2010)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami( § 2360)
- pozostałe dochody /zwroty wyd./ ( § 0970 )
=============================================================================
751 Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
=============================================================================
w tym:
dochody bieżące:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym ) ustawami ( § 2010)
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dział nazwa działu
żródła dochodów
plan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=============================================================================
752 Obrona narodowa
=============================================================================
w tym:
dochody bieżące:

Poz. 4173

115 433,00

116 834,00

41 383,00

39 924,24

250,00
73 800,00

0,00
76 909,76

3 914,00

3 911,88

3 914,00

3 911,88

3 914,00

3 911,88

wykonanie

200,00

200,00

200,00

200,00
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- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym ) ustawami ( § 2010)
=============================================================================
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
=============================================================================
w tym:
dochody bieżące:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym ) ustawami ( § 2010)
=============================================================================
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z jej poborem
=============================================================================
w tym:
dochody bieżące:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( § 0010)
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ( § 0020)
- wpływy z podatku od nieruchomości ( § 0310)
- wpływy z podatku rolnego ( § 0320)
- wpływy z podatku leśnego ( § 0330)
- wpływy z podatku od środków transportowych ( § 0340)
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie
karty podatkowej ( § 0350)
- wpływy z podatku od spadków i darowizn ( § 0360)
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200,00

200,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

1 953 859,00

1 836 528,51

1 953 859,00
621 259,00
6 000,00
365 000,00
692 400,00
39 200,00
106 500,00

1 836 528,51
631 812,00
3 336,56
300 769,90
674 056,96
38 826,00
75 731,34

2 000,00
20 500,00

0,00
20 474,00
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- wpływy z opłaty skarbowej ( § 0410)
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych ( § 0480)
- wpływy z podateku od czynności cywilnoprawnych ( § 0500)
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpł.z tytułu podatków
i opłat (§ 0910)
- wpływy z pozostałych odsetek ( § 0920)
=============================================================================
758
Różne rozliczenia
=============================================================================
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dział nazwa działu
żródła dochodów
plan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w tym:
dochody bieżące:
- subwencje ogólne
w tym: - część oświatowa
- część wyrównawcza
=============================================================================
801
Oświata i wychowanie
=============================================================================
w tym:
dochody bieżące:
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
( § 0660)
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu przedszkolnego ( § 0670)

Poz. 4173

10 000,00

9 950,00

35 000,00
38 500,00

37 443,94
40 116,40

15 500,00
2 000,00

2 430,39
1 581,02

3 715 981,00

3 715 981,00

wykonanie

3 715 981,00
3 715 981,00
2 286 761,00
1 429 220,00

3 715 981,00
3 715 981,00
2 286 761,00
1 429 220,00

152 464,89

151 931,08

152 464,89

151 931,08

2 156,00

2 163,50

7 400,00

7 375,50
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- wpływy z usług ( § 0830 )
- pozostałe dochody /zwroty wyd./ ( § 0970 )
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym ) ustawami ( § 2010)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo -gminnych ) ( § 2030)
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego ( § 2330)
=============================================================================
852 Pomoc społeczna
=============================================================================
w tym:
dochody bieżące:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym ) ustawami ( § 2010)
a) ośrodki wsparcia
b) świadczenia rodzinne i św z fund. alimentacyjnego
c) składki na ubezpieczenia zdrowotne od podop.
d) pozostała działalność
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo -gminnych ) ( § 2030)
a) ośrodki wsparcia
b) składki na ubezpieczenia zdrowotne od podop.

Poz. 4173

19 690,00
3 000,00

19 690,11
3 000,00

21 018,89

20 501,97

95 900,00

95 900,00

3 300,00

3 300,00

2 896 580,83

2 875 450,09

2 862 930,83

2 841 800,09

1 234 695,44
474 886,00
756 000,00
3 742,44
67,00

1 234 592,32
474 864,75
755 931,53
3 742,44
53,60

218 156,00
132 480,00
3 618,00

214 967,28
132 480,00
3 573,72
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c) na zasiłki i pomoc w naturze
d) zasiłki stałe
5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dział nazwa działu
żródła dochodów
plan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e) ośrodki pomocy społecznej
f) pozostała działalność (dożywianie uczniów)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo -gminnych ) ( § 2039)
a) na zasiłki i pomoc w naturze
b) zasiłki stałe
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane
z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego
pomoc państwa w wychowaniu dzieci ( § 2060)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami( § 2360)
- dotaja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3
pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich realizowanych przez jednosteki samorządu
terytorialnego ( § 2057)
dochody majątkowe:
- dotaja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3
pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków

Poz. 4173

8 781,00
34 160,00

8 780,08
33 668,00

wykonanie
18 617,00
20 500,00

18 617,00
17 848,48

7 037,00
997,00
6 040,00

7 037,00
997,00
6 040,00

1 274 934,82

1 274 934,82

25 000,00

7 161,10

103 107,57

103 107,57

33 650,00

33 650,00
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europejskich realizowanych przez jednosteki samorządu
terytorialnego ( § 6257)
=============================================================================
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
=============================================================================
w tym:
dochody bieżące:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo -gminnych ) ( § 2030)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej
finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach
programów rządowych ( § 2040)
=============================================================================
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
=============================================================================
w tym:
dochody bieżące:
- wpływy z różnych opłat ( § 0690)
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dział nazwa działu
źródła dochodów
plan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------przez jednostki samorządu terytorialnego ( § 0490)
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpł.z tytułu podatków
i opłat (§ 0910)
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33 650,00

33 650,00

14 877,00

14 877,00

14 877,00

14 877,00

14 177,00

14 177,00

700,00

700,00

152 500,00

147 666,63

152 500,00
7 000,00

147 666,63
4 094,73

wykonanie

145 000,00

143 571,90

500,00

0,00
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=============================================================================
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
=============================================================================
w tym:
dochody bieżące:
- wpływy z różnych dochodów( dobrowolne wpłaty na org, imprezy)
( § 0970)

Poz. 4173

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

=============================================================================
Ogółem dochody budżetowe

9 932 599,45

9 788 044,49

W 2016 roku na planowane dochody budżetowe w wysokości 9.932.599,45 złotych
uzyskano dochody budżetowe w kwocie 9.788.044,49 złotych co stanowi 98,55 %
planowanych dochodów w tym:
a) dochody bieżące
b) dochody majątkowe
Razem

9 798 755,45
133 844,00
9 932 599,45

9 656 161,49
131 883,00
9 788 044,49

Planowane dochody bieżące w wysokości 9.798.755,45 zł zostały zrealizowane w wysokości
9.656.161,49 zł co stanowi 98,55 %. Realizacja planowanych dochodów bieżących przebiegała
prawidłowo.
Planowane dochody majątkowe w wysokości 133.844,00 zł zostały zrealizowane w
wysokości 131.883,00 zł co stanowi 98,55 %. Realizacja planowanych dochodów majątkowych
przebiegała prawidłowo.
Ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów budżetu Gminy Racławice następowało
na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.
Wójt Gminy Racławice
Adam Samborski
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Załącznik Nr 2
do sprawozdania Nr XIX/131/2017
Wójta Gminy Racławice

Realizacja planowanych wydatków budżetowych
Budżetu Gminy Racławice w 2016 roku.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dział nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków
plan
wykonanie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------========================================================================
===
010 Rolnictwo i łowiectwo
487 081,73 479 843,69
========================================================================
===
01030 izby rolnicze
13 300,00
13 280,87
wydatki bieżące
13 300,00
13 280,87
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
13 300,00
13 280,87
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
13 300,00
13 280,87
01095 pozostała działalność
wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

473 781,73
266 307,73
266 307,73
1 877,00
264 430,73

466 562,82
266 307,73
266 307,73
1 877,00
264 430,73

wydatki majątkowe
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

207 474,00
207 474,00

200 255,09
200 255,09

========================================================================
===
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę
27 000,00
24 205,50
========================================================================
===
40002 dostarczanie wody
27 000,00
24 205,50
wydatki majątkowe
27 000,00
24 205,50
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
27 000,00
24 205,50
========================================================================
===
600 Transport i łączność
609 392,00 580 835,92
========================================================================
===
60013 drogi publiczne wojewódzkie
20 000,00
20 000,00
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wydatki majątkowe
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
60016 drogi publiczne gminne
wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
wydatki majątkowe
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Poz. 4173

20 000,00
20 000,00

20 000,00
20 000,00

116 020,00
26 700,00
26 700,00
26 700,00

87 553,35
16 758,98
16 758,98
16 758,98

89 320,00
89 320,00

70 794,37
70 794,37

60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych
473 372,00 473 282,57
wydatki bieżące
473 372,00 473 282,57
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
473 372,00 473 282,57
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
473 372,00 473 282,57
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dział nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków
plan wydatków w zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------========================================================================
===
700 Gospodarka mieszkaniowa
219 384,00 199 561,99
========================================================================
===
70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami
219 384,00 199 561,99
wydatki bieżące
184 784,00 170 960,81
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
184 784,00 170 960,81
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
184 784,00 170 960,81
wydatki majątkowe
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

34 600,00
34 600,00

28 601,18
28 601,18

========================================================================
===
710 Działalność usługowa
12 000,00
9 838,00
========================================================================
===
71004 plany zagospodarowania przestrzennego
12 000,00
9 838,00
wydatki bieżące
12 000,00
9 838,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
12 000,00
9 838,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
12 000,00
9 838,00
========================================================================
===
720 Informatyka
64 035,00
63 276,00
========================================================================
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===
72095 pozostała działalność
wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

64 035,00
64 035,00
64 035,00
64 035,00

63 276,00
63 276,00
63 276,00
63 276,00

========================================================================
===
750 Administracja publiczna
1 399 901,00 1 368 812,65
========================================================================
===
75011 urzędy wojewódzkie
41 383,00
39 924,24
wydatki bieżące
41 383,00
39 924,24
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
41 383,00
39 924,24
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
41 383,00
39 924,24
75022 rady gmin
wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

50 500,00
50 500,00
3 900,00
3 900,00
46 600,00

46 470,00
46 470,00
3 120,00
3 120,00
43 350,00

75023 urzędy gmin
1 295 518,00 1 271 268,41
wydatki bieżące
1 295 518,00 1 271 268,41
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
1 291 516,00 1 267 535,24
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1 075 980,00 1 071 611,69
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
215 536,00 195 923,55
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4 002,00
3 733,17
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dział nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków
plan wydatków w zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------75095 pozostała działalność
12 500,00
11 150,00
wydatki bieżące
12 500,00
11 150,00
w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
12 500,00
11 150,00
========================================================================
===
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
3 914,00
3 911,88
========================================================================
===
75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
3 914,00
3 911,88
wydatki bieżące
3 914,00
3 911,88
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
3 914,00
3 911,88
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a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Poz. 4173

301,00
3 613,00

298,88
3 613,00

========================================================================
===
752 Obrona narodowa
200,00
200,00
========================================================================
===
75212 pozostałe wydatki obronne
200,00
200,00
wydatki bieżące
200,00
200,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
200,00
200,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
200,00
200,00
========================================================================
===
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
24 500,00
10 265,62
========================================================================
===
75412 ochotnicze straże pożarne
24 000,00
9 765,62
wydatki bieżące
24 000,00
9 765,62
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
21 500,00
9 765,62
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
5 200,00
4 230,90
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
16 300,00
5 534,72
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
2 500,00
0,00
75414 obrona cywilna
wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

500,00
500,00
500,00
500,00

500,00
500,00
500,00
500,00

========================================================================
===
757 Obsługa długu publicznego
55 000,00
53 873,75
========================================================================
===
75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
55 000,00
53 873,75
wydatki bieżące
55 000,00
53 873,75
w tym : 1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
55 000,00
53 873,75

4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dział nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków
plan wydatków w zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------========================================================================
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===
758
Różne rozliczenia
32 965,00
0,00
========================================================================
===
75818 rezerwy ogólne i celowe
32 965,00
0,00
wydatki bieżące
32 965,00
0,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
32 965,00
0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
32 965,00
0,00
w tym : - rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki
18 465,00
0,00
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe
14 500,00
0,00
========================================================================
===
801
Oświata i wychowanie
3 093 172,89 2 862 813,60
========================================================================
===
80101 szkoły podstawowe
1 410 968,20 1 332 312,04
wydatki bieżące
1 410 968,20 1 332 312,04
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
1 336 083,57 1 263 784,02
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1 126 704,00 1 069 991,25
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
209 379,57 193 792,77
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
74 884,63
68 528,02
80103 oddziały przedszk. w szkołach podstawowych
wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

274 350,00
274 350,00
259 150,00
219 200,00
39 950,00
15 200,00

245 974,54
245 974,54
233 223,85
204 478,03
28 745,82
12 750,69

80104 przedszkola
wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00

5 784,70
5 784,70
5 784,70
5 784,70

80110 gimnazja
wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

916 402,10
916 402,10
865 889,88
748 065,00
117 824,88
50 512,22

860 337,25
860 337,25
813 850,91
715 309,69
98 541,22
46 486,34

80113 dowożenie uczniów do szkół
wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

183 891,00
183 891,00
183 591,00
44 980,00
138 611,00

151 415,76
151 415,76
151 236,39
44 406,91
106 829,48
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2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Poz. 4173

300,00

179,37

5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dział nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków
plan wydatków w zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------80114 zespoły obsługi ekonomiczno-administr. szkół
186 781,00 184 745,21
wydatki bieżące
186 781,00 184 745,21
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
186 581,00 184 581,43
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
159 681,00 159 677,03
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
26 900,00
24 904,40
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
200,00
163,78
80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) dotacja na zadania bieżące

15 350,00
15 350,00
14 510,00
14 510,00
840,00

1 886,54
1 886,54
1 142,00
1 142,00
744,54

80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych
i szkołach zawodowych oraz szkołach
artystycznych
wydatki bieżące
57 128,59
57 060,53
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
54 266,39
54 213,53
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
48 776,00
48 775,42
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
5 490,39
5 438,11
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
2 862,20
2 847,00
80195 pozostała działalność
wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

23 302,00
23 302,00
23 302,00
14 922,00
8 380,00

23 297,03
23 297,03
14 919,85
14 919,85
8 377,18

========================================================================
===
851
Ochrona zdrowia
41 051,00
30 962,02
========================================================================
===
85153 zwalczanie narkomanii
500,00
0,00
wydatki bieżące
500,00
0,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
500,00
0,00
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a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

500,00

0,00

85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

40 551,00
40 551,00
40 051,00
10 301,00
29 750,00
500,00

30 962,02
30 962,02
30 962,02
5 672,75
25 289,27
0,00

6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dział nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków
plan wydatków w zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------========================================================================
===
852
Pomoc społeczna
3 218 725,83 3 180 994,98
========================================================================
===
85202 domy pomocy społecznej
51 000,00
49 412,98
wydatki bieżące
51 000,00
49 412,98
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
51 000,00
49 412,98
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
51 000,00
49 412,98
85203 ośrodki wsparcia
wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) dotacja na zadania bieżące

630 206,00
630 206,00
497 726,00
306 118,53
191 607,47
132 480,00

629 202,31
629 202,31
496 722,31
306 115,96
190 606,35
132 480,00

85204 rodziny zastępcze
wydatki bieżące
w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

5 160,00
5 160,00
5 160,00

5 160,00
5 160,00
5 160,00

85206 wspieranie rodziny
wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00

1 440,00
1 440,00
1 440,00
1 440,00

85211 świadczenia wychowawcze
wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 274 934,82 1 274 934,82
1 274 934,82 1 274 934,82
24 998,72
24 998,72
18 844,00
18 844,00
6 154,72
6 154,72
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2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Poz. 4173

1 249 936,10 1 249 936,10

85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowez ubezpieczenia społecznego
756 000,00
wydatki bieżące
756 000,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
33 894,48
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
31 046,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2 848,48
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
722 105,52

755 931,53
755 931,53
33 826,01
31 005,31
2 820,70
722 105,52

85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej
7 860,44
7 316,16
wydatki bieżące
7 860,44
7 316,16
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
7 860,44
7 316,16
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
7 860,44
7 316,16
7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dział nazwa działu i rozdziału , wyszczególnienie wydatków
plan wydatków w zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
20 778,00
15 314,44
wydatki bieżące
20 778,00
15 314,44
w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
12 781,00
10 057,44
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
7 997,00
5 257,00
85216 zasiłki stałe
wydatki bieżące
w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

43 200,00
43 200,00
37 160,00

39 708,00
39 708,00
33 668,00

6 040,00

6 040,00

85219 ośrodki pomocy społecznej
wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

258 556,00
258 556,00
257 956,00
238 126,00
19 830,00
600,00

242 936,32
242 936,32
242 361,12
223 543,99
18 817,13
575,20

1 206,00
1 206,00
1 206,00

0,00
0,00
0,00

85228 usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze
wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
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a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
85295 pozostała działalność
wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
wydatki majątkowe
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym
a) na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Poz. 4173

1 206,00

0,00

167 324,57
133 674,57
67,00
67,00
30 500,00

159 638,42
125 988,42
53,60
53,60
23 352,60

103 107,57

102 582,22

33 650,00
33 650,00

33 650,00
33 650,00

33 650,00

33 650,00

========================================================================
===
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
19 377,00
18 422,00
========================================================================
===
85415 pomoc materialna dla uczniów
19 377,00
18 422,00
wydatki bieżące
19 377,00
18 422,00
w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
19 377,00
18 422,00

8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dział nazwa działu i rozdziału, wyszczególnienie wydatków
plan wydatków w zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------========================================================================
===
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
249 200,00 240 729,55
========================================================================
===
90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód
20 000,00
19 350,00
wydatki majątkowe
20 000,00
19 350,00
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
20 000,00
19 350,00
90002 gospodarka odpadami
wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
90003 oczyszczanie miast i wsi

145 000,00
145 000,00
145 000,00
28 482,00
116 518,00

144 999,48
144 999,48
144 999,48
28 482,00
116 517,48

7 000,00

5 127,11
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wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

7 000,00
7 000,00
7 000,00

5 127,11
5 127,11
5 127,11

90015 oświetlenie ulic, placów i dróg
wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

65 000,00
65 000,00
65 000,00
65 000,00

61 009,96
61 009,96
61 009,96
61 009,96

90095 pozostała działalność
wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

12 200,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00

10 243,00
5 043,00
5 043,00
5 043,00

5 200,00
5 200,00

5 200,00
5 200,00

wydatki majątkowe
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

========================================================================
===
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
82 700,00
81 202,00
========================================================================
===
92116 biblioteki
77 700,00
77 700,00
wydatki bieżące
77 700,00
77 700,00
w tym :1) dotacja na zadania bieżące
77 700,00
77 700,00
92195 pozostała działalność
wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00

3 502,00
3 502,00
3 502,00
3 502,00

========================================================================
===
Ogółem wydatki budżetowe
9 639 599,45 9 209 749,15
========================================================================
===
-9W 2016 roku na planowane wydatki budżetowe w wysokości 9.639.599,45
złotych zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 9.209.749,15 złotych co stanowi
95,54 %planowanych wydatków w tym:
a) wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

9 202 355,45 8 807 693,01
6 531 510,21 6 176 550,27
4 124 392,53 3 991 304,90
2 407 117,68 2 185 245,37
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2) dotacja na zadania bieżące
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
5) wydatki na obsługę długu jedn. samorządu terytorialnego
b) wydatki majątkowe
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
Razem

Poz. 4173

211 020,00 210 924,54
2 287 680,67 2 252 465,23
117 144,57
55 000,00

113 879,22
53 873,75

437 244,00
437 244,00

402 056,14
402 056,14

9 639 599,45 9 209 749,15

Planowane wydatki bieżące w wysokości 9.202.355,45 zł zostały zrealizowane w wysokości
8.807.693,01 zł co stanowi 95,72 %. Realizacja planowanych wydatków bieżących przebiegała
prawidłowo za wyjątkiem wydatków zaplanowanych i nierozdysponowanych w 2016 roku
z przeznaczeniem na rezerwy ogólną budżetu i rezerwę na zarządzanie kryzysowe.
Planowane wydatki majątkowe w wysokości 437.244,00 zł zostały zrealizowane w
wysokości 402.056,14 zł co stanowi 91,96 %. Realizacja planowanych wydatków majątkowych
przebiegała prawidłowo za wyjątkiem części wydatków, których płatności przeniesiono na 2017
rok.
Dokonywanie wydatków budżetowych następowało w granicach kwot określonych w planie
finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonywanych przeniesień i zgodnie z planowanym
przeznaczeniem w sposób celowy , oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych
efektów z danych nakładów.

Wójt Gminy Racławice
Adam Samborski
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Załącznik Nr 3
do sprawozdania Nr XIX/131/2017
Wójta Gminy Racławice

Plan i wykonanie dotacji i wydatków
związanych z realizacją zadań bieążących z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań
zleconych ustawami w 2016 roku.
I.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej.
1. D o c h o d y.
=========================================================================
dział nazwa działu , rozdziału i paragrafu
=========================================================================
=========================================================================
010 Rolnictwo i łowiectwo
=========================================================================
01095 Pozostała działalność
dochody bieżące:
w tym: dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
=========================================================================
750 Administracja publiczna

plan

wykonanie

266 307,73

199 516,43

266 307,73

266 307,73

199 516,43

266 307,73

266 307,73

266 307,73

41 383,00

39 924,24
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=========================================================================
75011 Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące:
w tym: dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
=========================================================================
751 Urzędy naczelnych organów władzy,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
=========================================================================
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
dochody bieżące:
w tym: dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

Poz. 4173

41 383,00

39 924,24

41 383,00

39 924,24

3 914,00

3 911,88

3 914,00

3 911,88

3 914,00

3 911,88

-2=========================================================================
dział rozdział nazwa działu i rozdziału
plan
=========================================================================
=========================================================================
752 Obrona narodowa
200,00
=========================================================================

plan

200,00
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75212 Pozostałe wydatki obronne
dochody bieżące:
w tym: dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
=========================================================================
754 Bezpieczeństwo publicze i ochrona przeciwpożarowa
=========================================================================
75414 obrona cywilna
dochody bieżące:
w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
=========================================================================
801 Oświata i wychowanie
=========================================================================
80101 Szkoły podstawowe
dochody bieżące:
w tym: dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

Poz. 4173

200,00

200,00

200,00

200,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

21 018,89

19 512,85

20 501,97

11 169,20

11 033,55

11 092,43

11 169,20

11 033,55

11 092,43
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80110 Gimnazja
dochody bieżące:
w tym: dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w
szkołach podstawowych gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych
-3=========================================================================
dział rozdział nazwa działu i rozdziału
=========================================================================
dochody bieżące:
w tym: dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

Poz. 4173

9 506,10

8 479,30

9 081,29

9 506,10

8 479,30

9 081,29

343,59

8 479,30

328,25

plan

plan

343,59

=========================================================================
852 Pomoc społeczna
2 509 630,26
=========================================================================
85203 Ośrodki wsparcia
474 886,00
dochody bieżące:
w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji

8 479,30

328,25

2 509 527,14
474 864,75
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rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
85211 świadczenia wychowawcze
dochody bieżące:
w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane
z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego
pomoc państwa w wychowaniu dzieci ( § 2060)
85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowez ubezpieczenia społecznego
dochody bieżące:
w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej
dochody bieżące:
w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Poz. 4173

474 886,00

474 864,75

1 274 934,82

1 274 934,82

1 274 934,82

1 274 934,82

756 000,00

755 931,53

756 000,00

755 931,53

3 742,44

3 742,44
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( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

Poz. 4173

3 742,44

3 742,44

67,00

53,60

67,00

53,60

=========================================================================
Ogółem dotacje celowe
2 842 953,88
=========================================================================

2 840 872,96

-4=========================================================================
dział rozdział nazwa działu i rozdziału
=========================================================================
85295 pozostała działalność
dochody bieżące:
w tym: dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

2. W y d a t k i.
=========================================================================
010 Rolnictwo i łowiectwo
=========================================================================
01095 Pozostała działalność
wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
=========================================================================

266 307,73

199 516,43

266 307,73

266 307,73
266 307,73
266 307,73
1 877,00
264 430,73

199 516,43

266 307,73
266 307,73
266 307,73
1 877,00
264 430,73
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750 Administracja publiczna
=========================================================================
75011 urzędy wojewódzkie
wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

=========================================================================
751 Urzędy naczelnych organów władzy,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
=========================================================================
75101 urzędy naczelnych organów władzy,
kontroli i ochrony prawa
wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-5=========================================================================
dział rozdział nazwa działu i rozdziału
=========================================================================
=========================================================================
752 Obrona narodowa
=========================================================================
75212 Pozostałe wydatki obronne

Poz. 4173

41 383,00

39 924,24

41 383,00
41 383,00
41 383,00
41 383,00

39 924,24
39 924,24
39 924,24
39 924,24

3 914,00

3 911,88

3 914,00
3 914,00
3 914,00
301,00
3 613,00

3 911,88
3 911,88
3 911,88
298,88
3 613,00

200,00

200,00

200,00

200,00
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wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
=========================================================================
754 Bezpieczeństwo publicze i ochrona przeciwpożarowa
=========================================================================
75214 obrona cywilna
wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
=========================================================================
801 Oświata i wychowanie
=========================================================================
80101 Szkoły podstawowe
wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
80110 Gimnazja
wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w
szkołach podstawowych gimnazjach, liceach

Poz. 4173

200,00
200,00
200,00

200,00
200,00
200,00

500,00

500,00

500,00
500,00
500,00
500,00

500,00
500,00
500,00
500,00

21 018,89

19 512,85

20 501,97

11 169,20
11 169,20
110,57
110,57
11 058,63

11 033,55
37 880,64
36 108,87
3 954,71
1 771,77

11 092,43
11 092,43
109,82
109,82
10 982,61

9 506,10
9 506,10
93,88
93,88
9 412,22

8 479,30
37 880,64
36 108,87
3 954,71
1 771,77

9 081,29
9 081,29
89,91
89,91
8 991,38
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ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych
wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Poz. 4173

343,59
343,59
3,39
3,39
340,20

=========================================================================
852 Pomoc spoleczna
2 509 630,26
=========================================================================
85203 Ośrodki wsparcia
474 886,00
wydatki bieżące
474 886,00
-6=========================================================================
dział rozdział nazwa działu i rozdziału
=========================================================================
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
474 886,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
306 118,53
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
168 767,47
85211 świadczenia wychowawcze
wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

8 479,30
37 880,64
36 108,87
3 954,71
1 771,77

328,25
328,25
3,25
3,25
325,00

2 509 527,14
474 864,75
474 864,75

474 864,75
306 115,96
168 748,79

1 274 934,82
1 274 934,82
24 998,72
18 844,00
6 154,72
1 249 936,10

1 274 934,82
1 274 934,82
24 998,72
18 844,00
6 154,72
1 249 936,10

756 000,00

755 931,53
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756 000,00
33 894,48
31 046,00
2 848,48
722 105,52

755 931,53
33 826,01
31 005,31
2 820,70
722 105,52

3 742,44
3 742,44
3 742,44
3 742,44

3 742,44
3 742,44
3 742,44
3 742,44

67,00
67,00
67,00
67,00

53,60
53,60
53,60
53,60

=========================================================================
Razem plan wydatków
2 842 953,88
=========================================================================

2 840 872,96

85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

85295 pozostała działalność
wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
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-7-

II. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań
zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku.
=========================================================================
dział rozdział nazwa działu i rozdziału
=========================================================================
=========================================================================
750
Administracja publiczna
=========================================================================
75011 Urzędy wojewódzkie
w tym : § 0690 wpływy z różnych opłat

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
w tym : § 0920 wpływy z pozostałych odsetek
§ 0970 wpływy z różnych dochodów
§ 0980 wpływy z zwrotów wypłaconych świadczeń
z funduszu alimentacyjnego
=========================================================================
Ogółem
=========================================================================

118,00

0,00

118,00
118,00

0,00
0,00

18 556,00
2 000,00
3 000,00

11 306,90
565,24
0,00

13 556,00

10 741,66

18 674,00

11 306,90

Wójt Gminy Racławice
Adam Samborski
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Załącznik Nr 4
do sprawozdania Nr XIX/131/2017
Wójta Gminy Racławice

Część opisowa
do załącznika Nr 1 i Nr 2 odnośnie realizacji planowanych
dochodów i wydatków budżetu gminy w 2016 roku.
I. D o c h o d y

b u d ż e t o w e.

1.Dział 010 rolnictwo i łowiectwo.
Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu dotacji celowej dotyczącej zwrotu
producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wpływu dotacji z samorządu województwa
na modernizację dróg dojazdowych do gruntów ornych.
2.Dział 020 leśnictwo.
Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu czynszu za dzierżawienie terenów łowieckich
przez Koła Łowieckie działające na terenie naszej gminy.
3.Dział 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.
Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu opłaty za dzierżawę wodociągów wiejskich
od dzierżawcy wyłonionego w trybie udzielonego zamówienia publicznego.
4.Dział 600 transport i łączność.
Dochody w tym dziale pochodzą będą z wpływu dotacji na przebudowę dróg gminnych
w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
5.Dział 700 gospodarka mieszkaniowa.
Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu środków z opłat czynszowych za wynajem lokali
mieszkalnych i lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne gminy i wpływu
pozostałych należności za gospodarowanie mieniem komunalnym gminy oraz wpływu .
środków za planowaną w 2016 roku sprzedaż mienia komunalnego gminy.
6.Dział 720 informatyka
Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu dotacji w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz
ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy na realizację programu "Dostęp do internetu szansą na rozwój Gminy
Racławice". Środki te w 2015 roku zostały pokryte ze środków własnych budżetu gminy
i po rozliczeniu zadania wpłynęły do budżetu gminy.
7.Dział 750 administracja publiczna.
Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz
pozostałych dochodów ( ref. prace interwencyjne i pozostałe dochody w tym zwroty wydatków).
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8.Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa.
Dochody w tym dziale pochodzą z wpływów dotacji celowych na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w zakresie
prowadzenia stałego rejestru wyborców z terenu naszej gminy oraz dotacji na zakupy
urn wyborczych z Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie.
-29.Dział 752 obrona narodowa.
Dochody w tym dziale pochodzić będą z wpływu dotacji celowych na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w zakresie pozostałych
zadań obronnych.
10.Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Dochody w tym dziale pochodzić będą z wpływu dotacji celowych na realizację zadań
Bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w zakresie zadań obrony
cywilnej.
11.Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem.
Dochody w tym dziale pochodzą z wpływów podatku rolnego, podatku leśnego,
oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych działających na terenie naszej
gminy, z wpływów udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa jak
podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych oraz wpływów od
ludności podatku rolnego, podatku od nieruchomości, wpływów z karty podatkowej
pobieranej przez urzędy skarbowe, podatku od spadków i darowizn, podatku od
środków transportowych, podatku od czynności cywilno prawnych, wpływu opłaty skarbowej
wpływu opłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i należnych
odsetek za nieterminowe uregulowanie podatków i opłat od ludności.
12.Dział 758 różne rozliczenia.
Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu przyznanej przez Ministerstwo Finansów
dla naszej gminy subwencji oświatowej i części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin.
13.Dział 801 ośwata i wychowanie.
Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu dotacji na dofinansowanie oddziałów
przedszkolnych, wpływ odpłatności za posiłki i wpłaty za dzieci uczęszczające do
oddziału przedszkolnego z terenu innych gmin oraz wpływu dotacji celowej na zakup
podręczników szkolnych i pozostałych zadań zleconych gminie.
14.Dział 852 pomoc społeczna.
Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w ramach opieki
społecznej , na utrzymanie ośrodków wsparcia, na świadczenia wychowawcze, na wypłatę
świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych , składek na ubezpieczenia emerytalne
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i rentowe, wypłatę dodatków z tytułu urodzenia dziecka, wychowania dziecka w rodzinie
wielodzietnej, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
i podjęcia przez dziecko nauki rozpoczęcia roku szkolnego w szkołach poza miejscem
zamieszkania oraz wpływu dotacji na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i pozostałych
zadań z zakresu pomocy społecznej.
15.Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza.
Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację
-3własnych zadań bieżących gminy na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjium i szkół średnich z terenu naszej gminy.
16.Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu środków od mieszkańców gminy zadeklarowanych
w ramach gospodarki odpadami oraz wpływu opłat za korzystanie ze środowiska.
17.Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu dobrowolnych wpłat na organizację uroczystości
regionalnych w Racławicach od osób fizycznych i instytucji biorących udział na tych imprezach.

II. W y d a t k i b u d ż e t o w e.
1.Dział 010 rolnictwo i łowiectwo.
Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z
zapłatą 2% składki na działalność Izb Rolniczych w stosunku do wpływu podatku rolnego
od mieszkańców naszej gminy i wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wpływu dotacji z samorządu
województwa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów ornych.
2.Dział 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.
Wydatki w tym dziale zostały poniesione na utrzymanie istniejących wodociągów wiejskich
dotyczące zwiększenia sieci wodociągowej do nowych zabudowań mieszkalnych na terenie
gminy.
3.Dział 600 transport i łączność.
Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na remonty i bieżące /zimowe i letnie/
utrzymanie dróg gminnych. Wydatki związane z przebudową dróg gminnych zaplanowanych
w budżecie na 2016 rok zostały wykonane zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku
dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.
4.Dział 700 gospodarka mieszkaniowa.
Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na zapłatę rachunków dotyczących
bieżącego utrzymania obiektów komunalnych gminy, zakup opału, zapłatę za pobór energii
elektrycznej oraz zapłatę podatku Vat naliczonego w fakturach za najem lokali użytkowych.
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W 2016 roku zostały zabezpieczone środki na wydatki budżetowe związane z przygotowaniem
inwestycji przebudowa i termomodernizacja Willi Walerego Sławka w Janowiczkach, który
planowany jest do realizacji przy udziale środków z UE.
5.Dział 710 działalność usługowa
Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na zapłatę rachunków dotyczących częściowych
planów zagospodarowania przestrzennego oraz zapłatę za sporządzenie decyzji o warunkach
zabudowy dla mieszkańców gminy ubiegających się o pozwolenia na budowę budynków
mieszkalnych i gospodarczych.

-46.Dział 720 informatyka
Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z realizacją
programu przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą" Dostęp do internetu
szansą na rozwój Gminy Racławice" tj zapłata rachunków za dostęp do internetu dla
uczestników tego programu.
7.Dział 750 administracja publiczna.
Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na utrzymanie Rady Gminy w Racławicach,
w tym wypłata diet dla radnych, utrzymanie Urzędu Gminy a mianowicie: wypłatę
wynagrodzeń dla pracowników urzędu oraz pochodnych od wynagrodzeń, zakup ,
materiałów biurowych druków, sprzętu biurowego , zapłatę opłaty za przesyłki listowe ,
rozmowy telefoniczne, zapłatę kosztów egzekucyjnych , zapłatę za prenumeratę prasy
zapłatę za energię elektryczną, pobór wody, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy
i samochodu służbowego i inne wydatki rzeczowe w zakresie administracji samorządowej,
w tym wypłatą diet dla sołtysów biorących udział w obradach sesji Rady Gminy zgodnie
z uchwałą Rady oraz opłatą innych należności administracyjnych w 2016 roku.
8.Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa.
Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców z terenu naszej gminy oraz zakup urn wyborczych stosownie
do otrzymanej dotacji celowej.
9.Dział 752 obrona narodowa.
Wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z organizacją
szkoleń z zakresu obrony narodowej i pozostałych wydatków obronnych.
10.Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych
działających na terenie naszej gminy oraz wydatki związane z wykonywaniem zadań
zleconych gminie w zakresie obrony cywilnej. .
11.Dział 757 obsługa długu publicznego.
Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na zapłatę odsetek od podjętych kredytów

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 38 –

Poz. 4173

bankowych na realizację zadań inwestycyjnch i kredytu w rachunku bieżącym gminy.
12.Dział 758 różne rozliczenia.
W dziale tym znajduje się kwota rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki w tym rezerwa
na zarzadzanie kryzysowe.
13.Dział 801 oświata i wychowanie.
Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na utrzymanie Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum działających na terenie naszej gminy , zapłatę rachunków za dowóz uczniów
do szkół, utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół, utrzymanie oddziałów
przedszkolnych oraz pozostałych wydatków w zakresie oświaty.

-514.Dział 851 ochrona zdrowia.
Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na cele związane z przeciwdziałaniem
alkoholizmowi, pomoc rodzinom nękanym tym nałogiem oraz prowadzeniem profilaktyki przeciwalkoholowej zwalczaniu narkomanii , zapłatę rachunków za zajęcia karate dla
dzieci i młodzieży szkolnej , zakup sprzętu sportowego i realizację pozostałych wydatków
zgodnie z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na 2016 rok.
15.Dział 852 pomoc społeczna.
Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem
ośrodków wsparcia, wypłatą świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń
alimentacyjnych, wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami z tytułu urodzenia dziecka,
wypłatę świadczeń związanych z wychowania dziecka w rodzinie zastępczej i wielodzietnej
wypłta świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
rozpoczęcia roku szkolnego i podjęcia przez dziecko nauki w szkołach poza miejscem
zamieszkania oraz utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w Racławicach oraz pozostałych
zadań z zakresu pomocy społecznej w tym dożywianie uczniów w Szkole Podstawowej
i Gimnazjum w Racławicach dla dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin.
.
16.Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza.
Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na wypłatą stypendiów dla uczniów
szkól podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu naszej gminy
17.Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na zapłatę faktur za pobraną energię elektryczną
przy oświetleniu dróg oraz pozostałych obiektach komunalnych i pokrycie pozostałych
wydatków w zakresie gospodarki komunalnej oraz gospodarki odpadami realizowanej
przez gminę w 2016 roku.
18.Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Wydatki w tym dziale dotacji podmiotowej , która została przekazana na utrzymanie instytucji
kultury tj.Gminnej Biblioteki w Racławicach. pokrycie wydatków związanych z organizowaniem
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uroczystości regionalnych w Racławicach jak Wybór Chłopa Roku w rocznicę Bitwy pod
Racławicami.

Wójt Gminy Racławice
Adam Samborski
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Załącznik Nr 5
do sprawozdania Nr XIX/131/2017
Wójta Gminy Racławice

Informacje dodatkowe.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Racławice za 2016 rok.
1. Planowane dochody budżetu Gminy - plan 9.932.599,45 zł, wykonanie 9.788.044,49 zł
co stanowi 98,55 % z tego:
- dochody bieżące plan 9.798.755,45 zł wykonanie 9.656.161,49 zł co stanowi 98,55 %,
- dochody majątkowe plan 133.844,00 zł wykonanie 131.883,00 zł co stanowi 98,55 %.
2. Planowane wydatki budżetu Gminy - plan 9.639.599,45 zł, wykonanie 9.209.749,15 zł
co stanowi 95,54 % z tego:
- wydatki bieżące plan 9.202.355,45 zł, wykonanie 8.807.693,01 zł co stanowi 95,72 %
- wydatki majątkowe plan 437.244,00 zł, wykonanie 402.056,14 zł co stanowi 91,96 %.
3. Planowane przychody budżetu Gminy - plan - 0 - zł wykonanie - 0 - zł
co stanowi - 0 - % z tego:
W 2016 roku planowane było podjęcie kredytu w rachunku bieżącym budżetu gminy
w kwocie 800.000,00 złotych na przejściowy deficyt budżetu. Na dzień 31 grudnia 2016 r
saldo kredytu na rachunku podstawowym budżetu Gminy stanowiło saldo - 0 - złotych.
4. Planowane rozchody budżetu Gminy - plan 293.000,00 zł, z tego w 2016 roku spłacono
kwotę 293.000,00 złotych co stanowi 100,00 % planowanych rozchodów w tym:
- Banku Ochrony Środowiska w Krakowie. W 2011 roku podjęty został kredyt bankowy
w kwocie 946.354,00 złotych na I etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Racławice. W 2016 roku spłacono kwotę 105.000,00 złotych. Pozostała
do spłaty kwota 421.354,00 złotych.
- Banku Ochrony Środowiska w Krakowie. W 2011 roku podjęty został kredyt bankowy
w kwocie 600.000,00 złotych na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Racławice.
W 2016 roku spłacono kwotę 65.000,00 złotych. Pozostała do spłaty kwota 275.000,00 zł.
- Banku Ochrony Środowiska w Krakowie. W 2011 roku podjęty został kredyt bankowy
w kwocie 587.672,69 złotych na przebudowę dróg gminnych i powiatowych na terenie
Gminy Racławice. W 2016 roku spłacono kwotę 65.000,00 złotych. Pozostała do spłaty
kwota 262.672,69 złotych.
- Banku Ochrony Środowiska w Krakowie. W listopadzie 2013 roku podjęty został kredyt
bankowy w kwocie 345.623,19 złotych na budowę II etapu przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Racławice. W 2016 roku spłacono kwotę 50.000,00 złotych.
Pozostała do spłaty kwota 245.623,19 złotych.
- Banku Ochrony Środowiska w Krakowie. W miesiącu maju 2015 roku podjęty został
kredyt bankowy w kwocie 194.315,00 złotych na utworzenie parku wiejskiego w
Janowiczkach W 2016 roku spłacono kwotę 3.000,00 złotych. Pozostała do spłaty kwota
191.315,00 złotych.
- Banku Ochrony Środowiska w Krakowie. W miesiącu czerwcu 2015 roku podjęty został
kredyt bankowy w kwocie 143.248,00 złotych na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Racławice - III etap. W 2016 roku spłacono kwotę 5.000,00 zł.
Pozostała do spłaty kwota 138.248,00 złotych.
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5.Zobowiązania Gminy Racławice z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych
na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą kwotę 1.534.212,88 złotych w tym:
a) podjęte kredyty bankowe stanowią kwotę 1.534.212,88 złotych
6. Różnica pomiędzy kwotą osiągniętych dochodów budżetowych w 2016 roku w wysokości
9.788.044,497 złotych a kwotą zrealizowanych wydatków budżetowych w wysokości
9.209.749,15 złotych stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 578.295,34 złotych.
7. W 2016 roku Gmina zrealizowała wydatki budżetowe przy udziale środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 147.569,22 złotych. Wpływ środków do budżetu
-2gminy na ten cel w 2016 roku zamknął się kwotą 161.696,65 złotych.
8. Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
9.Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.
10.Gmina nie udzielała pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

I.Zaległości z tytułu podatków i opłat.
Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem o dochodach budżetowych Rb -27 S za 2016 rok
występują zaległości wymagalne z tytułu podatków i opłat w kwocie 421.964,98 złotych
W porównaniu do 2015 roku zaległości pozostają na podobnym poziomie oprócz zaległości
zaległości podatku rolnego i zaległości od dłużników alimentacyjnych, które wzrosły około
30 %.
Do głównych zaległości należą:
1.podatek od nieruchomości /dz.756 rozdz.75615/ zaległość w kwocie 54.176,00 złotych.
Na w/w zaległości zostały wystawione upomnienia do zapłaty oraz tytuły wykonawcze
do pobrania w trybie egzekucji administracyjnej (zaległość dotyczy Hotelu Dosłońce ).
2.podatek od nieruchomości /dz.756 rozdz.75616/ zaległość w kwocie 10.772,80 złotych.
Na w/w zaległości zostały wystawione upomnienia do zapłaty oraz tytuły wykonawcze
do pobrania w trybie egzekucji administracyjnej.
3.podatek rolny/ dz.756 rozdz.75616/ występują zaległości w kwocie 123.976,09 złotych
Na w/w zaległości zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze do
pobrania należności w trybie egzekucji administracyjnej.
4.podatek od środków transportowych/ dz.756 rozdz.75616/ występują zaległości w kwocie
34.156,34 złotych. Na w/w zaległości zostały wystawione upomnienia oraz tytuły
wykonawcze do pobrania należności w trybie egzekucji administracyjnej.
5. zaległości dotyczące dłużników alimentacyjnych stanowiących dochody budżetu gminy
/ dz.852 rozdz.85212/ w kwocie 191.375,01 złotych. Należności te zostaną pobrane przez
komorników sądowych i przekazane na rachunek budżetu gminy.
6.opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi/ dz.900 rozdz.90002/ występują
zaległości w kwocie 6.929,40 złotych. Na w/w zaległości zostały wystawione
upomnienia , należności te zostaną pobrane w trybie egzekucji administracyjnej.

II.Rozliczenie środków uzyskanych w 2016 roku z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań
określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu uzależnieniom na
2016 rok.

Poz. 4173
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1.D o c h o d y
Dział 756 dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej, rozdział 75618
wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych.
W 2016 roku na planowane 35.000,00 złotych uzyskano dochody w wysokości
37.443,94 złotych.
-32.W y d a t k i.
Dział 851 - ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 41.051,00 zł
w tym:
plan

1) rozdział 85153 zwalczanie narkomanii.
w tym:
85153 zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

wykonanie

500,00

0,00

500,00
500,00
500,00
500,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Na planowane wydatki w wysokości 500,00 złotych w pierwszym półroczu 2016 roku
wydatkowano kwotę 0,00 złotych.
2) rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi.
plan

85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

40 551,00
40 551,00
40 051,00
10 301,00
29 750,00
500

wykonanie

30 962,02
30 962,02
30 962,02
5 672,75
25 289,27
0

Na planowane wydatki w wysokości 40.551,00 złotych w 2016 roku wydatkowano kwotę
w wysokości 30.962,02 złotych. Były to wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatki związane z profilaktyką
antyalkoholową przeprowadzaną wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz pozostałych
zadań przyjętych w gminnym programie przeciwdziałaniu uzależnieniom w 2016 roku
Nie wykorzystane środki na ten cel zostaną wydatkowane w 2017 roku.
III . Rozliczenie uzyskanych dochodów budżetowych z tytułu opłat za korzystanie
ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną
środowiska naturalnego w 2016 roku.
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1. D o c h o d y
Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska
w tym: - § 0690 wpływy z różnych opłat
Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego na planowane dochody
w kwocie 7.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 4.094,73 złotych.
2.W y d a t k i
Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska
-4w tym:

plan

90003 oczyszczanie miast i wsi
wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00

wykonanie

W 2016 roku wydatkowano kwoty 5.127,11 złotych na wydatki związane z ochroną
i utrzymaniem środowiska naturalnego naszej Gminy w tym wywóz nieczystości stałych
i płynnych.
IV . Rozliczenie uzyskanych dochodów budżetowych z tytułu opłat za prowadzenie
gospodarki odpadami oraz wydatków na realizację zadań związanych
z prowadzoną gospodarką odpadami na terenie Gminy Racławice w 2016 roku.

1. D o c h o d y
Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdział 90002 gospodarka odpadami
w tym: - § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Z tytułu opłat od ludności za prowadzoną przez Gminę Racławice gospodarkę
odpadami na planowane dochody w kwocie 145.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości
143.571,90 złotych.
2. W y d a t k i
Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdział 90002 gospodarka odpadami

5 127,11
5 127,11
5 127,11
5 127,11
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plan

90002 gospodarka odpadami
wydatki bieżące
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

145 000,00
145 000,00
145 000,00
28 482,00
116 518,00

wykonanie

144 999,48
144 999,48
144 999,48
28 482,00
116 517,48

W 2016 roku wydatkowano kwotę 144.999,48 złotych na pokrycie wydatków
związanych z prowadzoną przez gminę Racławice gospodarkę odpadami.
Wydatki na ten cel związane były z comiesięczną zapłatę za wywóz odpadów komunalnych
od mieszkańców gminy, zakup aktualizacji oprogramowania służącego do dokonania
przypisu i ewidencji należnych opłat od ludności poszczególnych wsi wchodzących w skład
Gminy Racławice oraz koszty wynagrodzenia pracownika prowadzącego ewidencję poboru
należnych opłat za gospodarkę odpadami.

-5V . Rozliczenie uzyskanych dochodów budżetowych z tytułu części oświatowej
subwencji ogółnej naliczonej na uczniów objętych kształceniem specjalnym
oraz wydatków budżetowych na realizację zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy na trenie Gminy Racławice
w 2016 roku.
1. D o c h o d y
Dział 758 różne rozliczenia
- rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
w tym: - § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa
Stosownie do informacji Ministra Finansów o wielkości subwencji dla Gminy
Racławice na 2016 rok jest wyszczególniona w metryczce do przyznanej subwenci
oświatowej kwota 56.216,00 złotych przeznaczona na 2 uczniów gimnazjalnych
i 1 ucznia Szkoły Podstawowej w Racławicach objętych kształceniem specjalnym.
2. W y d a t k i
Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 57.128,59 złotych i jest wyższy o kwotę
912,59 złotych w tym kwota 342,72 złotych w związku z niepełnym wykorzystanej środków
na ten cel w roku ubiegłym
Dział 801 oświata i wychowanie
w tym:
80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
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nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych
i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
wydatki bieżące
57 128,59 57 060,53
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
54 266,39 54 213,53
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
48 776,00 48 775,42
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
5 490,39 5 438,11
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
2 862,20 2 847,00
W 2016 roku wydatkowano kwotę 57.060,53 złotych na pokrycie wydatków
związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla uczniów w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Racławicach.

Wójt Gminy Racławice
Adam Samborski
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Załącznik Nr 6
do sprawozdania Nr XIX/131/2017
Wójta Gminy Racławice

Wydatki majątkowe

planowane w budżecie gminy na 2016 rok
wykonane w 2016 roku
Zadania inwestycyjne budżetu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dział nazwa działu wyszczególnienie inwestycji
plan
wykonanie
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=====================================================================
010 Rolnictwo i łowiectwo
207 474,00 200 255,09
=====================================================================
- rozdział 01095
207 474,00 200 255,09
w tym: - przebudowa dróg dojazdowych do pól we wsiach
- Marchocice- Lasowisko długości 761 mb
22 000,00
21 778,40
- Górka Kościejowska- Wrocimowice dł. 800 mb
42 000,00
40 836,55
- Miroszów - Helenówka długości 1.900 mb
94 000,00
91 026,15
- Głupczów- Żabiniec dł. 800 mb
49 474,00
46 613,99
=====================================================================
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę
27 000,00
24 205,50
=====================================================================
- rozdział 40002
27 000,00
24 205,50
w tym: - dobudowa sieci wodociągowej w Klonowie
3 000,00
2 800,00
- wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku
komunalnego w Janowiczkach
5 000,00
3 690,00
- wykonanie ogrodzenia komory redukcyjnej
w Kościejowie
6 000,00
5 600,00
- dobudowa sieci wodociągowej w Racławicach
13 000,00
12 115,50
=====================================================================
600 Transport i łączność
109 320,00
90 794,37
=====================================================================
- rozdział 60013
20 000,00
20 000,00
w tym: - modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości
Racławice
20 000,00
20 000,00
- rozdział 60016
w tym: - przebudowa drogi gminnej Kościejów Łopaty
- przebudowa drogi gminnej Kościejów Łopaty

89 320,00
40 000,00
15 000,00

70 794,37
35 005,80
13 530,00
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34 320,00

22 258,57

=====================================================================
700
Gospodarka mieszkaniowa
34 600,00
28 601,18
=====================================================================
-2-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dział nazwa działu wyszczególnienie inwestycji
plan
wykonanie
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- rozdział 70005
34 600,00
28 601,18
w tym: - zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby utrzymania
obiektów komunalnych gminy.
14 600,00
14 600,00
- prace związane z przygotowaniem inwestycji
z zakresu gospodarki komunalnej:
20 000,00
14 001,18
( termomodernizacja Willi Walerego Sławka )
=====================================================================
852 Pomoc społeczna
33 650,00
33 650,00
=====================================================================
33 650,00
33 650,00
- rozdział 85295
w tym: - przebudowa pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia
na Klub Integracji Społecznej
33 650,00
33 650,00
=====================================================================
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
25 200,00
24 550,00
=====================================================================
- rozdział 90001
20 000,00
19 350,00
w tym: - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie
Racławice III etap
20 000,00
19 350,00
- rozdział 90095
w tym : - wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku
"Gazociąg " w Proszowicach

5 200,00

5 200,00

5 200,00

5 200,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ogółem wydatki na zadania inwestycyjne
437 244,00 402 056,14
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Racławice
Adam Samborski

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 48 –

Poz. 4173

Załącznik Nr 7
do sprawozdania Nr XIX/131/2017
Wójta Gminy Racławice

Realizacja
planowanych dotacji z budżetu gminy w 2016 roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dział nazwa działu i rozdziału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych.
I.Dotacja celowa dla województwa ( pomoc między JST)
========================================================================
600 Transport i łączność
========================================================================
60013 drogi publiczne wojewódzkie

plan

wykonanie

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

840,00

744,54

840,00

744,54

w tym: dotacja celowa przekazana do województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie umów między j.s.t w kwocie
20.000,00 złotych.
Jednostka realizująca - Województwo Małopolskie.
II.Dotacja celowa dla innej gminy ( współfinansowanie doradztwa metodycznego
nauczycieli matematyki z powiatu Miechowskiego )
========================================================================
801
Oświata i wychowanie
========================================================================
80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
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w tym: dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
w kwocie 840,00 złotych.
Jednostka realizująca Urząd Gminy w Słaboszowie.
I Dotacja podmiotowa
========================================================================
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
========================================================================
92116 biblioteki
w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

77 700,00

77 700,00

77 700,00

77 700,00

Dotacja ta została przekazana z budżetu gminy dla instytucji kultury tj. Gminnej
Biblioteki w Racławicach.
Jednostka realizująca Gminna Biblioteka Publiczna w Racławicach.

Dotacja dla jednostek z poza sektora finansów publicznych.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dział nazwa działu i rozdziału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II.Dotacja celowa dla stowarzyszenia ( na prowadzenie ośrodka wsparcia - klubu
samopomocy )
========================================================================
852
Pomoc społeczna
========================================================================
85203 ośrodki wsparcia

plan

wykonanie

132 480,00

132 480,00

132 480,00

132 480,00
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w tym: dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom w kwocie 132.480,00 złotych.
Jednostka realizująca Stowarzyszenie Na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju - Racławice
========================================================================
Razem dotacje z budżetu
========================================================================

231 020,00

230 924,54

Wójt Gminy Racławice
Adam Samborski
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Załącznik Nr 8
do sprawozdania Nr XIX/131/2017
Wójta Gminy Racławice

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2016 roku.

L.p.

Okres realizacji

Łączne nakłady
finansowe

"Aktywność popłaca" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 - Aktywizacja
1bezrobotnych

2016 - 2019

713 087,51

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie
2Gminy Racławice

2015-2016

Współfinansowanie doradztwa metodycznego
3nauczycieli matematyki Powiatu Miechowskiego

Nazwa programu

Nakłady poniesione do
31.12.2016 r

% wykonania

147 529,22

20,72

225 000,00

224 529,27

99,79

2015-2018

2 520,00

1 195,50

47,44

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na
4terenie Gminy Racławice - IV etap

2016-2018

380 000,00

19 350,00

5,10

Modernizacja energetyczna budynku użyteczności
5publicznej - Willa Walerego Sławka w Janowiczkach

2016-2018

300 000,00

14 001,18

4,67
Wójt Gminy Racławice
Adam Samborski
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Załącznik Nr 9
do sprawozdania Nr XIX/131/2017
Wójta Gminy Racławice

Zmiany w planie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp. dokonane w trakcie roku budżetowego 2016 roku.

L.p.

Nazwa programu

Plan wg uchwały
budżetowej

zwiększenie

1

Plan po
zmianach

Zmiana
zmniejszenie

"Aktywność popłaca" w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 2020- Aktywizacja bezrobotnych

0,00

236 757,57

88 200,00

148 557,57

Razem:

0,00

236 757,57

88 200,00

148 557,57

Wójt Gminy Racławice
Adam Samborski
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Załącznik Nr 10
do sprawozdania Nr XIX/131/2017
Wójta Gminy Racławic

ZESTAWIENIE ZBIORCZE STANU MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RACŁAWICE
za 2016 rok.
Ilość

Wartość
w złotych

Opis Nieruchomości (Wyszczególnienie)

1

NIERUCHOMOŚCI

2

3

Tytuł prawny
Sposób Zagospodarowania
Nakłady
posiadanego
inwestycyjne
Bezpo-średni
Zarząd
jednoUżytkowanie
Użytko-wanie
Najem
Dzierżawa
mienia
zarząd
stki
wieczyste
organizacyjnej

4

5

6

7

8

9

10

11

Projekt zagospodarowania mienia :
Dochody ze Inne dochody Wydatki
sprzedaży
mienia

12

13

14

/ GRUNTY /

GRUNTY;

1) rolne

8

219 986,00

wlas kom

6

0

0

0

0

2

0,00

13 510,00

1 567,20

800,00

2) zabudowane

36

417 893,20

wlas kom

36

0

0

0

0

0

0,00

0,00

4 500,00

3 500,00

3) pozostałe

13

393 043,00

wlas kom

13

0

0

0

0

0

0,00

0,00

22 831,29

8 500,00

4) komunikacyjne(drogi)

283

1 481 764,49

wlas kom

283

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem

340

2 512 686,69

0,00

13 510,00

28 898,49

12 800,00

7 116,00

17 000,00

NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE

BUDYNKI:

1) biurowe

2

860 030,42

wlas kom

1

0

0

0

1

0

0,00

0,00

2) szkolne

3

5 455 614,93

wlas kom

1

2

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

70 000,00

3) mieszkalne

4

336 693,99

wlas kom

4

0

0

0

0

0

0,00

0,00

35 294,50

3 500,00

4) kultury

7

1 676 270,59

wlas kom

7

0

0

0

0

0

40 421,18

0,00

26 400,00

27 500,00

5) gospodarcze

3

14 816,82

wlas kom

3

0

0

0

0

0

0,00

0,00

600,00

0,00
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6) remizy OSP

2

37 231,15

wlas kom

2

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

4 500,00

7) hydrofornii

4

282 851,56

wlas kom

0

0

0

0

0

4

0,00

0,00

0,00

0,00

8) ośrodek zdrowia

1

835 742,34

wlas kom

0

0

0

0

1

0

0,00

0,00

23 468,40

38 000,00

9) magazynowe

2

64 265,67

wlas kom

0

0

0

0

2

0

0,00

0,00

30 036,40

3 000,00

Razem

28

9 563 517,47

40 421,18

0,00

122 915,30

163 500,00

1) wiaty przystankowe

10

39 292,16

wlas kom

10

0

0

0

0

0

22 258,57

0,00

0,00

0,00

2) basen kąpielowy

1

67 967,64

wlas kom

1

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

3) ogrodzenia

8

110 496,43

wlas kom

7

1

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

5 600,00

4) budowle sanitarne

5

146 634,31

wlas kom

2

3

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

600,00

5) place, parkingi

3

205 006,70

wlas kom

1

2

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

6)oczyszczalnie ścieków

1

107 179,75

wlas kom

0

1

0

0

0

0

19 350,00

0,00

0,00

1 600,00

NIERUCHOMOŚCI POZOSTAŁE

7)przydom.oczyszczalnie
ścieków

403

3 580 575,20

wlas kom

403

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

8) drogi gminne (w km)

78,2

10 762 705,20

wlas kom

78,2

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

490 041,55

9) ciąg pieszy( dr.pow.)

1,07

384 259,28

wlas kom

1,07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

10) ciąg pieszy( Kopiec.)

242

79 425,10

wlas kom

242

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

11) wodociągi (w km)

79,1

1 762 840,98

wlas kom

79,1

0

0

0

0

0

0,00

0,00

52 767,00

0,00

12) kompleks boisk

2

1 062 059,00

wlas kom

2

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

2 200,00

13) wieża widokowa

1

287 043,23

wlas kom

1

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

14) ścieżka zdrowia

1

315 499,47

wlas kom

1

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

15) altana wypoczynkowa

4

67 766,83

wlas kom

4

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

16) plac zabaw

1

44 999,89

wlas kom

0

1

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

700,00

17)przebieralnia-sport

1

5 000,00

wlas kom

1

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

18) park wiej.Janowiczki

1

496 615,49

wlas kom

1

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

19) kolektory słoneczne

270

2 393 014,88

wlas kom

265

5

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

826,3

21 918 381,54

41 608,57

0,00

52 767,00

500 741,55

Razem

RUCHOMOŚCI (ŚRODKI TRWAŁE I WYPOSAŻENIE )
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1) autobus szkolny

1

274 500,00

wlas kom

0

1

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

32 000,00

2)samochody strażackie

2

59 436,35

wlas kom

0

0

2

0

0

0

0,00

0,00

0,00

3 500,00

3) samochód osobowy

1

40 000,00

wlas kom

1

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

6 500,00

4) urządz.techn.wodne

2

29 296,48

wlas kom

0

0

0

0

0

2

0,00

0,00

0,00

0,00

5) urządz.techn.biurowe

4

25 530,27

wlas kom

1

3

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

6)zestaw rekreacyjn.-sport

1

15 014,54

wlas kom

1

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

2 100,00

7)multimedial.kiosk inform.

1

7 179,70

wlas kom

1

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

8) zbiorniki wodociągowe

3

164 018,66

wlas kom

0

0

0

0

0

3

0,00

0,00

0,00

5 600,00

9) urządz.techn.CO

12

112 600,00

wlas kom

2

10

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

10) kserokopiarki

3

23 581,38

wlas kom

2

1

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

3 500,00

11) waga samochodowa

1

4 200,00

wlas kom

1

0

0

0

0

0

0,00

0,00

1 800,00

500,00

12) zestawy komputerowe

1

13 618,07

wlas kom

0

1

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

1 700,00

13) serwery

2

27 925,80

wlas kom

2

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

600,00

13) rów p.powodziowy

1

30 587,20

wlas kom

1

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

14) kosiarka samojezdna

2

21 599,99

wlas kom

2

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

1 200,00

wlas kom

0

1

0

0

0

0

15) zestaw do rehabilitacji

1

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem

38

855 088,44

0,00

0,00

1 800,00

57 200,00

34 849 674,14

82 029,75

13 510,00

206 380,79

734 241,55

OGÓŁEM

1232,3

Informacja o zmianach w mieniu komunalnym Gminy w 2016 roku
Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z otrzymanych informacji opartych na zapisach w księgach rachunkowych
prowadzonych przez wszystkie jednostki organizacyjne Gminy.
1). Gmina nie posiada udziałów w spółkach, akcji i innych papierów wartościowych.
2).W 2016 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń innym podmiotom .
3). Gmina nie oddawała ani nie otrzymywała żadnego majątku w leasing.
4). Wartość mienia komunalnego Gminy Racławice z kwoty 34.415.690,86 złotych wzrosła do kwoty 34.849.674,14 złotych.
5). W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego Gminy wartość mienia komunalnego wzrosła o kwotę 438.483,27 złotych.
6). Przejęto w 2016 roku z komunalizacji 28 działek znajdujących pod drogami gminnymi o łącznej powierzchni 6,16 ha o łącznej wartości
151.338,88 złotych w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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a) wieś Racławice 28 działki o powierzchni 6,16 ha o wartości 151.338,88 złotych
7). Przejęto w 2016 roku z komunalizacji 3 działki rolne o łącznej powierzchni 1,24 ha o łącznej wartości 20.900,00 złotych w tym:
a) wieś Miroszów 2 działek rolne o powierzchni 1,1480 ha o wartości 18.000,00 złotych
b) wieś Janowiczki 1 działeka rolna o powierzchni 0,0922 ha o wartości 2.900 złotych
8).Dokonano przebudowy dróg gminnych na kwotę 48.535,80 złotych w miejscowości Kościejów - Łopaty i Grzymałów - Dosłońce.
9). W 2016 roku dokonano przebudowy dróg dojazdowych do pól we wsiach: Marchocice - Lasowisko długości 761 mb na wartość 21.778,40 złotych,
Górka Kościejowska - Wrocimowice długości 800 mb na wartość 40.836,55 złotych, Miroszów - Helenówka długości 1.900 mb na wartość
91.026,15 złotych oraz Głupczów - Żabiniec długości 750 mb na wartość 46.613,99 złotych
10). W 2016 roku wykonano dobudowę 290 mb wodociągów wiejskich we wsiach Racławice, Janowiczki i Klonów na kwotę 18.605,50 złotych
oraz wykonano ogrodzenie komory redukcyjnej w Kościejowie o długości 56 mb za kwotę 5.600,00 złotych.
11). W 2016 roku została zakupiona kosiarka samojezdna do wykaszania trawy przy obiektach komunalnych gminy w tym Kopiec Kościuszki
za kwotę 14.600,00 złotych.
12).Nakłady inwestycyjne wymienione w informacji o stanie mienia komunalnego są w trakcie realizacji inwestycji i po zakończeniu ich realizacji
zostaną zinwentaryzowane i wprowadzone na stan środków trwałych stanowiących mienie komunalne Gminy Racławice.
13).Dochody z mienia komunalnego jak również wydatki budżetowe na utrzymanie posiadanego mienia komunalnego zostały przedstawione
w niniejszej informacji.
14). Jednostki budżetowe Gminy nie posiadają wyodrębnionych rachunków dochodów własnych.
15). Środki pieniężne Gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku zamknęły się kwotą 508.632,95 złotych w tym na rachunkach bankowych
w kwocie 508.632,95 złotych.
16). Zapasy materiałów na dzień 31 grudnia 2016 roku zamknęły się kwotą 2.893,58 złotych w tym zapasy oleju opałowego na obiektach
komunalnych gminy.
17) Stan należności wymagalnych Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych zgodnie ze sprawozdaniem RB 27 S na dzień 31 grudnia 2016 roku
zamknął się kwotą 421.964,98 złotych w tym zaległości dłużników alimentacyjnych w kwocie 191.375,01 złotych.
18). Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
19).Gmina nie udzielała pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Wójt Gminy Racławice
Adam Samborski

