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SPRAWOZDANIE NR 1/2018
BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICE
z dnia 14 marca 2018 roku
WFK.3035.1.2018
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za 2017 rok
stan na 31 grudnia 2017 roku.
1. Wykonanie dochodów Gminy Krzeszowice za 2017 rok zbiorczo wg działów - stanowi załącznik nr 1.
2. Wykonanie dochodów Gminy Krzeszowice za 2017 rok szczegółowo - stanowi załącznik nr 2.
3. Wykonanie przychodów Gminy Krzeszowice za 2017 rok zbiorczo wg działów - stanowi załącznik nr 3
4. Wykonanie wydatków Gminy Krzeszowice za 2017 rok zbiorczo wg działów - stanowi załącznik nr 4.
5. Wykonanie wydatków Gminy Krzeszowice za 2017 rok szczegółowo - stanowi załącznik nr 5.
6. Wykonanie rozchodów Gminy Krzeszowice za 2017 rok zbiorczo wg działów - stanowi załącznik nr 6.
7. Wykonanie dochodów własnych jednostek oświatowych Gminy Krzeszowice - stanowi załącznik nr 7.
8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - stanowi załącznik nr 8.
Burmistrz
mgr inż. Wacław Gregorczyk
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Wykonanie dochodów za 2017 rok
Dz.

Plan

Plan po zmianach
ogółem w tym:
bieżące

majątkowe

ogółem w tym:

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzeszowice
wg działów
Wykonanie
Nazwa działu
bieżące
majątkowe

010
020
500
600
630
700
710
750

10 700,00
0,00
210 000,00
0,00
0,00
2 150 500,00
14 720,00
328 812,00

113 076,77
0,00
210 000,00
418 465,00
0,00
2 220 768,00
48 976,00
527 300,00

103 076,77
0,00
210 000,00
23 066,00
0,00
677 266,00
48 976,00
527 300,00

10 000,00
0,00
0,00
395 399,00
0,00
1 543 502,00
0,00
0,00

100 782,89
3 771,88
209 993,92
454 654,85
253,00
1 883 114,39
53 978,24
494 775,42

100 782,89
0,00
209 993,92
59 032,65
253,00
743 953,64
53 978,24
494 775,42

0,00
3 771,88
0,00
395 622,20
0,00
1 139 160,75
0,00
0,00

751

5 900,00

14 218,00

14 218,00

0,00

12 904,56

12 904,56

0,00

752

10 520,00

10 520,00

10 520,00

0,00

6 364,72

6 364,72

0,00

754

341 700,00

1 259 999,39

25 700,00

1 234 299,39

1 146 717,77

7 892,26

1 138 825,51

756

46 727 346,00

46 796 139,00

46 796 139,00

0,00

48 269 939,32

48 269 939,32

0,00

757
758
801
851
852
854
855

0,00
23 145 613,00
2 593 932,00
0,00
1 472 516,00
495 500,00
23 260 129,00

0,00
23 417 522,00
3 903 137,45
3 468,00
1 942 019,00
569 306,00
26 411 593,33

0,00
23 417 522,00
3 903 137,45
3 468,00
1 942 019,00
569 306,00
26 411 593,33

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

209,13
23 417 522,00
3 730 281,15
4 931,41
1 910 113,10
568 530,22
26 109 090,34

209,13
23 417 522,00
3 730 281,15
4 931,41
1 910 112,10
568 530,22
26 109 090,34

0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00

900

3 542 792,00

3 800 451,00

3 777 551,00

22 900,00

3 797 650,17

3 734 825,71

62 824,46

921

0,00

505 000,00

5 000,00

500 000,00

487 229,45

5 254,24

925

913 484,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

926

0,00

29 050,00

29 050,00

0,00

35 977,07

35 977,07

Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Handel
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z
ich poborem
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

481 975,21 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
0,00 obszary i obiekty chronionej przyrody
0,00 Kultura fizyczna i sport
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Razem 105 224 164,00

112 201 008,94
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108 494 908,55
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3 706 100,39

112 698 785,00

109 476 603,99

3 222 181,01

wykonanie % w stosunku do planu po zmianach

100,44%

100,90%

86,94%
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Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzeszowice

DOCHODY ZA 2017 ROK
Klasyfikacja budżetowa

Wyszczególnienie - źródło finansowania §
dział
010 Rolnictwo i łowiectwo
w tym:
a) dochody bieżące:
Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze (§0750)
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 (§ 2010)
Dotacje celowe otrzymane od samorządu
województwa na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego (§ 2330)
b) dochody majątkowe
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości (§ 0770)
020 Leśnictwo
w tym:
dochody bieżące
Wpływy z pozostałych odsetki (§ 0920)
dochody majątkowe:
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§
0870)
500 Handel
w tym:
a) dochody bieżące
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)

plan budżetowy

plan po
zmianach

wykonanie

10 700,00

113 076,77

100 782,89

700,00

103 076,77

100 782,89

700,00

700,00

OPIS
89,13%

1 633,87 Czynsz łowiecki za korzystanie z lasów komunalnych.

0,00

62 858,77

Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
62 858,77 wykorzystywanego do produkcji rolnej.

0,00
10 000,00

39 518,00
10 000,00

36 290,25 Dotacja na remonty dróg dojazdowych do pól.
0,00

10 000,00
0,00

10 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
210 000,00

0,00
210 000,00

3 771,88 Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych.
100,00%
209 993,92

210 000,00

210 000,00

209 993,92

0,00

0,00

Sprzedaż gruntów rolnych należących do gminy. Brak

0,00 zainteresowania.
3 771,88

0,00%

0,00
0,00
3 771,88

44,50 Wpływ z tytułu kosztów upomnień
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Wpływy z tytułu opłaty za rezerwacje miejsc na placu

Wpływy z usług (§0830)
210 000,00

210 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
418 465,00

0,00

23 066,00

0,00

0,00

208 759,48 targowym
Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty za

Wpływy z pozostałych odsetki (§ 0920)

639,94 rezerwacje miejsc na placu targowym
Zwrot podatku od towarów i usług z działalności

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
600 Transport i łączność
w tym:
a) dochody bieżące
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary
pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz
opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
(§0620)
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i
darowizn w postaci pieniężnej (§0960)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego(§2320)
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych
w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego (§2990)
w tym:
b) dochody majątkowe:
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§
0870)
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego(§6620)
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w
terminie wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego (§6680)
630 Turystyka
w tym:
a) dochody bieżące:

0,00

0,00

0,00

9 540,00

0,00

3 555,00

0,00

0,00

0,00

9 971,00

0,00

395 399,00

0,00

0,00

0,00

340 000,00

0,00
0,00

55 399,00
0,00

0,00

0,00

550,00 opodatkowanej
454 654,85

108,65%

59 032,65
1 848,00 Wpływy kar za uszkodzenie przystanków
Opłata za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu
nienormatywnego - zgodnie z ustawą o drogach
200,00 publicznych i innych związanych z transportem.

9 540,00 Wpływ darowizny na remont dróg gminnych
3 554,70 Wpłw z ubezpieczenia za zniszczony przystanek
Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Krakowie
na pokrycie kosztów sprzątania chodników
powiatowych zgodnie z porozumieniem
33 918,95 powierzającym zadanie

Zwrot niezrealizowanych wydatków
9 971,00 niewygasających.
395 622,20
223,20 Wpływ ze sprzedaży złomu z wiaty przystankowej
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację
zadania Modernizacja drogi powiatowej ul.Żbicka w
340 000,00 Krzeszowicach

55 399,00 Zwrot niezrealizowanych wydatków niewygasających.
253,00
253,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości (§0900)
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości (§ 2910)
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45,00 Wpływ z tyrułu odestek od dotacji
208,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 150 500,00

2 220 768,00

1 883 114,39

650 000,00

677 266,00

743 953,64

20 000,00

43 502,00

280 000,00

280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

350 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

3 764,00

0,00

0,00

Zwrot niewykorzystanej dotacji

700 Gospodarka mieszkaniowa
w tym:
a) dochody bieżące:
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i
służebności (§0470)
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości (§0550)
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary
pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych
od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych (§0580)
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)
Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze (§ 0750)

Wpływy z usług (§0830)
Wpływy z pozostałych odsetki (§ 0920)
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z
umów(§0950)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w
terminie wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego (§2990)

84,80%

Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i
57 429,87 służebności
Wpływ opłat z tytułu użytkowania wieczystego
277 705,79 nieruchomości
0,00
Kara za odstąpienie od podpisania umowy kupna
20 000,00 sprzedaży
11,60 Wpływ za koszty upomnienia

Wpływy z tytułu dzierżaw nieruchomości
367 600,27 stanowiących mienie komunalne.
Wpływ za wycenę nieruchomości,
1 900,00 przekształcenie prawa wieczystego użytkowania.
1 021,76 Odsetki od nieterminowych wpłat.
Wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie
2 053,38 przedmiotu umowy
Zwrot z Towarzystwa Ubezpieczeń za szkody na
9 705,97 mieniu

Zwrot niezrealizowanych wydatków
6 525,00 niewygasających.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
b) dochody majątkowe
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w
prawo własności (§ 0760)

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości (§ 0770)

Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte
nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§
0800)
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§
0870)
710 Działalność usługowa
w tym:
a) dochody bieżące:
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw (§ 0490)
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych
w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego (§2990)
750 Administracja publiczna
w tym:
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1 500 500,00

500,00

1 500 000,00

1 543 502,00

Poz. 4940
1 139 160,75

500,00

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności. Wykonanie
dochodów uzależnione jest od liczby osób
355,31 zainteresowanych dokonaniem tej zmiany .

1 500 000,00

Dochody z tytułu zbycia nieruchomości:
Niewykonanie zakładanego planu spowodowane jest
brakiem inwestorów zainteresowanych nabyciem
gruntów po cenach rynkowych.
Nieatrakcyjność cenowa ze względu na podatek VAT
zwiększający cenę nieruchomości o 23%.
Długość procedur przetargowych (wydłużona w
związku z koniecznością przenoszenia nieruchomości
nierolnych i nieleśnych do innych ksiąg wieczystych;
prawo pierwokupu dla Lasów Państwowych).
Wycofywanie się osoby, która wygrała przetarg (dot.
działek nr 225/1 i 240 obr. Paczółtowice). Zbyte
działki nr:
1180/33, 1278/188 obr. Krzeszowice;
649 obr. Czatkowice;
64, 485/2 obr. Rudno;
577/56, 577/77 obr. Wola Filipowska;
1 095 003,04 2417/3 obr. Zalas.

0,00

41 441,00

Wpływy z tytułu odszkodowań dotyczących
nieruchomości pod inwestycje: - odszkodowania z
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: dot.
działki nr 1620/15 obr. Krzeszowice (uchylenie decyzji
41 441,40 i zwiększenie wysokości odszkodowania).

0,00
14 720,00

1 561,00
48 976,00

2 361,00 Wpływy z tytułu sprzedaży złomu mienia Gminy
53 978,24
110,21%

14 720,00
14 720,00

48 976,00
14 720,00

53 978,24
19 722,24 Opłata za korzystanie z cmentarza komunalnego w
Nawojowej Górze pobierana zgodnie z uchwałą nr
XXVIII/313/2013 Rady Miejskiej.

0,00
328 812,00

34 256,00
527 300,00

Zwrot niezrealizowanych wydatków
34 256,00 niewygasających.
494 775,42

93,83%

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
a) dochody bieżące:
Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)
Wpływy z usług (§ 0830)
Wpływy z pozostałych odsetki (§ 0920)
Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§
0940)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
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328 812,00
0,00
0,00

527 300,00
0,00
0,00

2 000,00
100 000,00

2 000,00
100 000,00

494 775,42
0,00
459,76
Wpływy z tytułu zwrotu zaliczki komorniczej

251,97 Wpływy z tytułu zwrotu za wodę, ścieki.
47 941,63 Kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na
rachunkach bankowych Gminy oraz środków
lokowanych w innych bankach.
3 000,00 Wpływ z tytułu zwrotu zaliczki komorniczej z lat
ubiegłych
2 220,20 Wpływ z tytułu zwrotu wynagrodzenia płatnika
składek

0,00

0,00

42 068,00

42 068,00

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 (§ 2010)
Dotacje celowe 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
jednostki samorządu terytorialnego (§ 2058)

184 744,00

368 272,00

0,00

0,00

51 162,40

Dotacje celowe 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
jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)

0,00

0,00

9 028,66

w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizacje zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1
pkt.2 i 3
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§
2360)

365 726,00
Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk
pracy realizujących zadania obligatoryjne z zakresu
administracji rządowej.

Wpływ dotacji za program rewitalizacji

Wpływ dotacji za program rewitalizacji

0,00

0,00

60 191,06

0,00

0,00

24,80
5% udział w zrealizowanych przez gminę dochodach
budżetu państwa ( za udostępnienie danych).
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Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin, powiatów (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych, związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł (§ 2700)
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących(§2710)
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
w tym:
a) dochody bieżące:
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 (§ 2010)
752 Obrona narodowa
w tym:
a) dochody bieżące:
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
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0,00

Poz. 4940
0,00

14 960,00

Dotacja na szkolenia z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego obejmującego kształcenie ustawiczne

0,00

14 960,00

0,00

5 900,00

14 218,00

12 904,56
90,76%

5 900,00
5 900,00

14 218,00
14 218,00

12 904,56
12 904,56
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na
prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
w Gminie Krzeszowice oraz zakup wyposażenia.

10 520,00

10 520,00

6 364,72

10 520,00
10 000,00

10 520,00
10 000,00

6 364,72
5 844,72 Wpływ z tytułu zwrotu za wypłatę wynagrodzeń w

520,00

520,00

związku z ćwiczeniami wojskowymi

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 (§ 2010)
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
w tym:
a) dochody bieżące:
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary
pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)
Wpływy z pozostałych odsetki (§ 0920)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

520,00

Dotacja celowa na szkolenie obronne administracji
publicznej i przedsiębiorców.

341 700,00

1 259 999,39

1 146 717,77
91,01%

25 700,00
25 000,00

25 700,00
25 000,00

7 892,26
6 776,53

0,00

0,00

185,60

0,00
0,00

0,00
0,00

Wpływ z tytułu kosztów upomnień
0,13
230,00 Wpływ z tytułu zwrotu składki za ubezpieczenie

Wpływy z mandatów karnych nakładanych przez
Straż Miejską. W 2017 roku wystawiono 75
mandatów. W celu wyegzekwowania zaległych
należności sporządzono w 2017 roku 14 tytułów
wykonawczych.

samochodu strażackiego

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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 (§ 2010)
b) dochody majątkowe
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§
0870)
Dotacje celowe 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
jednostki samorządu terytorialnego(§6257)
Dotacje celowe 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
jednostki samorządu terytorialnego(§6259)
w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizacje zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1
pkt.2 i 3
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy
celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych (§6260)
Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych (§
6280)
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
(§ 6290)
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Poz. 4940

700,00

700,00

700,00

316 000,00
0,00

1 234 299,39
224,00

1 138 825,51
949,50

316 000,00

316 000,00

284 550,68

Dotacja celowa na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa

Wpływ z tytułu sprzedaży złomu
Dotacja na zakup nowego średniego samochodu
specjalnego pożarniczczego typu Volvo FLD3C FL w
ramach projektu współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 20142020

0,00

0,00

31 265,84
Dotacja na zakup nowego średniego samochodu
specjalnego pożarniczczego typu Volvo FLD3C FL w
ramach projektu współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 20142020

316 000,00

316 000,00

315 816,52

0,00

775 000,00

728 984,10
Dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej na „ Zakup średniego
samochodu ratowniczo – gaśniczego do ratownictwa
technicznego".

0,00

19 399,39

19 399,39

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki wodnej na modernizację
budynku OSP w Dębniku.

0,00

50 000,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych (§6300)
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
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0,00

73 676,00

Poz. 4940
73 676,00 Dotacja od Województwa Małopolskiego na:
Modernizację budynku OSP Dębnik 23,676,00 zł oraz
na wsparcie działalności oSP w Czernej z
przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu
ratowniczo- gaśniczego 50.000,00 zł

46 727 346,00

46 796 139,00

48 269 939,32

103,15%
w tym:
a) dochody bieżące:
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
(§ 0010)
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
(§ 0020)
Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)

46 727 346,00

46 796 139,00

48 269 939,32

26 316 026,00

26 305 027,00

26 902 076,00 Udział Gminy w podatku dochodowym od osób

500 000,00

500 000,00

13 638 778,00

13 638 778,00

936 343,00

936 343,00

fizycznych.

Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)

Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)
171 195,00

171 195,00

Wpływy z podatku od środków transportowych
(§0340)

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej
osób fizycznych, opłacanego w formie karty
podatkowej (§ 0350)
Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)

Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)

687 504,00
60 000,00

687 504,00
60 000,00

95 000,00

95 000,00

165 000,00

165 000,00

547 284,46 Udział Gminy w podatku dochodowym od osób
prawnych.
14 210 379,74 Wykonanie dochodów z tytułu podatku od
nieruchomości : od osób prawnych i innych
jednostek organ.niepos.osobow. prawnej
11.295.377,72 zł od osób fizycznych
2.915.002,02 zł.
Wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego:
od osób prawnych i innych jednostek
organ.niepos.osobow. prawnej 42.175,90 zł, od
978 601,11 osób fizycznych 936.425,21 zł.
Wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego: od
osób prawnych i innych jednostek
organ.niepos.osobow. prawnej 159.587,00 zł, od osób
171 578,49 fizycznych 11.991,49 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od
środków transportowych: od osób prawnych i
innych jednostek organ.niepos.osobow. prawnej
660 425,40 160.444,00zł, od osób fizycznych 499.981,40 zł.
48 879,38
Wpływy z tytułu karty podatkowej - podatek
realizowany przez Urząd Skarbowy .
108 275,86
Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn
- podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
127 185,50 Wpływy z opłaty skarbowej.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Wpływy z opłaty targowej (§0430)
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364 000,00

Poz. 4940

364 000,00

316 565,00 Wpływy z opłaty targowej. Niewykonanie planu
związane było z warunkami atmosferycznymi w
miesiącach zimowych.

Wpływy z opłaty eksploatacyjne (§0460)

2 230 000,00

2 230 000,00

2 193 505,17

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych (§ 0480)

510 000,00

510 000,00

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Wysokość opłaty
eksploatacyjnej jest uzależniona od ilości faktycznie
wydobytej przez przedsiębiorstwo kopaliny.
570 673,31 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Nadwyżka wpływów w całości zostanie wykorzystana
na realizację zadań określonych w Gminnym
Programie.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw (§ 0490)

365 000,00

444 792,00

508 386,17

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
(§ 0500)
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych
od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych (§0580)
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz
opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości(§
0620)
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat (§ 0910)
Wpływy z pozostałych odsetek(§ 0920)

650 000,00

650 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00
13 500,00

25 000,00
13 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie
urządzeń (zgodnie z wydanymi decyzjami Burmistrza
Gminy) w wysokości 161.840,64 zł oraz wpływy z
parkometrów i innych opłat związanych ze strefą
rewitalizacji 346.545,53zł.

849 134,64 Wpływy z tytułu podatku od czynności
cywilnoprawnych.
1 000,00
Wpływ z tytułu nałożenia kary za nie złożenie
deklaracji podatkowej.
1 198,00
Wpływy za wydanie zezwoleń na podstawie
odrębnych ustaw.
19 371,55
Wpływ z tytułu kosztów upomnień
994,60 Wpływ z tytułuy opłaty planistycznej
54 285,01 Wpływy z tytułu odsetek pobranych w związku z
nieterminowym uiszczeniem podatków

31,04 Wpływy z tytułu odsetek pobieranych od
nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

108,89
Wpływy z tytułu udostępnienia informacji publicznej

Należności wymagalne do § 0310, § 0320, § 0330, § 0340, § 0690, § 0910 - W omawianym okresie pracownicy Referatu Podatkowego wystosowali do
podatników zalegających z zapłatą zobowiązań podatkowych 1739 upomnień oraz skierowano do urzędów skarbowych 562 tytuły wykonawcze na kwotę
321.535,70 zł.
757 Obsługa długu publicznego
0,00
0,00
209,13
w tym:
a) dochody bieżące:
0,00
0,00
209,13
Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§
0,00
0,00
209,13
Wpływ z tytułu zwrotu nadpłaconych odsetek od
0940)
kredytów.

758 Różne rozliczenia

23 145 613,00

23 417 522,00

23 417 522,00

100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
w tym:
a) dochody bieżące:
Subwencje ogólne z budżetu państwa
w tym:
Część oświatowa (§ 2920)
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Poz. 4940

23 145 613,00
23 145 613,00

23 417 522,00
23 417 522,00

23 417 522,00
23 417 522,00

22 111 156,00

22 383 065,00

22 383 065,00 Subwencja z budżetu państwa na pokrycie kosztów

919 782,00

919 782,00

funkcjonowania placówek oświatowych.

Część wyrównawcza (§ 2920)

Część równoważąca (§ 2920)
801 Oświata i wychowanie
w tym:
a) dochody bieżące:
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za
wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,
certyfikatów i ich duplikatów(§ 0610)
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego (§0660)
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w
jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego (§0670)
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze (§ 0750)
Wpływy z usług (§ 0830)
Wpływy z pozostałych odsetki (§ 0920)

Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§
0940)
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z
umów(§0950)
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn
w postaci pieniężnej (§ 0960)

919 782,00 Część wyrównawczą otrzymują gminy, w których

114 675,00
2 593 932,00

114 675,00
3 903 137,45

wskaźnik dochodów na jednego mieszkańca jest niższy
od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich
gmin w kraju.
114 675,00 Część równoważąca subwencji ogólnej.
95,57%
3 730 281,15

2 593 932,00
0,00

3 903 137,45
0,00

3 730 281,15
184,00
Wpływy z tytułu wydanych duplikatów świadectw i
legitymacji szkolnych.

253 100,00

252 779,00

377 000,00

377 321,00

0,00
0,00

0,00
113 947,00

578 066,00

603 066,00

32 500,00

32 500,00

0,00

0,00

0,00

2 700,00

1 400,00

46 640,00

182 036,50 Wpływ z tytułu opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego.
361 343,10
Wpływ z tytułu opłat za korzystanie z
wyżywienia w przedszkolach.
468,00
136 053,86

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych.
673 948,83 Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze stołówek
szkolnych.
13 632,57
Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty
za korzystanie z usług przedszkoli oraz
kapitalizacja odetek na rachunkach bankowych
13 608,66 Wpływy z tytułu zwrotu rozliczeń zużycia energii
i gazu dotyczące lat ubiegłych.
4 843,70 Wpływy z tytułu wypłaty odszkodowań od
ubezpieczyciela
6 144,00 Wpływy z tytułu darowizn na cele statutowe
jednostek oświatowych

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dotacje celowe 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(
§2001)
w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizacje zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1
pkt.2 i 3
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 (§ 2010)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(§
2030)
Dotacje celowe 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
jednostki samorządu terytorialnego.( §2057)
w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizacje zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1
pkt.2 i 3
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Poz. 4940

4 500,00

4 500,00

14 410,14

0,00

0,00

28 269,11

Wpływ z tytułu zwrotu wynagrodzenia płatnika
składek

Wpływ z tytułu końcoej płatności dotyczaca realizacji
projektu ERAZMUS +

0,00

0,00

28 269,11

0,00

378 592,23

373 769,59

1 347 366,00

1 292 125,00

0,00

726 980,28

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
1 286 107,91 Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie
wychowania przedszkolnego (1.135.962,00 zł),
Dotacja rządowy program Bzpieczna + (12.496,00zł),
Aktywna tablica - (97.998,38 zł), wymiana i
modernizacja sprzętu w obiektach związanych z
ochroną zdrowia (39.651,53zł)

552 228,41

Wpływ zaliczki na realizację projektu Innowacyjna
Edukacja w Gminie Krzeszowice w ramach RPO
Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

0,00

726 980,28

,
552 228,41

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Dotacje celowe 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
jednostki samorządu terytorialnego.( §2059)
w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizacje zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1
pkt.2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego (§ 2310)
Wpływ do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wyodrębnionym
rachunku jednostki budżetowej (§2400)
b) dochody majątkowe:
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§
0870)
Dotacje celowe 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
jednostki samorządu terytorialnego(§ 6257)
w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizacje zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1
pkt.2 i 3
Dotacje celowe 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
jednostki samorządu terytorialnego(§ 6259)
w tym:
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0,00

Poz. 4940

71 986,94

54 271,59

Wpływ zaliczki na realizację projektu Innowacyjna
Edukacja w Gminie Krzeszowice w ramach RPO
Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

0,00

71 986,94

54 271,59

0,00

0,00

3 000,00
Wpływ z tytułu zwrotu za dowóz dziecka na podstawie
porozumienia z Gminą Czernichów

0,00

0,00

25 961,18
Wpływ z tytułu zwrotu pozostałych środków na
rachunkach dochodów własnych jednostek
oświatowych.

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizacje zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1
pkt.2 i 3
851 Ochrona zdrowia
w tym:
dochody bieżące:
Wpływy z usług (§ 0830)
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 (§ 2010)
852 Pomoc społeczna
w tym:
a) dochody bieżące:
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)
Wpływy z usług (§ 0830)

Wpływy z pozostałych odsetki (§ 0920)
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Poz. 4940

0,00

0,00

0,00

0,00

3 468,00

4 931,41

0,00
0,00
0,00

3 468,00
0,00
3 468,00

4 931,41
1 463,41 Wpływy z odpłatności za pobyt na kolonii.
3 468,00

142,20%

Dotacja na sfinansowanie kosztów związanych z
wydawaniem przez Gminę decyzji w sprawie
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

1 472 516,00

1 942 019,00

1 910 113,10

1 472 516,00
0,00

1 942 019,00
0,00

1 910 112,10
23,20

8 683,00

1 800,00

3 000,00

3 000,00

98,36%

Wpływ z tytułu kosztów upomnień

47 206,81 Wpływy z odpłatności za świadczenie usług
opiekuńczych oraz z częściowej odpłatności za
pobyt w DPS
4 616,05 Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku
bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
odsetki za nieterminowe wpłaty za pobyt w Domu
Pomocy Społecznej, zaliczek alimentacyjnych,
funduszu alimentacyjnego.

Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§
0940)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
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 (§ 2010)

0,00

0,00

49 570,00
406 225,00

50 386,00
538 242,31

4 915,77
Wpływy z lat ubiegłych

13 301,31 Wpływy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej
536 201,62
Dotacja z budżetu państwa: na pokrycie kosztów
funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy
w Woli Filipowskiej (484.122,40 zł), na opłacanie
składek na ubezpieczenie zdrowotne (21.112,00 zł), na
pokrycie dodatku energetycznego (6.408,42zł), na
pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych u
osób dotkniętych chorobami psychicznymi (24.558,80
zł),

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(§
2030)
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666 108,00

Poz. 4940

1 084 660,69

1 048 350,74

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w
zakresie zadań własnych, na opłacanie składek na
ubezpieczenie zdrowotne (43.769,00zł), na zasiłki i
pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe (189.733,56 zł), na zasiłki stałe
(546.926,94zł), na częściowe pokrycie kosztów
funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej (119.481,64zł),na realizację rządowego
programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”(106.139,60zł), dotacja na realizację
programu wspieranie osób w podeszłym wieku w
integracji z młodzieżą (42.300,00 zł).

Dotacje celowe 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
jednostki samorządu terytorialnego.( §2057)
w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizacje zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1
pkt.2 i 3
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§
2360)
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910)
b) dochody majątkowe:

251 875,00

251 875,00

251 875,00

Dotacja na realizację Projekt "Aktywność daje
możliwość" (program na rzecz aktywizacji społecznej i
zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia )

251 875,00

251 875,00

251 875,00

55,00

55,00

276,35

87 000,00

12 000,00

3 345,25

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia z opieki
społecznej.

0,00

0,00

1,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§
0870)
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
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Poz. 4940

0,00

0,00

1,00

495 500,00

569 306,00

568 530,22

495 500,00
500,00

569 306,00
0,00

568 530,22
246,08 Kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) (§ 2030)

0,00
0,00

500,00
51 126,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących gmin z zakresu
edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w
całości przez budżet państwa w ramach programów
rządowych (§2040)
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego (§ 2320)
855 Rodzina
w tym:
a) dochody bieżące:
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka
w pieczy zastępczej(§ 0680)
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości (§ 0900)

0,00

w tym:
a) dochody bieżące:
Wpływy z pozostałych odsetki (§ 0920)

99,86%

rachunku bankowym.

Wpływy z pozostałych odsetki (§ 0920)
Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§
0940)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
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 (§ 2010)

0,00
51 126,00
Dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów
socjalnych oraz dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

2 680,00

2 158,14

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę wyprawek
szkolnych dla uczniów.

495 000,00

515 000,00

515 000,00
Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Krakowie na
pokrycie kosztów funkcjonowania Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Krzeszowicach.

23 260 129,00

26 411 593,33

26 109 090,34

23 260 129,00
0,00

26 411 593,33
0,00

26 109 090,34
172,42

0,00

0,00

3 899,69

0,00

0,00

6 885,84

Wpływ z tytułu kosztów upomnień.
Wpływy za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z opieki
społecznej.

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

63 000,00
6 987 437,00

63 000,00
7 674 749,53

0,00
7 564 704,85
Dotacja z budżetu państwa: na pokrycie kosztów na
wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek
alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(§
2030)
Dotacje celowe otrzymane 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 wychowywaniu dzieci (§2060)
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§
2360)
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących(§2710)
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0,00

14 821,80

14 821,80

16 142 692,00

18 490 139,00

18 394 856,72

Dotacja na zatrudnienie asystentów rodziny

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w
zakresie zadań zleconych dotyczących wypłaty
świadczenia wychowawczego i obsługi zadania.

67 000,00

Wpływ z opłaty produktowej (§ 0400)

67 000,00

46 508,55 Dochody z tytułu zwrotu przez dłużnika
alimentacyjnego należności wypłaconych jako
świadczenie z funduszu alimentacyjnego osobie
uprawnionej.

0,00

20 000,00

20 000,00
Dotacja od Województwa Małopolskiego na realizację
programu " Małopolska Niania"

0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910)
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym:
a) dochody bieżące:

Poz. 4940

81 883,00

57 240,47

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia z opieki
społecznej.
99,93%

3 542 792,00

3 800 451,00

3 797 650,17

3 542 792,00
0,00

3 777 551,00
0,00

3 734 825,71
939,55 Opłata produktowa to rodzaj opłaty ekologicznej
naliczanej i wpłacanej za wprowadzenie na rynek
krajowy produktów w opakowaniach. Konieczność
wpłacenia opłaty produktowej powstaje kiedy
wprowadzający opakowania nie wywiązuje się z
ustawowego obowiązku uzyskania odpowiedniego
poziomu odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw (§ 0490)

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary
pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych
od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych (§0580)
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
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3 382 596,00

Poz. 4940

3 382 596,00

3 330 818,13
Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wynikają ze złożonych deklaracji lub z
wydanych decyzji określających wysokość
zobowiązania. W roku 2017 na zaległości z tytułu
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wystosowano 771 upomnień i sporządzono 363 tytuły
wykonawcze na łączną kwotę 44.963,79 zł.

0,00

0,00

4 416,60

0,00

0,00

3 512,88

0,00

0,00

8 972,96

Wpływy z tytułu kary za wycięcie drzew.

Wpływy z tytułu naliczenia kar.
Wpływy z tytułu kosztów upomnienia, wystosowanych
na zaległe opłaty za gospodarowanie odpadami.

100 000,00

100 000,00

97 723,36

Wpływy z usług (§ 0830)
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat (§ 0910)

0,00
0,00

0,00
0,00

Wpływy z pozostałych odsetki (§ 0920)

0,00

0,00

48,02

Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§
0940)
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z
umów (§ 0950)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

0,00

0,00

1 290,07

0,00

0,00

105,00

0,00

0,00

81 772,02

Dotacje celowe 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)
w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizacje zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1
pkt.2 i 3

0,00

194 117,00

194 117,49

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2 352,02 Zwrot za zużycie energii elektrycznej.
2 115,61 Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty na
poczet opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Odsetki za nieterminowe uiszczenie opłaty za zwrot
zużycia energii
Wpływy z tytułu zwrotu za oświtlenie uliczne
dotyczące lat ubiegłych
Wpływ naliczonej kary za niewywiązanie się z
warunków umowy
Wpływy ze zwrotu podatku Vat, wpływ z zatrzynania
wadium

Refundacja wydatków za 2016 rok w ramach programu
szwajcarskiego SWISS CONTRIBUTION "Demontaż
i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających
azbest z terenu województwa małopolskiego".

0,00

194 117,00

194 117,49

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Dotacje celowe 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
jednostki samorządu terytorialnego.( §2057)
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51 167,00

Poz. 4940

51 167,00

0,00

Realizacja w 2018 roku

w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizacje zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1
pkt.2 i 3
Dotacje celowe 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
jednostki samorządu terytorialnego.( §2059)

51 167,00

51 167,00

0,00

9 029,00

9 029,00

0,00

Realizacja w 2018 roku

w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizacje zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1
pkt.2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego(§2320)
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w
terminie wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego(§ 2990)
b) dochody majątkowe
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§
0870)
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
(§6290)

9 029,00

9 029,00

0,00

0,00

34 000,00

0,00

0,00

6 642,00

6 642,00
Zwrot niezrealizowanych wydatków
niewygasających.

0,00
0,00

22 900,00
0,00

62 824,46
1 924,45

0,00

0,00

38 000,00

Wpływ z tytułu sprzedaży złomu

Wpływ darowizny na realizację zadania
zagospodarowanie terenu przy OSP w Siedlcu

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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Poz. 4940

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w
terminie wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego (§6680)

0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w tym:
a) dochody bieżące:
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości (§ 0900)

0,00

505 000,00

487 229,45

0,00
0,00

5 000,00
0,00

5 254,24
0,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących (§ 2710)
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości (§ 2910)

0,00

5 000,00

5 000,00

b) dochody majątkowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych obiektów zabytkowych,
wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora
finansów publicznych (§6560)

0,00
0,00

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej przyrody
w tym:
a) dochody majątkowe:
Dotacje celowe 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
jednostki samorządu terytorialnego(§ 6257)

22 900,00

22 900,01
Zwrot niezrealizowanych wydatków
niewygasających.
96,48%

Dotacja od Województwa Małopolskiego na realizację
remontu kapliczki w miejscowości Dubie

0,00

0,00

254,24

Wpływ z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej
wysokości

500 000,00
500 000,00

481 975,21
481 975,21
Dofinansowanie zadania pn" Rudno, ruiny zamku
Tenczyn z XIV w.: prace konserwatorskie i roboty
budowlane w celu zabezpieczenia ruin - etap VIII" w
ramach programu Dziedzictwo Kulturowe priorytetu
"Ochrona zabytków" ze środków finansowych Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z
budżetu państwa.

913 484,00

0,00

0,00

913 484,00
913 484,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Realizacja 2018 roku

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizacje zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1
pkt.2 i 3
926 Kultura fizyczna i sport
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913 484,00

0,00

0,00

0,00

29 050,00

35 977,07

0,00
0,00

29 050,00
12 000,00

35 977,07
9 756,07 Wpłata rodziców na współfinansowanie realizacji

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości (§ 0900)

0,00

0,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących(§2710)

0,00

17 050,00

w tym:
a) dochody bieżące:
Wpływy z usług (§ 0830)

123,85%

projektu "Już pływam"

17 050,00
Dotacja z Województwa Małopolskiego na projekt
"Już pływam " w ramach zadania zagospodarowanie
czasu wolnego dzieci i młodzieży

0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910)
R a z e m:
w tym:
dochody bieżące:

183,00 Wpływ z tytułu odsetek od dotacji pobranych w
nadmiernej wysokości

0,00

8 988,00

Wpływ z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej
wysokości

105 224 164,00

112 201 008,94

112 698 785,00

102 484 180,00

108 494 908,55

109 476 603,99

z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizacje zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1
pkt.2 i 3
dochody majątkowe

312 071,00
2 739 984,00

1 305 155,22
3 706 100,39

1 140 952,66
3 222 181,01

z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizacje zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1
pkt.2 i 3
dotacje na zadania zlecone

1 229 484,00
23 728 218,00

316 000,00
27 531 759,84

315 816,52
27 315 710,11

100,44%

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
dotacje na zadania realizowane na podstawie
porozumień
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894 290,25
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Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzeszowice

Przychody budżetu Gminy Krzeszowice za 2017 rok
952

950

R a z e m:

Klasyfikacja
Przychody z zaciągniętych pożyczek i
kredytów na rynku krajowym

Wolne środki, o których mowa w art.
217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach
publicznych

Plan budżetowy

Plan po zmianach

3 915 000,00

3 915 000,00

813 650,00

4 326 148,56

4 728 650,00

8 241 148,56

Strona 1

Wykonanie

Opis

Zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na zakup
samochodu dla OSP w Tenczynku w
wysokości 239.846,90 zł.W II połowie
3 739 846,90 roku zostało przeprowadzone
postępowanie przetargowe i podpisana
umowa na kredyt przeznaczony na
spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu zaciągniętych
pożyczek w wysokości 3.500.000,00 zł.
Wolne środki, jako nadwyżka środków
pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t.,
5 335 362,95 w tym wynikająca z rozliczeń pożyczek
i kredytów z lat ubiegłych
9 075 209,85

110,12%

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Dz.

Plan

010
020
500
600
630
700
710
750

169 000,00
15 000,00
437 700,00
4 489 318,00
134 000,00
2 857 813,00
413 131,00
9 494 973,00

751

5 900,00

752

10 520,00

754

1 941 013,00

757
758
801
851
852
853

1 013 500,00
995 225,00
36 876 933,00
632 910,00
5 448 932,00

854
855
900

1 981 091,00
23 627 170,00
8 485 261,00

921
925

2 621 256,00
1 094 687,00

21 000,00

926

1 048 150,00

Razem

103 814 483,00
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Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzeszowice
Wykonanie wydatków za 2017 rok
wg działów
Plan po zmianach
Wykonanie
Nazwa działu
bieżące
majątkowe
ogółem
bieżące
majątkowe
ogółem
229 673,27
8 000,00 Rolnictwo i łowiectwo
256 245,77
248 245,77
8 000,00
237 673,27
14 992,23
0,00 Leśnictwo
15 000,00
15 000,00
0,00
14 992,23
340
773,33
0,00 Handel
496 054,00
496 054,00
0,00
340 773,33
1 764 425,42 3 384 098,85 Transport i łączność
5 382 703,00
1 905 437,41 3 477 265,59
5 148 524,27
62 088,37
32 843,46 Turystyka
98 030,00
63 730,00
34 300,00
94 931,83
1 482 952,05 1 548 852,44 Gospodarka mieszkaniowa
3 099 813,00
1 527 368,00 1 572 445,00
3 031 804,49
324 340,57
0,00 Działalność usługowa
439 131,00
439 131,00
0,00
324 340,57
9 318 151,54
67 403,84 Administracja publiczna
9 707 046,00
9 638 546,00
68 500,00
9 385 555,38
Urzędy naczelnych organów władzy
14 218,00
14 218,00
0,00
12 904,56
12 904,56
0,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
6 364,72
0,00 Obrona narodowa
10 520,00
10 520,00
0,00
6 364,72
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
3 089 988,39
1 038 716,00 2 051 272,39
2 966 944,68
1 010 228,53 1 956 716,15
przeciwpożarowa
795 116,38
0,00 Obsługa długu publicznego
816 699,00
816 699,00
0,00
795 116,38
0,00
0,00 Różne rozliczenia
427 849,00
427 849,00
0,00
0,00
38 307 173,68
304 722,74 Oświata i wychowanie
39 578 135,45
39 271 535,45
306 600,00
38 611 896,42
535 306,40
141 989,83 Ochrona zdrowia
725 096,00
577 304,00
147 792,00
677 296,23
5 740 179,38
0,00 Pomoc społeczna
5 948 458,56
5 948 458,56
0,00
5 740 179,38
Pozostałe zadania w zakresie polityki
20 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
społecznej
1 894 584,77
0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza
1 982 397,00
1 982 397,00
0,00
1 894 584,77
26 402 503,42
0,00 Rodzina
26 696 751,33
26 696 751,33
0,00
26 402 503,42
10 860 206,00
9 457 691,00 1 402 515,00
10 054 256,46
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
9 084 540,48
969 715,98
2 650 099,11
564 310,14 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
3 250 325,00
2 667 325,00
583 000,00
3 214 409,25
35 000,00
20 000,00
15 000,00
34 651,51
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej przyrody
19 980,00
14 671,51
66 398,82 Kultura fizyczna i sport
1 065 049,26
1 141 160,00
1 074 760,00
66 400,00
1 131 448,08
114 090 826,50
104 357 736,52
9 733 089,98
wykonanie % w stosunku do planu po zmianach

110 141 151,23
96,54%

101 081 427,47
96,86%

9 059 723,76
93,08%
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Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzeszowice
WYDATKI ZA 2017 ROK
plan po
OPIS
zmianach
plan budżetowy
wykonanie
Klasyfikacja budżetowa
dział rozdział
Wyszczególnienie
010
Rolnictwo i łowiectwo
169 000,00
256 245,77
237 673,27 92,75%
01008 Melioracje wodne
125 000,00
75 000,00
70 387,72 Zobowiązania niewymagalne
w tym:
a) wydatki bieżące
125 000,00
75 000,00
70 387,72
Umowa na nadzór inwestorski przy robotach związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na gruntach
(3.000,00zł). Umowa na konserwację oraz usuwanie awarii urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na gruntach komunalnych na terenie Gminy Krzeszowice
(64.927,72zł w tym środki sołectwa Wola Filipowska 5.000,00 zł). Pracami objęto rowy melioracyjne na działkach nr: 109, 244, 813, 905/3, 585 obręb Nawojowa
Góra; 280/5 obręb Siedlec; 1146-1154/2 obręb Zalas; 577/3, 702/2 obręb Wola Filipowska; 810, 840 obręb Tenczynek; 4520 Filipowice. Łączna długość
konserwowanych rowów wyniosła 2 890 m. Wykonanie ekspertyzy w zakresie hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej dotyczącej zmiany stanu wody
ze szkodą dla gruntów sąsiednich w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym (2.275,00zł), wykonanie opracowania meteorologicznego w związku
z wystąpieniem szkód w uprawach sadowniczych (184,50 zł).
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
75 000,00
75 000,00
70 387,72
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
3 000,00
3 000,00
3 000,00
naliczane
- wydatki związane z realizacją
72 000,00
72 000,00
67 387,72
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
50 000,00
0,00
0,00
3)świadczenia na rzecz osób
0,00
0,00
0,00
fizycznych
01010 Infrastruktura wodociągowa i
0,00
8 000,00
8 000,00
sanitacyjna wsi
w tym:
b) wydatki majątkowe
0,00
8 000,00
8 000,00
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
0,00
8 000,00
8 000,00
Budowa sieci wodociągowej w
Gminie Krzeszowice Rozbudowa sieci wodociągowej
w Nawojowej Górze - projekt

0,00

8 000,00

8 000,00
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Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Nawojowej Górze - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej wraz z hydrantami
w miejscowości Nawojowa Góra biegnącej wzdłuż działki drogowej (nr 1301/1 i 1301/2) o długości 500 mb wraz z pozyskaniem uzgodnień i decyzji
umożliwiającej realizację zadania.
01030 Izby rolnicze
20 000,00
20 000,00
19 526,78
w tym:
a) wydatki bieżące
20 000,00
20 000,00
19 526,78
Składka na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie - 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
0,00
0,00
0,00
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
0,00
0,00
0,00
naliczane
- wydatki związane z realizacją
0,00
0,00
0,00
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
20 000,00
20 000,00
19 526,78
3)świadczenia na rzecz osób
0,00
0,00
0,00
fizycznych
01095 Pozostała działalność
24 000,00
153 245,77
139 758,77
w tym:
a) wydatki bieżące
24 000,00
153 245,77
139 758,77
Powyższe wydatki dotyczą zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (w roku
2017 rozpatrzono116 wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, w tym: 60 wniosków złożonych w okresie od 1 lutego
do 28 lutego oraz 56 wniosków złożonych w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017r. . Przeprowadzone postępowanie obejmujące analizę danych wynikających
ze złożonych wniosków i przedstawionych faktur VAT, potwierdzających nabycie oleju napędowego, pozwoliły Burmistrzowi Gminy na przyznanie producentom
rolnym zwrotu podatku akcyzowego. Postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zakończone zostało wydaniem stosownych decyzji, na
podstawie których zwrócono wnioskodawcom podatek akcyzowy na ich rachunek bankowy lub w kasie urzędu. Na wykonanie tego zadania zleconego Burmistrz
Gminy Krzeszowice otrzymał dotacje celową w wysokości 62.858,77 zł w tym: 61.626,25zł dotyczy ściśle zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz
1.232,52 zł dotyczy pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. Kolejna grupa wydatków związana jest z realizacją zadania
polegającego na podejmowaniu interwencji w zakresie zdarzeń ze zwierzętami wolnożyjącymi (łownymi, chronionymi) i egzotycznymi (4 interwencje dotyczące:
ranne ptaki, młode lisy, kuny, dziki, sarny) wydatkowano kwotę 3.673,00zł. Wykonano remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości 1) Filipowice na odcinku 100 mb (7.668,00 zł), 2) Nowa Góra - na odcinku 601 mb (41.880,00 zł), 3) Siedlec. - na odcinku 100 mb (7.845,00 zł), dodatkowo wykonano 63 m2
drogi tłuczniowej (646,50 zł), 4) Czerna - na odcinku 300 mb (15.187,50 zł). Ogólna kwota wydatku 73.227,00 zł w tym środki sołectwa Nowa Góra 14.000,00zł,
sołectwa Siedlec 4.569,00zł, sołectwa Filipowice2.300,00zł .
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych

24 000,00

153 245,77

139 758,77

0,00

0,00

0,00

24 000,00

153 245,77

139 758,77
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2) dotacje na zadania bieżące
0,00
0,00
0,00
3)świadczenia na rzecz osób
0,00
0,00
0,00
fizycznych
020
Leśnictwo
15 000,00
15 000,00
14 992,23 99,95%
02001 Gospodarka leśna
15 000,00
15 000,00
14 992,23
w tym:
a) wydatki bieżące
15 000,00
15 000,00
14 992,23
Wykonanie prac z zakresu zagospodarowania lasu na terenie lasów komunalnych: działka 920 Zalas- , pielęgnacja uprawy na pow. 0,20ha; działka 87 Ostręznicacięcia uprzątające, zrywka i podwóz drewna oraz wycinka specjalistyczna drzew na działce w Paczółtowicach w wysokości 14.992,23 zł.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
15 000,00
15 000,00
14 992,23
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
0,00
0,00
0,00
naliczane
- wydatki związane z realizacją
15 000,00
15 000,00
14 992,23
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
0,00
0,00
0,00
3)świadczenia na rzecz osób
0,00
0,00
0,00
fizycznych
500
Handel
437 700,00
496 054,00
340 773,33 68,70%
50095 Pozostała działalność
437 700,00
496 054,00
340 773,33
w tym:
a) wydatki bieżące
437 700,00
496 054,00
340 773,33
Wydatki dotyczą: wypłaty wynagrodzenia dla zarządcy targowiska gminnego w Krzeszowicach oraz inkasentów (60.262,84 zł), zakupu materiałów na targowisko
gminne w Krzeszowicach tj.zakupiono 2 szt. barierek składanych, zamek do szaletu oraz farbę do pomalowania pomieszczenia zarządcy targowiska, zakupiono
włazy do zabezpieczenia studzienek (w miejsce pękniętych), podajniki na papier do szaletu, papier i toner do wydruku faktur oraz preparaty do utrzymania w
sprawności zamki szaletów i kontenerów na odpady.(1.755,47zł), zakupu energii elektrycznej do budynku sanitarnego na targowisku gminnym przy ul. Szkolnej i ul.
Krzywej, zakupu wody gospodarczej do budynku sanitarnego na targowisku gminnym przy ul. Szkolnej i ul. Krzywej (7.780,22 zł), pozostałych usług w tym:
utrzymania czystości na terenie targowiska gminnego, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wraz z kosztami utrzymania budynku sanitarnego,
zlokalizowanego przy ul. Szkolnej i ul. Krzywej, odprowadzenia ścieków z budynku sanitarnego na targowisku gminnym przy ul. Szkolnej i ul. Krzywej.
Wymieniono niedziałające podgrzewacze wody w szalecie oraz zamki wrzutowe monetowe na zamki elektryczne, nadzór lekarza weterynarii na placu targowym dla
zwierząt. Usługa świadczona przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, płatna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 45,50 zł/godz. Usługa
świadczona w poniedziałki w godz. 5.00-9.00. Ponadto wydrukowano 6.000 szt. ulotek promujących targowisko, w tym targ przeznaczony pod handel zwierzętami
(217.349,12 zł). Opłata za zajęcie pasa drogowego - Al. Solidarności pod targowisko gminne ( 52.533,40zł). Opłata sądowa w związku z pozwem o zaległości w
opłacie rezerwacyjnej 7,50 zł. Naprawa rur spustowych wiaty handlowej (1.084,78 zł).
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych

437 700,00

496 054,00

340 773,33
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- wynagrodzenia i składki od nich
79 750,00
80 350,00
60 262,84
naliczane
- wydatki związane z realizacją
357 950,00
415 704,00
280 510,49
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
0,00
0,00
0,00
3)świadczenia na rzecz osób
0,00
0,00
0,00
fizycznych
600
Transport i łączność
4 489 318,00
5 382 703,00
5 148 524,27 95,65%
60004 Lokalny transport zbiorowy
30 000,00
30 000,00
24 612,54 Zobowiązania niewymagalne
w tym:
a) wydatki bieżące
30 000,00
30 000,00
24 612,54
Wykonanie usługi przewóz osób na lini komunikacyjnej Krzeszowice - Żary - Wola Filipowska - Krzeszowice oraz zakup usług poligraficznych - wydruk
wieloformatowy zaktualizowanych rozkładów jazdy do gablot na dworcu.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
30 000,00
30 000,00
24 612,54
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
0,00
0,00
0,00
naliczane
- wydatki związane z realizacją
30 000,00
30 000,00
24 612,54
zadań statutowych
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
55 602,00
55 602,00
22 842,80
w tym:
b) wydatki majątkowe
55 602,00
55 602,00
22 842,80
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
55 602,00
55 602,00
22 842,80
w tym:
na programy finansowane z
udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w
części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu
terytorialnego
Dotacja celowa w formie pomocy
finansowej dla Województwa na
budowę połączenia drogowego
pomiędzy autostradą A4 węzeł
Rudno i drogą krajową Nr 94 w
Olkuszu

0,00

0,00

0,00

55 602,00

55 602,00

22 842,80

Dotacja zrealizowana i rozliczona

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 31 –

Poz. 4940

60014 Drogi publiczne powiatowe
1 468 209,00
1 927 511,59
1 883 951,18
w tym:
a) wydatki bieżące
28 000,00
30 000,00
29 079,29
Opłata roczna zgodnie z wydanymi decyzjami Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczone urządzenia tj:sieć
kanalizacyjna, przyłącz kablowy, sieć wodociągowa i gazowa (27.079,29 zł), remont peronu przestankowego usytuwanego wzdluż drogi powiatowej w Rudnie
(środki sołetwa Rudno 2.000,00 zł).
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
3)świadczenia na rzecz osób
fizycznych
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
na programy finansowane z
udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w
części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu
terytorialnego

28 000,00

30 000,00

29 079,29

0,00

0,00

0,00

28 000,00

30 000,00

29 079,29

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 440 209,00

1 897 511,59

1 854 871,89

1 440 209,00

1 897 511,59

1 854 871,89

0,00

0,00

0,00

Dotacja celowa w formie pomocy
finansowej dla Powiatu

989 500,00
838 724,59
825 530,29
Dotacja celowa przekazana Powiatowi na zadania zgodnie z uchwałą o pomocy finansowej w formie dotacji celowej - Zadania zrealizowane i rozliczone.

Przebudowa utwardzonego pobocza
na chodnik z kostki brukowej. Droga
powiatowa nr 2124K - Filipowice

50 000,00
50 000,00
50 000,00
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej przekazanej Powiatowi Krakowskiemu na współfinansowanie zadań drogowych realizowanych w ramach IS.
Zadanie zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego. Zakres robót obejmował: przebudowę drogi powiatowej nr 2124K w zakresie budowy
chodnika, remontu istniejących zjazdów i dojść indywidualnych, remontu istniejącego pobocza/bezpiecznika oraz budowy kanalizacji deszczowej na odcinku 221,8
m. Całkowity koszt zadania wraz ze środkami Powiatu wyniósł 209 394,65 zł.
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Przebudowa utwardzonego pobocza
na chodnik z kostki brukowej. Droga
powiatowa nr 2125K Nowa Góra
Łany

22 488,00
22 488,00
22 326,00
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej przekazanej Powiatowi Krakowskiemu na współfinansowanie zadań drogowych realizowanych w ramach IS.
Zadanie zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego. Zakres obejmował budowę chodnika z odwodnieniem na odcinku 60 mb. Całkowity koszt
inwestycji wraz ze środkami Powiatu wyniósł 37 210,00 zł.
Przebudowa utwardzonego pobocza
na chodnik z kostki brukowej. Droga
powiatowa nr 2125K - Miękinia

46 833,00
46 833,00
46 833,00
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej przekazanej Powiatowi Krakowskiemu na współfinansowanie zadań drogowych realizowanych w ramach IS.
Zadanie zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego. Zakres robót obejmował: budowę chodnika prawostronnego o szerokości 1,50 m wraz z
dowiązaniem wysokościowym jezdni na odcinku 143,75 mb. Koszt całkowity zadania wraz ze środkami Powiatu wyniósł 164 339,59 zł.
Przebudowa utwardzonego pobocza
na chodnik z kostki brukowej. Droga
powiatowa nr 2123K – Nawojowa
Góra

56 515,00
64 515,00
64 515,00
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej przekazanej Powiatowi Krakowskiemu na współfinansowanie zadań drogowych realizowanych w ramach IS.
Zadanie jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego i zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Przebudowa utwardzonego pobocza
na chodnik z kostki brukowej. Droga
powiatowa nr 1033K – Rudno

15 500,00
15 500,00
15 500,00
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej przekazanej Powiatowi Krakowskiemu na współfinansowanie zadań drogowych realizowanych w ramach IS.
Zadanie zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego. Zakres obejmował budowę chodnika na odcinku 172 mb. Całkowity koszt inwestycji wraz
ze środkami Powiatu wyniósł 146 284,40 zł.
Przebudowa utwardzonego pobocza
na chodnik z kostki brukowej. Droga
powiatowa nr 2186K – Sanka

28 773,00

28 773,00

0,00

10 000,00

10 000,00

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego odstąpił od realizacji zadania.

Przebudowa utwardzonego pobocza
na chodnik z kostki brukowej. Droga
powiatowa nr 2124K – Wola
Filipowska

10 000,00
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Dotacja celowa w formie pomocy finansowej przekazanej Powiatowi Krakowskiemu na współfinansowanie zadań drogowych realizowanych w ramach IS.
Zadanie zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego. Zakres robót obejmował budowę chodnika z kostki brukowej na długości ok. 92 mb wraz z
remontem istniejących zjazdów oraz wykonaniem odwodnienia. Całkowity koszt zadania wraz ze środkami Powiatu wyniósł 75 618,25 zł
Przebudowa utwardzonego pobocza
na chodnik z kostki brukowej. Droga
powiatowa nr 1034K – Zalas
(wykonanie

60 000,00
80 000,00
80 000,00
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej przekazanej Powiatowi Krakowskiemu na współfinansowanie zadań drogowych realizowanych w ramach IS.
Zadanie zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego. Zakres obejmował: budowę chodnika z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej nr 1034K
na odcinku około 340m. Całkowity koszt zadania wraz ze środkami Powiatu wyniósł 238 522,40 zł

Przebudowa utwardzonego pobocza
na chodnik z kostki brukowej. Droga
powiatowa nr 1034K – Zalas (projekt)

20 000,00

0,00

0,00

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego odstąpił od realizacji zadania.
Montaż oznakowania (pulsujące
światło) na przejściu dla pieszych
przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej
(nr 1076K) z ul. Miękińską (nr 212K)

10 000,00
10 000,00
9 803,10
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej przekazanej Powiatowi Krakowskiemu na współfinansowanie zadań drogowych realizowanych w ramach IS.
Zakres robót obejmował wykonanie aktywnej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych i skrzyżowaniu DP 1076K i DP 2125K w Krzeszowicach. Całkowity
koszt zadania wraz ze środkami Powiatu wyniósł 19 606,20 zł.
Modernizacja drogi powiatowej nr
2127K – Krzeszowice ul. Żbicka

112 000,00
680 000,00
680 000,00
Gmina przejęła zadanie do realizacji w ramach Porozumienia. Zadanie obejmowało przebudowę ul. Żbickiej długości 683 mb na odcinku od ul. Legionów Polskich
w zakresie wymiany nawierzchni asfaltowej, wymiany uszkodzonych elementów systemu odwodnienia, remontów i budowie chodników oraz remoncie oświetlenia.
Wykonanie projektu i budowa
chodnika przy drodze powiatowej na
szlaku do klasztoru. Droga powiatowa
nr 1076K Czerna.

.

0,00
22 189,00
22 189,00
Wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Czerna. W 2017 r. opracowano projekt budowlany, STWiOR, złożono wniosek o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego. Zadanie w trakcie realizacji. Kwota 22.189,00 zł została ujęta jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
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Przebudowa odcinka drogi
powiatowej nr 2125 oraz dróg
gminnych polegająca na budowie
odwodnienia w obrębie skrzyżowania
tzw. Sikorowskie w miejscowości
Nowa Góra
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Odstąpiono od realizacji zadania w b.r.

0,00
10 000,00
10 000,00
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2125 oraz dróg gminnych polegająca na budowie odwodnienia w obrębie skrzyżowania tzw. Sikorowskie w miejscowości
Nowa Góra. Zadanie jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego i zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2017.
Modernizacja i zakup wiat
przystankowych - Miękinia,
Siedlec, Zalas, Rudno
18 600,00
18 489,00
18 175,50
Demontaż starych i montaż 2 szt. wiat przystankowych o wym. 3,80mb x 0,65 mb po stronie lewej i prawej w miejscowości Miękinia (środki sołecytwa Miękinia
5.289,00 zł), zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Zalas, zadanie w trakcie realizacji. Kwota 4.735,50 zł (środki sołeckie) została ujęta jako
wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Rudno (4.000,00 zł środki sołeckie +
551,00 zł BG) -zadanie w trakcie realizacji. Kwota 4.551,00 zł została ujęta jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, Przebudowa
pobocza pod peron w miejscowości Siedlec Droga powiatowa nr 2127K Siedlec ( 3.600,00 zł środki sołeckie)
60016 Drogi publiczne gminne
2 935 507,00
3 369 589,41
3 217 117,75 Zobowiązania niewymagalne
w tym:
a) wydatki bieżące
1 710 824,00
1 845 437,41
1 710 733,59

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 35 –

Wydatki bieżące związane z obszarem rewitalizacji - strefy płatnego parkowania (172.795,31 zł) w tym: zakup odzieży dla kontrolerów strefy płatnego parkowania,
umowa zlecenie na bieżącą obsługę serwisową fontanny usytuowanej na płycie Rynku w Krzeszowicach, opłata za energię elektryczną na terenie związanym z
rewitalizacją oraz za zużytą wodę do fontanny na Rynku w Krzeszowicach, czyszczenie i naprawa sortera, naprawa maskownicy fontanny oraz wymiana słupków,
opłaty za rozmowy telefoniczne kontrolerów strefy płatnego parkowania oraz za dostęp do bezprzewodowego internetu, ubezpieczenie strefy płatnego parkowania.
Bieżące utrzymanie dróg gminnych ( 1.537.938,28 zł) w tym: zakup i wbudowanie materiału kamiennego do remontu dróg gminnych na terenie gminy Krzeszowice
(§4210 kwota 45.763,91 zł w tym środki sołectw i osiedli 33.660,70 zł), zakup usług remontowych - Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej
grysami i emulsją asfaltową na powierzchni 3.000,00 m2. Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej masą asfaltową na powierzchni 1081 m2 (
203.497,76 zł). Remont mostu w ciągu drogi publicznej ul. Wincentego Wcisły w miejscowości Tenczynek (73.000,00 zł). Remont drogi dojazdowej do budynku
OSP w miejscowości Tenczynek (9.818,45 zł.). Remont ul. Ogrodowej w Tenczynku z wykorzystaniem destruktu asfaltowego (11.777,05 zł). Remont uszkodzonej
wiaty przystankowej zlokalizowanej na placu przy kościele w miejscowości Filipowice (3.554,70 zł). Dofinansowanie remontów realizowanych ze środków
sołeckich ( łącznie 46.453,70 zł) Roboty naprawczo- konserwacyjne remont odwodnień dróg gminnych (§4270 - 471.364,84 zł w tym środki sołectw i osiedli
123.263,18 zł), Pozostałe usługi w tym: zimowe utrzymanie dróg gminnych w granicach administracyjnych gminy Krzeszowice ( 475.320,00 zł), transport
samochodami ciężarowymi samowyładowczymi materiału kamiennego z kopalni Zalas, Czatkowice i Dubie do sołectw i osiedli na terenie Gminy Krzeszowice
(8.629,01 zł), przycinanie gałęzi drzew i krzewów w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Gminy Krzeszowice stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa
ruchu drogowego oraz koszenie poboczy dróg gminnych ( 59.984,30 zł), bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Krzeszowice w zakresie robót
naprawczo konserwacyjnych związanych z wykonaniem remontów i oczyszczeniem przepustów, rowów odwadniających oraz remontem i uzupełnieniem
nawierzchni poboczy dróg wraz z robotami towarzyszącymi ( 149.996,94 zł), remont oznakowania pionowego i poziomego oraz uzupełnienie brakującego
oznakowania na terenie Gminy Krzeszowice ( 79.910,96 zł), projekt docelowej organizacji ruchu (615,00 zł), przygotowanie zadań drogowych do realizacji –
kserokopie dokumentacji (855,33 zł), wykonanie pięcioletniego przeglądu stanu technicznego 117 km dróg wraz z ich fotorejestracją i 16 obiektów mostowych na
terenie gminy Krzeszowice (39.997,76 zł). (§ 4300 - 1.020.809,53zł w tym środki sołectwa i osiedli 205.500,23zł).
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w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
3)świadczenia na rzecz osób
fizycznych
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
na programy finansowane z
udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w
części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu
terytorialnego
Budowa parkingu
przesiadkowego w formule
"Parkuj i jedź" przy lini
kolejowej E30 w miejscowości
Krzeszowice
Modernizacja dróg gminnych
w tym:
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1 710 324,00

1 843 837,41

1 709 135,68

8 400,00

6 300,00

5 862,36

1 701 924,00

1 837 537,41

1 703 273,32

0,00
500,00

0,00
1 600,00

0,00
1 597,91

1 224 683,00

1 524 152,00

1 506 384,16

1 224 683,00

1 524 152,00

1 506 384,16

0,00

0,00

0,00

5 100,00

5 100,00

3 750,00
Zadanie zrealizowane, zaangażowano 73,53% środków na
wykonanie analizy finansowej do wniosku o dofinansowanie
na realizacje zadania. Płatność zaplanowano na sierpień
2017.

1 219 583,00

1 519 052,00

1 502 634,16

Modernizacja dróg gminnych - projekt budowy drogi w
miejscowości Filipowice gm. Krzeszowice

Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi w miejscowości
Filipowice, przebiegającej po dz. nr 4086/30, 4223, 4316, 4315, 4314, 4311, 4308, 4224/1, 4227, 4228, 4241, 4190,4187 w
trakcie realizacji. Kwota 33.210,00 zł została ujęta jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Modernizacja dróg gminnych - projekt przebudowy
ulicy Batalionów Chłopskich w miejscowości
Krzeszowice

Projekt przebudowy ulicy Batalionów Chłopskich w miejscowości Krzeszowice. Wykonano projekt budowlany oraz
wykonawczy branży drogowej, energetycznej oraz instalacji kanalizacji deszczowej i wodociągowej. Uzyskano decyzję
pozwolenia na budowę (129.434,00 zł).

Modernizacja dróg gminnych - "Zagospodarowanie
przestrzeni publicznych terenu os. Targowa w obszarze
między ul. 3-Maja, Kościuszki, Daszyńskiego, i Wyki" etap IV"

Kompleksowe wykonanie robót budowlanych inwestycji pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznych terenu osiedla
Targowa w obszarze między ul. 3-Maja, Kościuszki, Daszyńskiego, i Wyki" - etap IV" . Umowa zawarta na lata 2016-2017.
Zadanie obejmowało kompleksową przebudowę ukladu komunikacujnego na odcinku 97 mb w tym modernizację jezdni,
budowę miejsc postojowych, budowę ciągów pieszych, budowę kanalizacji deszczowej i budowę oświetlenia. Wartość zadania
229.853,49 zł w tym środki osiedla Centrum 130.000,00 zł .
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Modernizacja dróg gminnych - zagospodarowania
terenów przyległych do PKP na parking w systemie
Park&Ride

1. Opracowanie koncepcji oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego zagospodarowania terenów przyległych do PKP na
parking w systemie Park&Ride (12.054,00 zł).
2. Opracowanie dokumentów formalno prawnych niezbędnych do podpisania umowy na dofinansowanie realizacji zadania pn.
"Zagospodarowanie terenów przyległych do PKP na parking w systemie Park&Ride w Krzeszowice - Etap I". W zakres
opracowania wchodzi: przygotowanie wniosku wraz niezbędnymi załącznikami o uzyskanie decyzji ULICP, opracowanie
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, przeprowadzenie oraz
opracowanie dokumentacji z pomiarów hałasu, opracowanie prognozy ruchu drogowego, inwentaryzacja zieleni i plan wyrębu,
inwentaryzacje przyrodnicze (41.820,00 zł).

Modernizacja dróg gminnych - projekt budowy ciągu
pieszo-jezdnego łączącego ul. Rynek z ul. Szkolną w
Krzeszowicach

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo - jezdnego łączącego ul. Rynek z ul. Szkolną w Krzeszowicach
wraz z pozyskaniem decyzji ZRID, niezbędnych uzgodnień i decyzji umożliwiających realizację zadania. Pełnienie nadzoru
autorskiego nad realizacją inwestycji. Kwota 18.450,00 zł została ujęta jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2017

Modernizacja dróg gminnych projekt budowy ciągu
pieszego w miejscowości Dubie

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszego w miejscowości Dubie wraz z uzyskaniem zaświadczenia o
braku sprzeciwu do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę,pozyskanie uzgodnień i decyzji
umożliwiających realizację zadania (30.750,00 zł w tym środki sołectwa Dubie 10.216,00 zł).

Modernizacja dróg gminnych - Przebudowa pobocza na
ciąg pieszy w ciągu drogi gminnej nr 600407K w
miejscowości Czerna, gmina Krzeszowice

Przebudowa utwardzonego pobocza na ciąg pieszy, na odcinku dł. 515 mb. Wykonano remont odwodnienia, wymianę koryt
odwadniających, oczyszczenie rowu odwadniającego wzdłuż drogi,zabezpieczenie skarp rowu płytami prefabrykowanymi –
ażurowymi. Ułożenie krawężników betonowych, i obrzeży chodnikowych wraz z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej,
na uprzednio wykonanej podbudowie z materiału kamiennego w ciągu drogi gminnej nr 600407K w miejscowości Czerna
(142.306,07zł w tym środki sołectwa Czerna 135.812,00 zł ).

Modernizacja dróg gminnych -Modernizacja drogi
gminnej ul. gen. J. Chłopickiego w Krzeszowicach

„Modernizacja drogi gminnej ul. gen. J. Chłopickiego w Krzeszowicach” modernizacja ulicy na odcinku od skrzyżowania z
drogą powiatową nr 10976K, ul. Grunwaldzkiej do Cmentarza Parafialnego. Zakres obejmował położenie nowej nawierzchni
drogowej o łącznej powierzchni ok. 2 760,00 m2, remont chodnika o pow. 152,7 m2 i położeniu nowej nakładki na parkingu o
pow. ok. 666m2. Regulacja urządzeń podziemnych, (207.113,44 zł w tym środki osiedla 115.000,00 zł ).

Modernizacja dróg gminnych - Przebudowa odcinka
drogi publicznej, gminnej Nr K 600413 w
Krzeszowicach, łączącej os. Czatkowice z os. Żbik w
Krzeszowicach - etap I

Przebudowa odcinka drogi publicznej, gminnej Nr K 600413 w Krzeszowicach, łączącej osiedle Czatkowice z osiedlem Żbik
w Krzeszowicach - etap I. Wykonano następujące prace: roboty ziemne, kanalizację deszczową wraz z przykanalikami
deszczowymi na odcinku dł. ok. 138 mb, przebudowa sieci wodociągowej oraz zabezpieczenie sieci gazowej. Ułożenie koryt
odwadniających i zabezpieczenie skarp płytami ażurowymi. (141.297,87 zł w tym środki Osiedla 45.000,00 zł).

Modernizacja dróg gminnych - Przebudowa dróg
Przebudowa dróg gminnych, ul. Tęczowej i ul. Sportowej w m. Tenczynek. Wykonano podbudowę na odcinku długości 570
gminnych, ul. Tęczowej i ul. Sportowej w m. Tenczynek. mb oraz nakładkę asfaltową (125.657,35 zł w tym środki sołectwa Tenczynek 118.242,00zł ).
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Modernizacja dróg gminnych - remont dróg gminnych w miejscowości Zalas. Prowadzono prace modernizacyjne na drodze po
wykonanej kanalizacji sanitarnej, wykonano 314,62 m2 nawierzchni asfaltowej (16.065,61 zł w tym środki sołectwa Zalas
11.000,00 zł)
Przebudowa drogi gminnej, ul. Podleśnej w miejscowości Krzeszowice os. Żbik. Wykonano wyrównanie istniejącej drogi na
odcinku dł. 182 mb oraz nawierzchnię asfaltową (33.152,54 zł w tym środki osiedla Żbik 21.112,00 zł).

Modernizacja dróg gminnych –
Modernizacja dróg gminnych - remont dróg gminnych zlokalizowanych na działkach nr 185 oraz 191/13 w m. Dębnik.
Remont dróg gminnych zlokalizowanych na działkach nr Wykonano podbudowę na odcinku długości 101 mb. Wykonano nawierzchnię asfaltową, warstwa wyrównawcza i
185 oraz 191/13 w m. Dębnik
nawierzchniowa tj. 283,75 m2 masy asfaltowej (25.186,25 zł w tym środki sołectwa Dębnik 13.940,00 zł ).
Modernizacja dróg gminnych – Przebudowa drogi
gminnej przebiegającej po działce nr 1645 w
miejscowości Nowa Góra

Przebudowa drogi gminnej przebiegającej po działce nr 1645 w miejscowości Nowa Góra (24.129,89 zł w tym środki sołectwa
Nowa Góra 24.020,00).

Modernizacja dróg gminnych – Budowa chodnika
wzdłuż drogi gminnej publicznej nr 600405K w
miejscowości Ostrężnica

Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej publicznej nr 600405K w miejscowości Ostrężnica Wykonanie mapy do celów
projektowych (58.409,78 zł w tym środki sołectwa Ostrężnica 44.000,00 zł)

Modernizacja dróg gminnych - remont odcinków dróg
gminnych przebiegających po działkach gminnych nr
140/1 i 588/2 wraz z rozjazdem w miejscowości
Paczółtowice

Modernizacja dróg gminnych - remont odcinków dróg gminnych przebiegających po działkach gminnych nr 140/1 i 588/2
wraz z rozjazdem w miejscowości Paczółtowice (42.386,38 zł wtym środki sołectwa Paczółtowice 33.501,00 zł).

Modernizacja dróg gminnych - Przebudowa drogi
gminnej zlokalizowanej na działce nr 21 w m. Siedlec

Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 21 w m. Siedlec (54.319,19 zł w tym udział mieszkańców 4.400,00 zł
oraz środki sołectwa Siedlec 10.000,00). Wykonanie badań nośności oraz stopnia zagęszczenia istniejących warstw
podbudowy (332,10 złśrodki sołectwa Siedlec)

Modernizacja dróg gminnych - Przebudowa odcinka
drogi gminnej do krajowej nr 79 polegająca na budowie
chodnika, przebudowie przejścia dla pieszych na DK,
rozbudowie zjazdu publicznego z drogi krajowej do ul.
Jana Pawła II

Przebudowa odcinka drogi gminnej do krajowej nr 79 polegająca na budowie chodnika, przebudowie przejścia dla pieszych
na DK, rozbudowie zjazdu publicznego z drogi krajowej do ul. Jana Pawła II - poszarzenie zjazdu, zarurowanie rowu pod
istniejącym zjazdem i chodnikiem wraz z oczyszczeniem i wyprofilowaniem rowu, korekta geometrii znaku drogowego w
miejscowości Wola Filipowska ( środki sołectwa Wola Filipowska 68.634,00 zł)

Modernizacja dróg gminnych - Opracowanie
dokumentacji projektowej przejścia pieszego przez tory
kolejowe (bocznicę) w kierunku os. Nowy Świat w
miejscowości Krzeszowice

Opracowanie dokumentacji projektowej przejścia pieszego przez tory kolejowe (bocznicę) w kierunku os. Nowy Świat w
miejscowości Krzeszowice (realizacja lata 2017 -2018). Opracowano koncepcję i przygotowano dokumenty formalne do
uzyskania pozwolenia wodno-prawnego i uzyskano warunki techniczne na prowadzenie prac w pobliżu sieci obcych.
Kontynuacja zadania w roku 2018.(środki osiedla Nowy Świat 25.000,00 zł)
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Modernizacja dróg gminnych - Opracowanie
dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż
drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Krzeszowicach

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Krzeszowicach wraz z
uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę/zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót nie wymagających
pozwolenia na budowę, pozyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji umożliwiających realizacje zadania. Wykonana została
koncepcja przebiegu chodnika wzdłuż drogi. Kwota 36.900,00 zł w tym środki osiedla Parkowe 10.000,00 zł )zadanie zostało
ujęta jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Modernizacja dróg gminnych

Budowa progu zwalniającego na al. Solidarności w Krzeszowicach (6.000,00 zł), Wykonanie badań nośności oraz stopnia
zagęszczenia istniejących warstw podbudowy z kruszywa naturalnego w miejscowości Nawojowa Góra,ul.Szkolna (172,20 zł)

60017 Drogi wewnętrzne
w tym:

0,00

0,00

0,00
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a) wydatki bieżące
0,00
0,00
0,00
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
0,00
0,00
0,00
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
0,00
0,00
0,00
naliczane
- wydatki związane z realizacją
0,00
0,00
0,00
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
0,00
0,00
0,00
3)świadczenia na rzecz osób
0,00
0,00
0,00
fizycznych
630
Turystyka
134 000,00
98 030,00
94 931,83 96,84%
63003 Zadania w zakresie
134 000,00
98 030,00
94 931,83
upowszechniania turystyki
w tym:
a) wydatki bieżące
122 000,00
63 730,00
62 088,37
Opracowanie koncepcji szlaków Nordic Walking (Park Tenczyński "Las Zwierzyniecki") – 25.000,00 zł; wykonanie tablicy Małopolskiego Szlaku Księcia Józefa
Poniatowskiego w Krzeszowicach) - 774,90 zł; druk ulotek o gminie - 995,07 zł; wykonanie artykułu z nadrukiem (m.in. torby, notesy, kolorowanki, ulotki Wielkie
Odkrywanie Małopolski) - 2.600,10 zł; opracowanie gry planszowej "Skarby Gminy Krzeszowice" – 16.000,00 zł; współorganizacja Pikniku EkologicznoTurystycznego w Żarach – 1.230,00 zł; odnowienie Miejskiej Trasy Turystycznej i uzupełnienie oznakowania szlaku rowerowego czarnego 6.457,50 zł.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
3)świadczenia na rzecz osób
fizycznych
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne

700

w tym:
Zakupy i wydatki inwestycyjne zakup Info - Kiosku
Zakupy i wydatki inwestycyjne Zakup witaczy
Gospodarka mieszkaniowa

110 000,00

54 700,00

53 058,37

0,00

0,00

0,00

110 000,00

54 700,00

53 058,37

12 000,00
0,00

9 030,00
0,00

9 030,00
0,00

12 000,00

34 300,00

32 843,46

12 000,00

34 300,00

32 843,46

12 000,00

19 000,00

17 591,46

0,00

15 300,00

15 252,00

2 857 813,00

3 099 813,00

Zakupiono info kiosk
Zakupiono witacze

3 031 804,49 97,81%
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70001 Zakłady gospodarki
967 413,00
1 172 413,00
1 172 413,00
mieszkaniowej
w tym:
a) wydatki bieżące
967 413,00
1 172 413,00
1 172 413,00
Dotacja przekazana zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krzeszowicach na:
a) pokrycie kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu socjalnego, nieznajdujących pokrycia w przychodach 74.798,00zł,
b) pokrycie kosztów utrzymania Dworca Komunikacyjnego przy ul. Floriana 3 w Krzeszowicach, nieznajdujących pokrycia w przychodach 95.033,00zł,
c) pokrycie kosztów utrzymania lokali oddanych przez Gminę w użyczenie 69.799,00 zł,
d) pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń w budynkach komunalnych, wykorzystywanych na potrzeby jednostek pomocniczych Gminy (sołectw, osiedli)
119.430,00zł,
e) pokrycie kosztów utrzymania placów zabaw na terenie Gminy Krzeszowice 120.538,00zł,
f) pokrycie kosztów nakładów podlegających zwrotowi, z tytułu robót budowlanych wykonywanych przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych 17.000,00zł,
g) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i remontów lokali mieszkalnych i użytkowych niebędących przedmiotem najmu (tzw. pustostanów) 341.000,00zł,
h) pokrycie kosztów remontów wykonywanych w zasobie komunalnym Gminy Krzeszowice 320.000,00zł.
i) pokrycie różnicy między zaliczką a kosztami utrzymania nieruchomości wspólnej i zaliczki na fundusz remontowy a stawką czynszu, w związku z realizacją
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Gminy Krzeszowice w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul.
Kościuszki 40 w Krzeszowicach 4.815,00zł.
j) pokrycie kosztów remontów 64 wiat przystankowych na terenie Gminy Krzeszowice 10.000,00 zł
Rozliczenie dotacji stanowi załącznik do sprawozdania.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
3)świadczenia na rzecz osób
fizycznych
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
na programy finansowane z
udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w
części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu
terytorialnego

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

967 413,00
0,00

1 172 413,00
0,00

1 172 413,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Dotacja dla ZABK -na zadania
0,00
0,00
0,00
inwestycyjne wynikające z
ustawy o własności lokali
70005 Gospodarka gruntami i
1 890 400,00
1 927 400,00
1 859 391,49
nieruchomościami
w tym:
a) wydatki bieżące
680 400,00
354 955,00
310 539,05
Wykonanie operatów szacunkowych i opinii niestanowiących operatów szacunkowych oraz aktualizacji operatów szacunkowych (32 zlecenia).
W związku z koniecznością wycen ruchomości zlokalizowanych na nieruchomościach przejętych przez „Rodzinę Potockich” oraz przesunięciem terminów wejścia
w życia planów zagospodarowania przestrzennego przeniesiono na konto środków niewygasających kwotę 14.000,00 zł do realizacji w 2018 r. Publikacje ogłoszeń
o zbywaniu nieruchomości i wyłożeniach projektów mpzp i studium w prasie codziennej i w internecie, na opłaty związane z dzierżawą gruntów (116.266,87zł).
Wykonanie ekspertyz analiz opinii, opracowanie dodatków do dokumentacji geologicznej złoża tufów "Kowalska Góra" w m. Filipowice, dokumentacji
geologicznej w kat. C2 złoża porfiru "Zalas I" w Zalasiu (15.129,00 zł). Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w Krzeszowicach, Dębniku,
Czernej,Tenczynku i Woli Filipowskiej. Podniesienie wysokości opłat rocznych przez Starostę Krakowskiego (2.044,30 zł). Opłaty związane z założeniem ksiąg
wieczystych dla gruntów komunalnych i z wpisami w księgach wieczystych, za odpisy ksiąg wieczystych - w zależności od bieżących potrzeb, ubezpieczenie
budynków OSP, klubów sportowych, kompleksu pałacowego w Krzeszowicach, budynku starego przedszkola w Krzeszowicach, budynków Urzędu Miejskiego,
placu targowego w Krzeszowicach i in. obiektów, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (43.239,58 zł). Wypłata odszkodowania za nieruchomość
zajętą pod pod drogę gminną miejską - ul. Parkową (dot. działki ewidencyjnej nr 1760 obr. Krzeszowice) - zależne od liczby decyzji ustalających wypłatę
odszkodawania wydawanych przez Starostę Krakowskiego (planowana kwota szacowana jest na podstawie powierzchni "wywłaszczanych" części nieruchomości
objętych postępowaniami przed Starostą Krakowskim);
wypłata odszkodowania na rzecz właściciela nieruchomości z lokalem mieszkalnym z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego osobie uprawnionej do
jego otrzymania na podstawie wyroku sądowego (27.573,64 zł). Koszty postępowań sądowych w tym o zwrot wartości nakładów poniesionych na nieruchomości w
sprawie Gmina Krzeszowice przeciwko spadkobiercom majątku (103.860,00 zł). Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych zgodnie z wyrokami sądów
(2.425,66 zł).
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
3)świadczenia na rzecz osób
fizycznych
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:

680 400,00

354 955,00

310 539,05

0,00

0,00

0,00

680 400,00

354 955,00

310 539,05

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 210 000,00

1 572 445,00

1 548 852,44

1 210 000,00

1 572 445,00

1 548 852,44
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udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w
części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu
terytorialnego
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0,00

0,00

0,00

1 210 000,00

1 572 445,00

1 548 852,44

Gmina Krzeszowice:
- nabyła działkę ewidencyjną nr 1097 o pow. 0,24 ha obr. Nowa Góra (kwota 7.645,26 zł);
- zapłaciła II ratę należności z tytułu zakupu działki ewidencyjnej nr 860/8 o pow. 76,4254 ha obr. Krzeszowice (kwota 1.124.400,00 zł);
- zapłaciła I ratę należności z tytułu zakupu działki 1763/4 obr. Krzeszowice ( kwota 203.700,58 zł);
- nabyła działkę nr 1267 obr. Ostrężnica (kwota 33.752,50 zł)
- nabyła
działkę nr 196/2 obr. Miękinia ( kwota 10.813,50 zł)
- nabyła
działkę nr 1239/9 obr. Wola Filipowska ( kwota 51.145,60 zł)
- otrzymała
wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Gminy Krzeszowice na działce nr 119/1 obr. Frywałd (kwota 3.066,00 zł)
- nabyła działkę nr 1212/4 obr. Miękinia ( kwota 74.861,00 zł)
- zwróciła wartość nakładów poniesionych przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze na działce ewidencyjnej nr 1620/15 o pow. 0,0548 ha obr. Krzeszowice (kwota: 39.468,00 zł).

Działalność usługowa
413 131,00
439 131,00
324 340,57 73,86%
71004 Plany zagospodarowania
253 931,00
272 502,00
183 663,23
przestrzennego
w tym:
a) wydatki bieżące
253 931,00
272 502,00
183 663,23
Prace Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej (opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), projekty decyzji WZ i
ULICP (35.650,00zł), aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miasta Krzeszowice, opinia w sprawie zgodności procedowanej Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i
Gminy Krzeszowice (dla terenów po dawnej kopalni porfiru w Miękini), Prace Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej (opiniowanie projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (148.013,23zł).
710

w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
3)świadczenia na rzecz osób
fizycznych
71012 Zadania z zakresu geodezji i
kartografii

253 931,00

272 502,00

183 663,23

40 000,00

54 071,00

35 650,00

213 931,00

218 431,00

148 013,23

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

100 000,00

100 000,00

81 939,99
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w tym:
a) wydatki bieżące
100 000,00
100 000,00
81 939,99
1. Wykonanie przez Starostwo Powiatowe w Krakowie kserokopii map, wyrysy i wypisy z operatu ewid. gruntów dla celów czynności prawnych, do zawarcia
stosownych aktów prawnych.
2. Wykonanie wznowienia punktów granicznych,
3. Wykonanie wstępnych projektów podziału, do wydania opinii z mpzp a w dalszej części do wykonania podziałów geodezyjnych,
4. Wykonanie dokumentacji geodezyjnych do komunalizacji gruntów na rzecz Gminy Krzeszowice,
5. Wykonanie map do celów projektowych,
6. Wykonanie podziałów geodezyjnych do celów sprzedaży przez Gminę wydzielonych działek,
7. Wykonanie dokumentacji geodezyjnych do regulacji stanu prawnego, oraz do komunalizacji dróg w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r.
W
ramach umowy na 2017 r. na obsługę geodezyjną Gminy powierzono Wykonawcy (odrębnymi zamówieniami w ilości 26 zleceń) wykonanie robót, które wymagają
przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Po zmianie w 2014 r. przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego nastąpiło zdecydowane wydłużenie procedur, czasookresu kontroli i przyjęcia do
państwowego zasobu geodezyjnego robót geodezyjnych (z ok. 2 tygodni nawet do 5 miesięcy). Wykonawca po wykonaniu zleconych robót zlożył je do Starostwa
Powiatowego w Krakowie celem przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
100 000,00
100 000,00
81 939,99
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
0,00
0,00
0,00
naliczane
- wydatki związane z realizacją
100 000,00
100 000,00
81 939,99
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
0,00
0,00
0,00
3)świadczenia na rzecz osób
0,00
0,00
0,00
fizycznych
71035 Cmentarze
59 200,00
66 629,00
58 737,35
w tym:
a) wydatki bieżące
59 200,00
66 629,00
58 737,35
Powyższe wydatki związane są: z utrzymaniem cmentarza komunalnego i partycypacją w kosztach utrzymania cmentarza w Lgocie, z wynajęciem toalety
wolnostojącej, z wykonaniem i montażem tablicy informacyjnej, z pracami porządkowymi na mogiłach wojennych, z zakupem zniczy.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące

59 200,00

66 629,00

58 737,35

0,00

0,00

0,00

59 200,00

66 629,00

58 737,35

0,00

0,00

0,00
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0,00

0,00

Poz. 4940

0,00

750

Administracja publiczna
9 494 973,00
9 707 046,00
9 385 555,38 96,69%
75011 Urzędu wojewódzkie
694 081,00
772 418,00
747 297,16
w tym:
a) wydatki bieżące
694 081,00
772 418,00
747 297,16
Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania obligatoryjne z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, USC, dowody
osobiste i inne), wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych i
dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wykonano renowacje konserwacje i oprawę ksiag USC 68.000,00 zł. W tym dotacja od Wojewody na zadania zlecone w
wysokości 365.726,00 zł.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
694 081,00
772 418,00
747 297,16
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
694 081,00
704 418,00
679 297,16
naliczane
- wydatki związane z realizacją
0,00
68 000,00
68 000,00
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
0,00
0,00
0,00
3)świadczenia na rzecz osób
0,00
0,00
0,00
fizycznych
75022 Rady gmin (miast i miast na
316 650,00
296 650,00
284 351,37
prawach powiatu)
w tym:
a) wydatki bieżące
316 650,00
296 650,00
284 351,37
Diety radnych (262.612,15 zł), nagrody dla uczestników konkursów (3.685,69 zł), zakup materiałów biurowych, wyposażenia, zasłony, notebook, słuchawki,
dyktafon (9.171,37 zł), zakup żywności na potrzeby Biura Rady: woda, kanapki, kawa, cukier, herbata (5.868,93 zł), szkolenia Radnych (2.555,67 zł), opłata za
telefon Przewodniczącego Rady (457,56)
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
3)świadczenia na rzecz osób
fizycznych
75023 Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu
w tym:

37 050,00

32 050,00

21 739,22

0,00

0,00

0,00

37 050,00

32 050,00

21 739,22

0,00
279 600,00

0,00
264 600,00

0,00
262 612,15

8 017 322,00

8 136 093,00

7 860 289,06
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a) wydatki bieżące
7 967 322,00
8 067 593,00
7 792 885,22
Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok, składki na ubezpieczenia społeczne i
fundusz pracy, a także koszty umów zlecenia zawartych z osobami doręczającymi decyzje podatkowe (sołtysi i pracownicy) - łączna wartość (6.418.209,45zł), odpis
na ZFŚS (144.169,00 zł), opłata PFRON (52.481,00 zł), zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi oraz zwrot części kosztów związanych z zakupem
okularów pracownikom pracującym przy monitorach komputerowych (8.144,62 zł), badania lekarskie pracowników (8.030,00zł), opłata za masowe płatności,
koszty komornicze, studia podyplomowe 3 pracowników dofinansoweane w 80% z Krajowego Funduszu Szkoleń, opłaty sądowe (46.310,82zł), podatek od
nieruchomości i leśny (38.535,00zł), zapłata podatku VAT od zaległości z tytułu opłat (17.944,14 zł), szkolenia pracowników (54.581,98 zł), zakup materiałów
biurowych i eksploatacyjnych, druków, formularzy, wyposażenia pomieszczeń biurowych w meble, szafy, wykładziny, fotele biurowe, lampy, zakup paliwa do
samochodu, koszty uroczystości organizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego, artykuły gospodarstwa domowego, środki czystości, zakup środków spożywczych
na potrzeby sekretariatu burmistrza, zakup komputerów, laptopów, drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, zakup płyt CD,
DVD,tonerów , tuszy do drukarki , czasopism, książek, prenumerata czasopism, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (297.684,51zł), zakup
wody – budynki UM (3.500,90 zł), zakup energii elektrycznej – budynki UM (41.350,58zł), zakup gazu – budynki UM (61.565,90 zł), c.o. – (15.246,60 zł, )usługi
remontowe: konserwacja kserokopiarek, drukarek, malowanie pomieszczeń, remont instalacji - (38.517,55 zł), opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej,
stacjonarnej i internetu, powiadamiania sms - (66.737,08 zł), delegacje na szkolenia, podróże służbowe krajowe (22.128,70 zł), ubezpieczenie majątku UM,
ubezpieczenie samochodu służbowego (9.525,40 zł), opłaty pocztowe (137.093,09 zł), opłaty abonamentowe za korzystanie z programów komputerowych, usługi
komputerowe- serwis oprogramowania (196.843,18zł), wykonanie pieczątek, odbitek ksero, druków (18.042,26 zł), opłata za ścieki, wywóz nieczystości (16.556,71
zł), przegląd gaśnic, systemu alarmowego, przewodów kominowych (3.108,65zł), ochrona budynków (7.856,01 zł), druk Kuriera Krzeszowickiego (9.729,30 zł),
inne usługi wynikłe z bieżącej pracy UM: montaż opon do samochodu, szklenie okien, usługi transportowe podczas przeprowadzki, itp. (58.992,79 zł),
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
3)świadczenia na rzecz osób
fizycznych
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
na programy finansowane z
udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w
części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu
terytorialnego

7 953 622,00

8 058 893,00

7 784 740,60

6 692 466,00

6 620 411,00

6 418 209,45

1 261 156,00

1 438 482,00

1 366 531,15

0,00
13 700,00

0,00
8 700,00

0,00
8 144,62

50 000,00

68 500,00

67 403,84

50 000,00

68 500,00

67 403,84

0,00

0,00

0,00
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Zakupy inwestycyjne i wydatki
45 264,00
inwestycyjne zakup serwera i
innych środków trwałych
Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczen Pełnomocnika i zakup serwera
Świadczenie usług serwisowych i
nadzoru autorskiego nad
oprogramowaniem. (Zakupy
inwestycyjne i wydatki
inwestycyjne - zakup
oprogramowania)

4 736,00

Zakupiono licencje oprogramowania aplikacji finansowo - księgowych
75045 Kwalifikacja wojskowa
0,00
w tym:
a) wydatki bieżące
0,00
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
0,00
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
0,00
naliczane
- wydatki związane z realizacją
0,00
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
0,00
3)świadczenia na rzecz osób
0,00
fizycznych
75075 Promocja jednostek samorządu
226 900,00
terytorialnego
w tym:
a) wydatki bieżące
226 900,00

Poz. 4940

63 764,00

63 118,68

4 736,00

4 285,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

247 943,97

246 743,25

247 943,97

246 743,25
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Wymiana młodzieży z węgierską gminą Kispest (wyżywienie, bilety autokarowe, transport, bilety wstępu, noclegi, ubezpieczenie, art. przemysłowe, art.
papiernicze, koszty umów zlecenia dla osób obsługujących pobyt - 2 osoby, nauczycieli sprawujących opiekę podczas wyjazdu na Węgry - 3 osoby) – 26.287,59 zł;
organizacja Gminnego Spotkania Noworocznego połączonego z galą Źródło Sukcesu (dyplomy, statuetki, kwiaty, scena, występ muzyczny, wykonanie filmów,
poczęstunek) – 15.762,00 zł; publikacje prasowe, życzenia świąteczne – 1.845,00 zł ; strona Internetowa (utrzymanie domeny krzeszowice.pl oraz abonament za
serwer i konta poczty elektronicznej, dodane nowych elementów) – 2.164,80 zł; druk kalendarzy promocyjnych na rok 2018 – 5.761,76 zł; organizacja imprezy
Piknik Strażacki (statuetki dla najlepszych strażaków, scena, transport, poczęstunek, balony promocyjne, nagrody dla uczestników, organizacja ruchu) – 8.550,88 zł;
artykuły promocyjne (kubki, pendrive, torby, magnesy, parasole, długopisy, smycze, teczki na dyplomy, zestawy piśmiennicze, ołówki, gumki, odblaski, kredki) –
24.723,28 zł; nagrody na konkursy organizowane przez szkoły i przedszkola samorządowe) – 5.000,00 zł; wyjazdy promocyjny do Buska-Zdroju – 1.464,00 zł;
nagrody dla sołtysów - 800,00 zł; organizacja Gminnego Forum Organizacji Pozarządowych - 630,00 zł; zakup książek, akwarel, ramek, ulotek – 4.593,93 zł;
nagrody na turniej wiedzy ppoż. – 480,00 zł; druk plakatów na cykl spotkań Czwartkowe Rozmowy – 1.083,35 zł; organizacja imprezy "Koszyk Wielkanocny"
(wynajem namiotu, obsługa techniczna, poczęstunek, sprzątanie, baner okolicznościowy, artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe i nagrody w konkursie na
potrawy wielkanocne, wykonanie ogródka wielkanocnego, konkurs dla rodzin) – 14.465,37 zł; organizacja imprezy "Niedziela dla Zdrowia" (scena i nagłośnienie,
zasilanie, woda, konkursy dla uczestników, sprzątanie, toalety, plakaty) – 4.826, 29 zł; medale i kwiaty dla zasłużonych mieszkańców gminy – 2.924,56 zł; recital
muzyczny z okazji Złotych Godów - 880,00 zł; organizacja imprezy promocyjnej w dniu 11 listopada (poczęstunek, namiot, artykuły okolicznościowe - wiatraczki,
balony) – 6.476,00 zł; organizacja imprezy "Krzeszowicki Wigilijny Stół" (wynajem namiotu, ław, stołów, art. spożywcze i plastyczne, choinka, plakaty, warsztaty
ozdób choinkowych, sianko ) – 5.679,47 zł; zakup gry planszowej – 8.000,00 zł; zakup mebli plenerowych – 21.820,20 zł;
Pożegnanie Lata (sprzątanie, plakaty, zasilanie, zabezpieczenie medyczne) – 5.811, 90 zł; impreza NTT System Quersus Puchar Polski, oraz LG Mistrzostwa Polski
Szkół w E-sporcie ( puchary, plakaty, reklama, poczęstunek) – 4.672,58 zł; imprezy pod patronatem Burmistrza (puchary, nagrody, druk materiałów, art. spożywcze
i przemysłowe) – 5.015,00 zł; Karnawałowe Spotkanie Rodzin (upominki, zaproszenia, art. spożywcze) – 1.243,67 zł; Niedziela dla Seniora – 999,50 zł; Święto
Pomidora (plakaty, art. spożywcze, patelnie plenerowe, prowadzenie) – 5.260,65 zł; Turniej Sołectw (art. spożywcze, rekwizyty do konkursów, transport,
nagłośnienie, ochrona, poczęstunek dla uczestników, plakaty, baner, obsługa techniczna) – 11.223,65 zł; zawody sportowo-pożarnicze gminne i powiatowe (plakaty,
toalety, statuetki, poczęstunek) – 4.275,43 zł; Lato w Krzeszowicach (baner, plakaty, art. przemysłowe) – 1.395,29 zł; zajęcia z kultury francuskiej (współpraca z
gminą partnerską) – 2.226,00 zł; wykonanie filmu z wystawy Ars Mea Patria – 2.500,00 zł; opracowanie logo gminy – 1.230,00 zł; zakup strojów dla drużyny
samorządowej – 2.018,00 zł; ubezpieczenie imprez – 710,57 zł; koperty życia – 2.915,00 zł; spotkanie z przewodnikami turystycznymi (poczęstunek) – 1.000,00 zł;
zakup art. spożywczych – 1.265,78 zł; banery (akcja Tu mieszkam, tu płacę podatki; banery informacyjne), tablica informacyjna – 3.187,51 zł; wykonanie ulotek
informacyjnych o zamku w Rudnie – 1.659,89 zł; wystawa autochromów T. Rzący (zakup zdjęć, oprawa) – 2.747,59 zł; organizacja konkursu wiedzy o gminie
(wynagrodzenia jury, nagrody, plakaty) – 3.475,00 zł; artykuły do prowadzenia zajęć kulturalno-promocyjnych (gry, zestaw nagłośnieniowy, telewizor, drukarka, art.
gospodarcze) – 10.521,99 zł; ramki do rejestracji z logo gminy – 1.549,80 zł.
W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - umowy w związku z wymianą młodzieży, koncertem podczas gali Źródło Sukcesu, organizacją konkursu
wiedzy o gminie oraz imprezami Krzeszowicki Wigilijny Stół i Koszyk Wielkanocny – 9.971,58 zł
Środki sołectw na promocję kwota 5.619,97zł w tym:
Nowa Góra (zakup nagród na konkurs Szopka Nowogórska) – 449,97 zł
Filipowice (zakup słodyczy i zabawek na zabawę choinkową) – 500,00 zł
Paczółtowice (poczęstunek dla uczestników rajdu Nordic Walking) – 1 200,00 zł
Ostrężnica (obsługa muzyczna pikniku) – 1 000,00 zł
Nawojowa Góra (poczęstunek dla uczestników półfinału Turnieju Sołectw) – 1 076,00 zł
Osiedle Jurajskie (koszulki z nadrukiem logo osiedla) – 1 394,00 zł
w tym:

Poz. 4940
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1) wydatki bieżące jednostek
226 900,00
247 943,97
246 743,25
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
10 700,00
10 700,00
9 971,58
naliczane
- wydatki związane z realizacją
216 200,00
237 243,97
236 771,67
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
0,00
0,00
0,00
3)świadczenia na rzecz osób
0,00
0,00
0,00
fizycznych
75095 Pozostała działalność
240 020,00
253 941,03
246 874,54 Zobowiązania niewymagalne
w tym:
a) wydatki bieżące
240 020,00
253 941,03
246 874,54
Diety dla sołtysów (176.044,00), zakup materiałów biurowych i wyposażenia dla sołtysów (1.694,88 zł), dopłata do kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu w
sołtysówce Zalas i Wola Filipowska (960,00), naprawa monitoringu w Woli Filipowskiej (6.507,00 zł), opłaty za udział gminy w stowarzyszeniach oraz związkach
(37.589,70 zł). Środki sołeckie w tym : DUBIE - zakup wyposażenia do sołtysówki (458,79 zł), DĘBNIK - zakup wyposażenia do sołtysówki (1 170,00 zł),
FRYWAŁD - zakup wyposażenia do sołtysówki (6 400,00 zł), MIĘKINIA - zakup wyposażenia do sołtysówki (599,99 zł), NAWOJOWA GÓRA - zakup środków
czystości do sołtysówki (1 289,54 zł), NOWA GÓRA - zakup wyposażenia do sołtysówki (2 350,03 zł), OSTRĘŻNICA - zakup części i oleju do odśnieżarki
(225,00 zł), RUDNO - zakup środków czystości do sołtysówki i wyposażenia do sołtysówki (500,26 zł), SIEDLEC - zakup środków czystości do sołtysówki i
wyposażenia do sołtysówki (150,00 zł), TENCZYNEK - zakup środków czystości (300,00 zł), WOLA FILIPOWSKA - zakup środków czystości (198,25 zł), OS.
ŻBIK - zakup środków czystości do sołtysówki i wyposażenia do sołtysówki (100,00 zł), WOLA FILIPOWSKA - naprawa i konserwacja monitoringu (3 422,00 zł),
SIEDLEC - naprawa kosiarki spalinowej (312,00 zł), NOWA GÓRA - naprawa monitoringu oraz montaż instalacji internetowej związanej z monitoringiem w
budynku wiejskim (1.603,10 zł), DUBIE - ułożenie kostki przed sołtysówką (5.000,00 zł w tym srodki sołectwa 3.750,00 zł)

751

w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
3)świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
75101 Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
w tym:
a) wydatki bieżące

59 900,00

74 741,03

70 830,54

0,00

0,00

0,00

59 900,00

74 741,03

70 830,54

0,00
180 120,00

0,00
179 200,00

0,00
176 044,00

5 900,00

14 218,00

12 904,56

5 900,00

7 795,00

7 756,46

5 900,00

7 795,00

7 756,46

90,76%
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Koszty umów zlecenia na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zlecenia na
aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców w Gminie, zakup materiałów biurowych, koszty rozmów telefonicznych wydatkowano kwotę 5.862,26zł .
Zakupiono 2 szt. urn wyborczych oraz 2 pokrowce na urny wyborcze ( 1.895,00 zł )
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
5 900,00
7 795,00
7 756,46
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
2 357,00
2 357,00
2 319,26
naliczane
- wydatki związane z realizacją
3 543,00
5 438,00
5 437,20
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
0,00
0,00
0,00
3)świadczenia na rzecz osób
0,00
0,00
0,00
fizycznych
75109 Wybory do rad gmin, rad
0,00
6 423,00
5 148,10
powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast
oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
w tym:
a) wydatki bieżące
0,00
6 423,00
5 148,10
Wydatki związane z organizacją wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krzeszowicach
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
0,00
2 468,00
2 043,10
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
0,00
983,00
968,80
naliczane
- wydatki związane z realizacją
0,00
1 485,00
1 074,30
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
0,00
0,00
0,00
3)świadczenia na rzecz osób
0,00
3 955,00
3 105,00
fizycznych
752
Obrona narodowa
10 520,00
10 520,00
6 364,72 60,50%
75212 Pozostałe wydatki obronne
10 520,00
10 520,00
6 364,72
w tym:
a) wydatki bieżące
10 520,00
10 520,00
6 364,72
Wypłata rekompensat (świadczeń pieniężnych) z tytułu utraconych zarobków dla żołnierzy rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi 5.844,72 zł.
Organizacja i przeprowadzenie 2 szkoleń obronnych obsady osobowej Stałego Dyżuru oraz pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z
natychmiastowym uzupełnieniem Sił Zbrojnych w ramach Akcji Kurierskiej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach 520,00 zł.
w tym:
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1) wydatki bieżące jednostek
520,00
520,00
520,00
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
520,00
520,00
520,00
naliczane
- wydatki związane z realizacją
0,00
0,00
0,00
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
0,00
0,00
0,00
3)świadczenia na rzecz osób
10 000,00
10 000,00
5 844,72
fizycznych
754
Bezpieczeństwo publiczne i
1 941 013,00
3 089 988,39
2 966 944,68
96,02%
ochrona przeciwpożarowa
75405 Komendy powiatowe Policji
5 000,00
8 000,00
8 000,00
w tym:
a) wydatki bieżące
5 000,00
8 000,00
8 000,00
Przekazano dotację na pokrycie wydatków Policji związanych z organizacją dodatkowych wspólnych patroli pieszych ze Strażą Miejską. Dotacja została rozliczona.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
3)świadczenia na rzecz osób
fizycznych
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
na programy finansowane z
udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w
części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu
terytorialnego
Dofinansowanie zakupu
wyposażenia do KPP - wpłata na
państwowy fundusz celowy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00
0,00

8 000,00
0,00

8 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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75411 Komendy powiatowe Państwowej
15 000,00
15 000,00
11 000,00
Straży Pożarnej
w tym:
a) wydatki bieżące
15 000,00
15 000,00
11 000,00
Dotacja dla Komendy Miejskiej PSP w Krakowie na przegląd i naprawę aparatów oddechowych wykorzystywanych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych dotacja
została rozliczona.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
0,00
0,00
0,00
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
0,00
0,00
0,00
naliczane
- wydatki związane z realizacją
0,00
0,00
0,00
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
15 000,00
15 000,00
11 000,00
3)świadczenia na rzecz osób
0,00
0,00
0,00
fizycznych
75412 Ochotnicze straże pożarne
1 446 583,00
2 576 158,39
2 466 962,16
w tym:
a) wydatki bieżące
562 000,00
555 361,00
540 721,01
Zakup materiałów i wyposażenia ( kwota 140.509,23 w tym środki sołectwa Czena 1.000,00 zł i sołectwa Ostrężnica 1.000,00 zł) w tym : zakup oleju
napędowego i etyliny do samochodów pożarniczych, absorbentu, sprzętu przeciwpożarowego /węże tłoczne, ssawne, tłumice, linki bezpieczeństwa, bosaki/, części
do samochodów i motopomp, materiałów do uzupełnienia walizek PSPR1, akumulatorów i baterii do radiostacji, umundurowania / ubrania specjalne i koszarowe,
kominiarki, hełmy, rękawice, buty/, pilarki STIHL dla OSP Tenczynek, opon samochodowych w ilości 6 szt do samochodu Star do OSP Miękinia, węgla w ilości 4
t dla OSP Sanka i 3 ton dla OSP Zalas, akumulatorów do sam. poż., gaśnic, materiałów do boksów i dyżur w OSP, betonu do boksów garazowych OSP w Miękini,
Nowej Górze i Tenczynku, grzejnika konwektorowego dla OSP Paczółtowice, płyt meblowych i gruszywa do OSP Nowa Góra, czasopisma Strażak,
umundurowanie dla OSP Czerna, kraty pomostowe dla OSP Ostrężnica. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (kwota 89. 550,60 zł) w tym: koszty umów
zlecenia kierowców-konserwatorów samochodów pożarniczych. Pozostałe usługi ( kwota 53.230,08 zł) w tym: okresowe badania techniczne samochodów
pożarniczych, legalizacja i przeglądy sprzętu oraz gaśnic, legalizacja reduktorów i butli aparatów oddechowych, napełnianie butli tlenem medycznym, okresowy
przegląd agregatów prądotwórczych, usługi transportowe, wymiana dowodów rejestracyjnych, kalibracja czujników gazu, organizacja konkursu OTWP, gminnych
zawodów pożarniczych, powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych MDP oraz ćwiczeń na obiektach, wykonywanie badań lekarskich dla członków OSP,
pogłebienie boksów garażowych w OSP Wola Filipowska, wykonanie tynków, montaz półek w boksie garażowym w OSP Nowa Góra. Usługi remontowe (kwota
27.552,92 zł) w tym : wykonanie remontu samochodów pożarniczych, reduktorów w aparatach oddechowych, syren alarmowych, pił spalinowych, motopomp,
terminali. Pozostałe opłaty ( kwota 35.862,00 zł) w tym ubezpieczenia samochodów pożarniczych, członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczogaśniczych, ubezpieczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, opłaty rejestracyjne. Koszty opłat w budynkach remiz-części bojowej (kwota 88.551,93 zł) w
tym za energię elektryczną, gaz, wodę i kanalizację,Świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 32.549,00 zł) w tym wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za
działania ratowniczo-gaśnicz . Opłaty za usługi telekomunikacyjne ( kwota 7.362,46 zł.) w tym usługę multimedialną /sms-y alarmowe dla jednostek OSP/,
rozmowy telefoniczne – Dotacja dla Jednostek OSP (kwota 65.552,79 zł w tym środki sołectwa Tenczynek 5.000,00 zł) w tymdo zakupu sprzętu pożarniczego i
umundurowania /węże pożarnicze, ubrania koszarowe, buty bojowe, latarki, tłumice, linki bezpieczeństwa.
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w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
3)świadczenia na rzecz osób
fizycznych
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
na programy finansowane z
udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w
części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu
terytorialnego
Modernizacja budynków
komunalnych: budynku OSP w
Woli Filipowskiej , budynku OSP
Dębnik w tym modernizacja
instalacji centralnego ogrzewania
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512 000,00

457 259,00

442 619,22

92 000,00

91 741,00

89 550,60

420 000,00

365 518,00

353 068,62

0,00
50 000,00

65 553,00
32 549,00

65 552,79
32 549,00

884 583,00

2 020 797,39

1 926 241,15

884 583,00

2 020 797,39

1 926 241,15

731 000,00

731 000,00

685 217,01

50 000,00

224 575,39

224 472,04

1) Kontynuacja zadania na podstawie umowy zawartej w roku 2016 r. Zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". Opracowano dokumentacje
projektową i uzyskano pozwolenie na budowę konieczne dla realizacji robót budowlanych. Zlikwidowano kotłownie węglową i zainstalowano nowy kocioł gazowy
wraz z dostosowaniem instalacji wewnętrznych elektrycznej, gazowej oraz wod-kan. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Filipowskiej (38.228,00 zł).
2 )Modernizacja kotłowni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębniku wykonanie zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj" na wykonanie instalacji co i cwu
w budynku OSP. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzje pozwolenia na budowę oraz zamontowano kocioł gazowy, grzejniki z
zaworami termostatycznymi oraz wykonano instalację co. (38.376,00 zł).
3) Przebudowa i
rozbudowa budynku OSP w Dębniku realizacja z dofinansowania w ramach konkursu Małopolskie REMIZY 2017 oraz WFOŚiGW w Krakowie. W ramach zadania
wykonano roboty budowlane zwiazane z modernizacja budynku OSP w Dębniku. Wykonano remont pomeszczeń, ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych
wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, zamontowano nową bramę garażową (147.868,05 zł).
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731 000,00

731 000,00
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685 217,01

Zakupy inwestycyjne i wydatki
inwestycyjne - Zakup samochodu
(w tym pożyczka z WFOŚ)
Nowy średni samochód specjalny pożarniczy typu Volvo FLD3C FL został zakupiony w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Całkowity koszt zadania: 681.174,00 zł. Sfinansowano ze: środków europejskich 282.871,74 zł, ze środków Budżetu Państwa - 31.081,36 zł, ze środków WFOŚiGW w Krakowie /pożyczka/ - 239.846,90 zł i ze środków gminy Krzeszowice 127.374,00 zł. Detektor wielogazowy Dräger X-am 2500 to urządzenie do wykrywania 1-4 gazów, mierzy palne gazy i opary oraz O2, CO, NO2, SO2, H2S.
Całkowity koszt zakupu : 4.043,01 zł / sfinansowano ze środków europejskich : 1.678,94 zł, ze środków budżetu Państwa : 184,48 zł, ze środków budżetu gminy
Krzeszowice : 2.179,59 zł.
Zakupy inwestycyjne i wydatki
45 000,00
49 200,00
49 200,00
inwestycyjne - modernizacja
silnika samochodu pożarniczego
Realizacja zadania w II półroczu
OSP Sanka
Zakupiono i zamontowano bramę garażową do boksu znajdującego się w budynku remizy OSP w Paczółtowicach w kolorze czerwonym. Wymiar bramy 3900x3850,
napęd elektryczny montowany na wałku + dwa nadajniki zdalnego sterowania. Gwarancja na wykonane prace wynosi 48 miesięcy.
Zakupy inwestycyjne i wydatki
18 000,00
0,00
0,00
inwestycyjne - modernizacja
boksów garażowych i bramy
Zmiana przeznaczenia środków
garażowej OSP Miękinia
Zakupy inwestycyjne i wydatki
30 000,00
41 539,00
41 528,10
inwestycyjne - zakup bram
garażowych i przecinarki do OSP
Tenczynek, OSP Nowa Góra,
OSP Wola Filipowska
Zakupiono i zamontowano 3 szt bram garażowych do boksu znajdującego się w budynku remizy OSP w Tenczynku za kwotę 19.999,80 zł oraz 1 szt bramy
garażowej do boksu garażowego w budynku remizy OSP w Nowej Górze za kwotę 9.989,45 zł i 1 szt bramy garazowej do budynku remizy OSP w Woli
Filipowskiej za kwotę 7.738,85 zł oraz przecinarkę do betonu i stali dla OSP w Tenczynku za kwotę 3.800,00 zł
Dotacje inwestycyjne na zakupy i
1 500,00
1 500,00
1 500,00
wydatki inwestycyjne w części
bojowej - kupno kamer do
Zakupiono kamery do monitoringu budynku remizy OSP w
Miękini wraz z przyległym terenem.
monitoringu - OSP Miękinia
Dotacje bieżące na zakupy i
9 083,00
59 083,00
59 083,00
remonty w części bojowej - zakup
samochodu OSP Czerna
Przekazano dotację dla OSP Czerna na zakup samochodu, dotacja została rozliczona. Zakupiono nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Czerna marki
FORD RANGER oraz wyposażenie do nowego samochodu tj. wyciągarkę, orurowanie oraz zwijadło elektryczne.
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Dotacje inwestycyjne na zakupy i
0,00
50 000,00
50 000,00
wydatki inwestycyjne w części
bojowej - modernizacja dachu
Realizacja zadania w II półroczu
OSP Tenczynek
Przekazano dotację dla OSP w Tenczynku, dotacja została rozliczona. Wykonano modernizację dachu na budynku remizy OSP w Tenczynku polegającą na
rozebraniu istniejącego pokrycia dachowego i rur spustowych. Przygotowano podłoże pod docieplenie. Pokryto dach blachą powlekaną trapezową. Wykonano
obróbki blacharskie.
Dotacje inwestycyjne na zakupy
dla OSP Siedlec (zakup walizki
PSPR1) dla OSP Paczółtowice
(piła do betonu i stali)

0,00

8 900,00

8 900,00

Zakupiono walizkę PSP R1 dla OSP w Siedlcu wraz z deską ortopedyczną i tlenoterapią w kwocie 5.400,00 zł oraz piłę do betonu i stali dla OSP w Paczółtowicach
za kwotę 3.500,00 zł
855 000,00

Zakupy inwestycyjne i wydatki
inwestycyjne - Zakup średniego
samochodu ratowniczo gaśniczego z modułem
ratownictwa technicznego

806 341,00

Zakupiono nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy do ratownictwa technicznego marki Renault dla OSP w Woli Filipowskiej oraz opłacono ubezpieczenie –
806.341,00 zł, w tym 728.984,10 zł – środki Ministerstwa Sprawiedliwości, 77.356,90 zł – środki budżetu gminy Krzeszowice,
75414 Obrona cywilna
700,00
700,00
700,00
w tym:
a) wydatki bieżące
700,00
700,00
700,00
Zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu oraz utrzymania terenowego i zakładowych magazynów obrony cywilnej. Organizacja i przeprowadzenie
szkolenia doskonalącego formacji obrony cywilnej - Drużyny Wykrywania i Alarmowania w Krzeszowicach (kwota limitu została przeznaczona na wynagrodzenie
dla wykładowcy
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
3)świadczenia na rzecz osób
fizycznych
75416 Straż Miejska

700,00

700,00

700,00

700,00

320,00

320,00

0,00

380,00

380,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

429 730,00

426 730,00

420 528,56
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w tym:
a) wydatki bieżące
429 730,00
421 482,00
415 280,56
Zakup umundurowania i wyposażenia dla strażników oraz wypłata ekwiwalentu 7.621,42 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie
roczne wraz z pochodnymi dla pracowników SM, umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń Straży Miejskiej - łącznie 353.295,98 zł, zakup materiałów i
wyposażenia 9.975,09zł tj. zakup paliwa do samochodu służbowego SM, zakup pulpitu sterowniczego do kamer IP monitoringu miejskiego, kamera monitoringowa
mobilna, art. biurowe - tonery i papier do drukarek, środki czystości, zakup materiałów do użytkowania pojazdu służbowego, materiały drobne do wyposażenia
lokalu SM (żarówki, baterie, świetlówki), badania lekarskie 760,00 zł, usługi remontowe 1.497,53 zł w tym: naprawy pojazdu służbowego SM, oraz naprawy
wyposażenia; pozostałe usługi 6.125,17 zł w tym: usługi serwisowe urządzeń monitoringu miejskiego, usługi pralnicze-czyszczenie umundurowania oraz opłata za
kanalizację w siedzibie SM; rozmowy służbowe telefonia stacjonarna i komórkowa, dostęp do internetu 12.093,71 zł, delegacje służbowe 993,28 zł, odpis na ZFŚS
5.928,00zł, szkolenia i kursy strażników 4.699,80 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego , mienia SM, OC strażników 1.765,00 zł, zużycie energii, gazu, wody
9.049,58zł, opłaty za najem elewacji pod kamerę monitoringu miejskiego 1.476,00 zł.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
3)świadczenia na rzecz osób
fizycznych
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Zakupy inwestycyjne i wydatki
inwestycyjne - modernizacja
monitoringu miejskiego
75421 Zarządzanie kryzysowe
w tym:
a) wydatki bieżące

421 510,00

413 860,00

407 659,14

357 530,00

358 872,00

353 295,98

63 980,00

54 988,00

54 363,16

0,00
8 220,00

0,00
7 622,00

0,00
7 621,42

0,00

5 248,00

5 248,00

0,00

5 248,00

5 248,00

0,00

5 248,00

5 248,00
Zakupiono i zamontowano kamerę szybkoobrotową w rejonie
Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach

39 000,00

56 500,00

52 853,96

19 000,00

38 173,00

34 526,96
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Zakup materiałów na wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego: 12 sztuk zapór drogowych harmonijkowych 3,5 m. (4.280,40 zł.), zakup urządzeń
łączności na wyposażenie gminnego centrum zarządzania kryzysowego: urządzenie wielofunkcyjne A3 z faksem BROTHER MFC-J3930DW (1.779,99 zł.),
radiotelefon bazowy Motorola DM4600E z mikrofonem (2.091,00 zł), radiotelefony nasobne HYTERA PD755 - 2 szt. (3.923,70 zł.), zakup paliwa do
samochodów pożarniczych w związku z działaniami ratowniczymi, usuwanie wiatrołomów, teren Gminy Krzeszowice, 29-30.10.2017r. (2.485,12 zł.). Opłata energii
elektrycznej za zasilanie pomieszczenia Centrali Alarmowej OC i syreny alarmowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach (216,95 zł). Remont
urządzeń radiowego systemu alarmowego DSP 50 w OSP Krzeszowice polegający na zwiększeniu mocy istniejącej, elektronicznej syreny alarmowej DSE poprzez
dołożenie 2 sztuk głośników szczelinowych i dodatkowego modułu wzmacniacza i przebudowa masztu antenowego (6.150,00 zł.). Przegląd gwarancyjny
przewoźnego zespołu prądotwóeczego SMG-42L-S (1.918,80 zł.), wymiana instalacji antenowej Stacji Obiektowej DSP 52BS Zintegrowanego Systemu
Alarmowania i Ochrony Ludności DSP 50 w OSP Paczółtowice (1.230,00 zł.). Naprawa uszkodzonej barierki na moście w ciągu ulicy Parkowej zniszczonej przez
przewrócone drzewo (8.610,00 zł). Wykonanie oznakowania – 10 szt. tablic na wniosek Wojewody Małopolskiego - z napisem "Wysoce zjadliwa grypa ptaków
obszar zagrożony" oraz 6 tablic z napisami "Uwaga zgnilec amerykański pszczół-obszar zapowietrzony", - montaż i demontaż tablic informujących o zagrożeniu
tabliczki wykonano na podstawie Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego (1.841,00 zł).
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
19 000,00
38 173,00
34 526,96
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
0,00
0,00
0,00
naliczane
- wydatki związane z realizacją
19 000,00
38 173,00
34 526,96
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
0,00
0,00
0,00
3)świadczenia na rzecz osób
0,00
0,00
0,00
fizycznych
b) wydatki majątkowe
20 000,00
18 327,00
18 327,00
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
20 000,00
18 327,00
18 327,00
w tym:
na programy finansowane z
udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w
części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu
terytorialnego
Zakupy inwestycyjne i wydatki
inwestycyjne - dostawa i montaż
Obiektów DSP 52BS
Zintegrowanego Systemu
Alarmowania i Ochrony Ludności
DSP - 50

0,00

0,00

0,00

20 000,00

18 327,00

18 327,00
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Modernizacja Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50 na terenie Gminy Krzeszowice. Dostawa i montaż 5 szt. urządzeń sterujących
(Stacji Obiektowych DSP 52BS) przeznaczonych do zdalnego, radiowego uruchamiania syren alarmowych Obrony Cywilnej i Ochotniczych Straży Pożarnych w:
OSP Nawojowa Góra, OSP Paczółtowice, OSP Siedlec, OSP Żbik, OSP Dębnik. Koszt 1 szt. urządzenia: 3.665,40 zł. brutto.
75495 Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
3)świadczenia na rzecz osób
fizycznych
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
na programy finansowane z
udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w
części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu
terytorialnego
Wykonanie podłącza monitoringu
w miejscowości Tenczynek

5 000,00

6 900,00

6 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5 000,00

6 900,00

6 900,00

5 000,00

6 900,00

6 900,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

6 900,00

6 900,00

Wykonano projekt monitoringu na terenie sołectwa Tenczynek oraz uzyskano ostateczne pozwolenie na budowę.
757
Obsługa długu publicznego
1 013 500,00
816 699,00
795 116,38 97,36%
75702 Obsługa papierów
1 013 500,00
816 699,00
795 116,38
wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
terytorialnego
w tym:
a) wydatki bieżące
1 013 500,00
816 699,00
795 116,38
w tym:
1) na obsługę długu jednostki
1 013 500,00
816 699,00
795 116,38
samorządu terytorialnego
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758

Różne rozliczenia
75814 Różne rozliczenia finansowe
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
3)świadczenia na rzecz osób
fizycznych
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
na programy finansowane z
udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w
części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu
terytorialnego
75818 Rezerwy ogólne i celowe
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
3)świadczenia na rzecz osób
fizycznych
rezerwa ogólna
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995 225,00
0,00

427 849,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

995 225,00

427 849,00

0,00

995 225,00

427 849,00

0,00

995 225,00

427 849,00

0,00

0,00

0,00

0,00

995 225,00

427 849,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

150 000,00

0,00

0,00
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rezerwa celowa na realizacje
programów współpracy z
organizacjami pozarządowymi tryb pozakonkursowy

15 000,00

0,00

rezerwa celowa na nieprzewidziane
wydatki oświaty i wychowania oraz
edukacyjnej opieki wychowawczej

450 000,00

169 643,00

0,00

rezerwa na wydatki sołectw i osiedli
w łącznej kwocie
rezerwa celowa na dofinansowanie
zadań z zakresu zarządzania
kryzysowego

104 519,00

0,00

0,00

275 706,00

258 206,00

0,00

Plan rezerwy przedstawiał się następująco: rezerwa ogólna 150.000,00 zł, rezerwa na zarządzenie kryzysowe 275.706,00zł, rezerwa celowa na nieprzewidziane
wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 450.000,00 zł oraz rezerwa na wydatki osiedli i sołectw 104.519,00zł, rezerwa celowa na
realizacje programów współpracy z organizacjami pozarządowymi - tryb pozakonkursowy 15.000,00 zł. Rezerwa ogólna wykorzystana została w wysokości
150.000,00 zł w tym na : projekt rozbudowy ZPO Wola Filipopwska - 45.000,00 zł, ułożenie kostki brukowej przy sołtysówce Dubiu 1.750,00 zł, wykonanie kart
seniora 1.046,00 zł, modernizację dachu na OSP w Tenczynku 30.000,00 zł, zwiększenie dotacji na zadania Centrum Kultury i Sportu 20.000,00 zł, modernizacje
budynku OSP Dębnik 41.500,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia do promocji gminy 10.704,00 zł. Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki oświaty i
wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wykorzystana została w wysokości 280.357,00 zł w tym na: budowa placu zabaw przy szkole środki
przekazane do budżetu Szkoły Podstawowej w Sance (40.000,00zł), dotacje do niepublicznych przedszkoli (220.000,00 zł), pokrycie kosztów egzekucji
komorniczej prowadzonej przez radcę Urzędu w/s zaległej zapłaty za pobyt dziecka w PS w Krzeszowicach (1.800,00 zł), nagrodę Kuratora Oświaty dla
wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Górze (6.100,00 zł), remont/wymiana oświetlenia w sali 6A w Szkole Podstawowej nr 1 w Krzszowicach (4.000,00
zł), pokrycie zwrotu do Gminy Kraków za uczęszczające dziecko do przedszkola z Gminy Krzeszowice (8.457,00 zł). Rezerwa na zarządzenie kryzysowe
wykorzystana została w wysokości 17.500,00 zł na naprawę uszkodzonej barierki na moście w ciągu ulicy Parkowej zniszczonej przez przewrócone drzewo,
wykonanie oznakowania – 10 szt. tablic na wniosek Wojewody Małopolskiego - z napisem "Wysoce zjadliwa grypa ptaków obszar zagrożony" oraz 6 tablic z
napisami "Uwaga zgnilec amerykański pszczół-obszar zapowietrzony", - montaż i demontaż tablic informujących o zagrożeniu tabliczki wykonano na podstawie
Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego. Rezerwa na wydatki osiedli i sołectw wykorzystana w wysokości 104.519,00zł z przeznaczeniem na zadania
realizowane na terenie sołectw i osiedli.
801
Oświata i wychowanie
36 876 933,00
39 578 135,45
38 611 896,42 97,56%
80101 Szkoły podstawowe
16 364 398,00
18 994 847,72
18 575 074,89
w tym:
a) wydatki bieżące
16 176 298,00
18 715 747,72
18 297 752,15
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Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Realizacja projektu dofinansowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 pn. Innowacyjna edukacja w Gminie Krzeszowice. Realiazacja projektu w Szkole
Podstawowej i w Gimnazjum. Celem projektu jest podniesienie u 620 uczniów z 4 szkół podstawowych (Tenczynek, Sanka, Czerna, Nowa Góra), w tym dwóch
oddziałów gimnazjalnych w Gminie Krzeszowice kompetencji w obszarach TIK oraz matematyczno-przyrodniczych poprzez organizacje zajęć z wykorzystaniem
metody eksperymentu, narzędzi TIK oraz e-learningu, jak również podniesienie kompetencji u 38 nauczycieli (35 K; 3M) w zakresie wykorzystania nowoczesnych
narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu w
okresie 05.2017 – 04.2019. Zadanie 1. Zakup wyposażenia szkół w każdej szkole podstawowej biorącej udział w projekcie utworzono pracownię przyrodniczą i
matematyczną, wyposażono szkoły w narzędzia TIK w każdym oddziale gimnazjalnym po jednej pracowni ze wszystkich przedmiotów przyrodniczych tj. biologii,
chemii, fizyki, geografii (łącznie osiem pracowni w dwóch szkołach), doposażono szkolne pracownie matematyczne oraz wyposażano szkoły w narzędzia TIK. W
ramach przetargu nieorganicznego o numerze ogłoszenia 555835-N-2017 nastąpiła dostawa pomocy dydaktycznych do: 5 pracowni matematycznych (Tenczynek,
Sanka, Czerna, Nowa Góra), 3 pracowni przyrodniczych (Tenczynek, Sanka, Czerna), 2 pracowni biologicznych (Tenczynek, Nowa Góra), 2 pracowni fizycznych
(Tenczynek, Nowa Góra), 2 pracowni chemicznych (Tenczynek, Nowa Góra), oraz 2 pracowni geograficznych (Tenczynek, Nowa Góra).W ramach przetargu
nieorganicznego o numerze ogłoszenia nr 557671-N-2017 z dnia 2017-07-25 r. nastąpiła dostawa i montaż 5 zestawów multimedialnych (tablica, projektor oraz
laptop) do szkół w Tenczynku, Sance, Czernej, Nowej Górze. W ramach przetargu nieorganicznego o numerze ogłoszenia nr 566069-N-2017 z dnia 2017-08-08 r.
nastąpiła dostawa materiałów dydaktycznych do zajęć z programowania ( zestawów robotów), oraz dostawa sprzętu komputerowego wraz z montażem elementów
sieci bezprzewodowej do szkół w Tenczynku, Sance, Czernej, Nowej Górze.W ramach przetargu nieorganicznego o numerze ogłoszenia nr 596285-N-2017 z dnia
2017-10-03 r. nastąpiła dostawa laptopów (75 szt.) i serwerów wraz z oprogramowaniem do wszystkich szkół biorących udział w projekcie (30 szt. do Tenczynka,
15 szt. do Czernej, 15 szt. do Sanki, 15 szt. do Nowej Góry wraz z serwerami).
Zadanie 2. Programy wsparcia dla nauczycieli 38 nauczycieli (w tym 35 K, 3 M) z 5 szkół podstawowych zdobyło kompetencje i umiejętności w zakresie: pracy z
uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki, prowadzenia zajęć metodą eksperymentu, prowadzenia
zajęć z programowania oraz zasad bezpieczeństwa w sieci, odbyło się 208 godz. szkoleń dla nauczycieli w czterech grupach do 10 os. Zadanie 3,4,5 programy
wsparcia dla uczniów w szkołach biorących udział w projekcie utworzono 31 grup do 8 uczniów w grupie. Uczniowie otrzymują wsparcie z zakresu matematycznoprzyrodniczego oraz naukę programowania. W ramach tych grup przeprowadzono: Zajęcia wyrównawcze z przyrody i matematyki (310 godz.) Zajęcia rozwijające z
przyrody i matematyki (310 godz.) Zajęcia z zakresu programowania (180 godz.). (Wartość zadania w Szkole Postawowej 535.701,07 zł). Dotacja dla Publicznej
Szkoły Podstawowej w Rudnie prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno 41.356,26 zł.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
3)świadczenia na rzecz osób
fizycznych

15 607 635,00

17 470 214,77

17 206 918,12

13 846 908,00

14 916 280,25

14 738 507,65

1 760 727,00

2 553 934,52

2 468 410,47

83 200,00
485 463,00

41 521,75
519 624,00

41 356,26
513 776,70
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4)na programy finansowane z
udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w
części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu
terytorialnego
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
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0,00

684 387,20

535 701,07

188 100,00

279 100,00

277 322,74

188 100,00

279 100,00

277 322,74

w tym:
na programy finansowane z
0,00
0,00
0,00
udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w
części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu
terytorialnego
Modernizacja obiektów
8 000,00
8 000,00
7 800,00
szkolnych Szkoły Podstawowej w
Paczółtowicach - modernizacja
opracowanie projektu sensorycznego ogrodu zabaw – SP w
Paczółtowicach
placu zabaw
Modernizacja obiektów
150 000,00
151 000,00
151 000,00
szkolnych - Modernizacja dachu
w ZS w Tenczynku
Przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego i udzielono zamówienie na wykonanie zadania pn. „Modernizacja obiektów
szkolnych – wymiana pokrycia dachowego na budynku zespołu szkół w Tenczynku”. Wartość umowy 151.000,00 zł. Wykonanie wymiany pokrycia dachu na
budynku szkoły w Tenczynku. Prace polegały na demontażu istniejących rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, starego pokrycia dachu z płyt ondulain, oraz
wymianie zniszczonych elementów konstrukcji więźby dachowej deski okapowej i wiatrowej. Deskowanie połaci dachowej z łat i kontr łat Pokrycie dachu blachą
trapezową na nowym łaceniu 1.195,5 m2. Obróbki blacharskie, rynny dachowe, rury spustowe z blachy. Montaż kratek wentylacyjnych, barier śniegowych oraz
remont kominów.
Modernizacja obiektów
20 000,00
20 000,00
19 998,84
szkolnych -Wykonanie
nawierzchni ze sztuczną trawą na
boisku przy budynku szkoły w
Zalasiu
Budowa zjazdu z drogi gminnej na działkę nr 2566 i 10 miejsc postojowych w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w miejscowości
Zalas”. Wykonano korytowanie mechaniczne pod jezdnie i chodniki grubości 30 cm – 620 m2, podbudowa z kruszywa łamanego, ułożenie obrzeży betonowych.
Zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych - zakup
kserokopiarki SP Krzeszowice

5 000,00

5 000,00

4 907,70
Zakupiono kserokopiarkę
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Modernizacja obiektów
szkolnych - wykonanie analizy
finansowej inwestycji rozbudowy
Szkoły Podstawowej w
Krzeszowicach

5 100,00

Modernizacja obiektów
szkolnych - Opracowanie
kompletnej dokumentacji
projektowej rozbudowy budynku
Zespołu Placówek Oświatowych
w Woli Filipowskiej,
zlokalizowanego na działce nr
328/3, oraz pozyskanie uzgodnień
i decyzji umożliwiających
realizację zadania

0,00

5 100,00

Poz. 4940

3 750,00
Wykonanie analizy finansowej do wniosku o dofinansowanie
na realizacje zadania Rozbudowa Szkoły Podsatwowej nr 2 w
Krzeszowicach

45 000,00

45 000,00

Przeprowadzono postępowanie w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp i udzielono zamówienie na wykonanie zadania pn. Modernizacja obiektów szkolnychOpracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej zlokalizowanego na działce nr 328/3
(rozbudowa skrzydła północno- zachodniego), oraz pozyskanie uzgodnień i decyzji umożliwiających realizację zadania.
Modernizacja obiektów
0,00
45 000,00
44 866,20
szkolnych Szkoły Podstawowej w
Sance - zagospodarowanie terenu
na plac zabaw
Budowa/wykonanie placu zabaw dla dzieci młodszych, przygotowanie podłoża, montaż urządzeń, inne prace w obrębie inwestycji oraz wykonanie chodnika z kostki
brukowej ( środki sołeckie 4.866,20 zł) – Szkoła Podstawowa w Sance.
80103 Oddziały przedszkolne w
1 125 052,00
1 011 172,00
941 396,23
szkołach podstawowych
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Pokrycie innym gminom (Liszki, Trzebinia,
Zabierzów) kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego poniesionych na dzieci zamieszkałe w Gminie Krzeszowice, a uczęszczające do oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych w tych gminach 21.110,91 zł.
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych

1 125 052,00

1 011 172,00

941 396,23

1 077 543,00

967 070,00

899 083,14

883 048,00

805 027,00

782 802,00

194 495,00

162 043,00

116 281,14
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2) dotacje na zadania bieżące
3)świadczenia na rzecz osób
fizycznych
80104 Przedszkola
w tym:
a) wydatki bieżące
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0,00
47 509,00

0,00
44 102,00

0,00
42 313,09

7 485 900,00

8 178 084,75

8 031 252,96

7 485 900,00

8 156 084,75

8 009 252,96

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
Pokrycie
innym gminom (Alwernia, Chrzanów, Czernichów, Jerzmanowice-Przeginia, Katowice, Kraków,Liszki, Trzebinia, Zabierzów) kosztów dotacji i wychowania
przedszkolnego poniesionych na dzieci zamieszkałe w Gminie Krzeszowice, a uczęszczające do przedszkoli w tych gminach (200.533,61 zł)
Dotacja
udzielana z budżetu Gminy Krzeszowice dla niepublicznych przedszkoli ( 2.111.928,57 zł) :
- Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Krzeszowicach
- Niepublicznego Przedszkola "Zielone Przedszkole" w Nawojowej Górze
- Niepublicznego Przedszkola Językowego "Akademia Małych Tygrysków" w Krzeszowicach i Nowej Górze-Łanach
- Niepublicznego Przedszkola "Tuptusie" w Krzeszowicach
- Niepublicznego Przedszkola "Iskierki" w Krzeszowicach
- Niepublicznego "Tęczowego Przedszkola" w Krzeszowicach
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
2) dotacje 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, w części związanej z
realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne

5 633 336,00

5 887 486,55

5 755 489,56

4 468 089,00

4 719 885,55

4 669 018,02

1 165 247,00

1 167 601,00

1 086 471,54

1 700 000,00
92 977,00

2 123 430,00
96 175,00

2 111 928,57
92 900,96

59 587,00

48 993,20

48 933,87

0,00

22 000,00

22 000,00

0,00

22 000,00

22 000,00
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Zakupy inwestycyjne jednostek
0,00
22 000,00
22 000,00
budżetowych - Zakup pieca
konwekcyjno - parowego do
Przedszkola Samorządowego w
Krzeszowicach
Zakupiono piec konwekcyjno - parowy
80106 Inne formy wychowania
134 400,00
128 680,00
107 610,24
przedszkolnego
w tym:
a) wydatki bieżące
134 400,00
128 680,00
107 610,24
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Dotacja udzielana z budżetu Gminy Krzeszowice dla
niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego - Punktu Przedszkolnego "Zielone Przedszkole" w Nawojowej Górze, dotacja udzielana z budżetu Gminy
Krzeszowice dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego - Publicznego Punktu Przedszkolnego w Rudnie ( 102,151,48 zł), Pokrycie innym gminom
(Chrzanów,, Trzebinia) kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego poniesionych na dzieci zamieszkałe w Gminie Krzeszowice, a uczęszczające do innych form
wychowania przedszkolnego w tych gminach (5.458,78zł).
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
6 000,00
6 000,00
5 458,76
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
0,00
0,00
0,00
naliczane
- wydatki związane z realizacją
6 000,00
6 000,00
5 458,76
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
128 400,00
122 680,00
102 151,48
3)świadczenia na rzecz osób
0,00
0,00
0,00
fizycznych
4)wydatki na programy
0,00
0,00
0,00
finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt. 2 i 3, w części związanej z
realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego
80110 Gimnazja
w tym:
a) wydatki bieżące

8 083 309,00

7 459 143,20

7 322 592,82

8 083 309,00

7 459 143,20

7 322 592,82
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Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Realizacja projektu dofinansowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 pn. Innowacyjna edukacja w Gminie Krzeszowice. Celem projektu jest podniesienie u
620 uczniów z 4 szkół podstawowych (Tenczynek, Sanka, Czerna, Nowa Góra), w tym dwóch oddziałów gimnazjalnych w Gminie Krzeszowice kompetencji w
obszarach TIK oraz matematyczno-przyrodniczych poprzez organizacje zajęć z wykorzystaniem metody eksperymentu, narzędzi TIK oraz e-learningu, jak również
podniesienie kompetencji u 38 nauczycieli (35 K; 3M) w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu w okresie 05.2017 – 04.2019. ( Wartość zadania w Gimnazjum
110.778,11 zł). W Szkole Podstawowej w Tenczynku realizacja projektu realizacja końcowa projektu "Europe Web Walking - Europejski spacer w sieci wartość
38.113,57 zł -szczegółowy opis stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
2) dotacje 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, w części związanej z
realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
na programy finansowane z
udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w
części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu
terytorialnego

7 848 568,00

7 136 727,18

7 004 050,37

6 947 177,00

6 201 579,00

6 101 758,47

901 391,00

935 148,18

902 291,90

0,00
196 626,00

0,00
173 087,00

0,00
169 650,77

38 115,00

149 329,02

148 891,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

Zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych - Innowacyjna
edukacja w Gminie Krzeszowice"
finansowanego w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020
poddziałanie 10.1.3 Edukacja w
szkołach prowadzących
kształcenie ogólne.
80113 Dowożenie uczniów do szkół
959 138,00
849 778,00
833 485,01
w tym:
a) wydatki bieżące
959 138,00
849 778,00
833 485,01
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
959 138,00
849 778,00
833 485,01
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
122 901,00
90 111,00
86 853,26
naliczane
- wydatki związane z realizacją
836 237,00
759 667,00
746 631,75
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
0,00
0,00
0,00
3)świadczenia na rzecz osób
0,00
0,00
0,00
fizycznych
80146 Dokształcanie i doskonalenie
169 405,00
169 405,00
101 118,41
nauczycieli
w tym:
a) wydatki bieżące
169 405,00
169 405,00
101 118,41
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Krzeszowice ( .
W 2017 r. z dofinansowania podjetej indywidualnie formy doskonalenia zawodowego skorzystało 20 nauczycieli, w tym:
- 10 nauczycieli podjęło doskonalenie zawodowe na kierunkach dających kwalifikacje do nauczania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- 3 nauczycieli podjęło doskonalenie na kierunkach, na które aktualnie jest zapotrzebowanie w szkołach,
7 nauczycieli - na innych kierunkach .
Ponadto, wszyscy dyrektorzy szkół, przedszkoli samorządowych i poradni psychologiczno-pedagogicznej skorzystali ze szkoleń i warsztatów organizowanych przez
organ prowadzący.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
169 405,00
169 405,00
101 118,41
budżetowych
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- wynagrodzenia i składki od nich
5 000,00
5 000,00
0,00
naliczane
- wydatki związane z realizacją
164 405,00
164 405,00
101 118,41
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
0,00
0,00
0,00
3)świadczenia na rzecz osób
0,00
0,00
0,00
fizycznych
80148 Stołówki szkolne
1 156 229,00
1 170 867,00
1 096 636,87
w tym:
a) wydatki bieżące
1 156 229,00
1 165 367,00
1 091 236,87
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
1 150 979,00
1 160 017,00
1 087 508,67
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
586 011,00
597 049,00
574 568,48
naliczane
- wydatki związane z realizacją
564 968,00
562 968,00
512 940,19
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
0,00
0,00
0,00
3)świadczenia na rzecz osób
5 250,00
5 350,00
3 728,20
fizycznych
b) wydatki majątkowe
0,00
5 500,00
5 400,00
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
0,00
5 500,00
5 400,00
w tym:
na programy finansowane z
udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w
części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu
terytorialnego
Zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych - zakup zmywarki

0,00

0,00

0,00

0,00

5 500,00

5 400,00
Zakupiono zmywarkę do stołówki w Szkole Podstawowej w
Sance
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80149 Realizacja zadań wymagających
277 412,00
311 759,00
309 028,61
stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w
przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego
w tym:
a) wydatki bieżące
277 412,00
311 759,00
309 028,61
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego. Pokrycie Gminie Kraków kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych na dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, zamieszkałe w Gm.Krzeszowice uczęszczające do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Krakowie (na podstawie zawartego porozumienia).
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli na dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotacja dla publicznego punktu przedszkolnego na
dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ( 64249,30 zł).
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
246 898,00
243 601,00
241 433,27
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
231 214,00
226 902,00
225 396,65
naliczane
- wydatki związane z realizacją
15 684,00
16 699,00
16 036,62
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
24 000,00
64 677,00
64 249,30
3)świadczenia na rzecz osób
6 514,00
3 481,00
3 346,04
fizycznych
80150 Realizacja zadań wymagających
835 518,00
1 019 335,78
1 010 031,06
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
w tym:
a) wydatki bieżące
835 518,00
1 019 335,78
1 010 031,06
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (…)
w tym:

Poz. 4940
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1) wydatki bieżące jednostek
818 158,00
995 110,78
986 256,90
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
780 386,00
950 554,00
941 942,87
naliczane
- wydatki związane z realizacją
37 772,00
44 556,78
44 314,03
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
0,00
0,00
0,00
3)świadczenia na rzecz osób
17 360,00
24 225,00
23 774,16
fizycznych
80195 Pozostała działalność
286 172,00
285 063,00
283 669,32
w tym:
a) wydatki bieżące
286 172,00
285 063,00
283 669,32
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Udział ekspertów w pracach komisji egzaminacyjnych
powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (1.200,00 zł), zakup materiałów biurowych do obsługi komisji
egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (250,00zł). Odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
286 172,00
285 063,00
283 669,32
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
1 200,00
1 600,00
1 200,00
naliczane
- wydatki związane z realizacją
284 972,00
283 463,00
282 469,32
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
0,00
0,00
0,00
3)świadczenia na rzecz osób
0,00
0,00
0,00
fizycznych
851
Ochrona zdrowia
632 910,00
725 096,00
677 296,23 93,41%
85149 Programy polityki zdrowotnej
5 000,00
5 000,00
5 000,00
w tym:
a) wydatki bieżące
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie przeprowadzonych otwartych konkursów
ofert w dziedzinie promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00
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3)świadczenia na rzecz osób
0,00
0,00
0,00
fizycznych
85153 Zwalczanie narkomanii
26 500,00
27 000,00
20 824,07
w tym:
a) wydatki bieżące
26 500,00
27 000,00
20 824,07
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.461,42 zł - 1 wychowawca w Siedlcu zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, 2 osoby obsługa spotkania
mającego na celu promocję profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia. Zakup materiałów i wyposażenia 6.346,57zł - materiały na spotkania profilaktyczne –
Niedziela dla Zdrowia pn. "Rodzina na Start". Zakup środków żywności 522, 38 zł - szkolenie „Profilaktyka uzależnień - dopalacze, e – narkotyki, nowe serwisy
społecznościowe i cyberprzemoc”, żywność na zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w Siedlcu oraz dla uczestników imprezy profilaktycznej w ramach akcji
Niedziela dla Zdrowia pn. "Rodzina na Start" . Zakup usług pozostałych 12.493,70 zł. - prawnik- psycholog, transport i bilety do kina, catering dla dzieci z zajęć
opiekuńczo – wychowawczych w Siedlcu, catering, prowadzenie spotkania, plakaty w ramach akcji Niedziela dla Zdrowia pn. "Rodzina na Start" oraz w ramach
Niedziela dla Rodziny, szkolenie „Profilaktyka uzależnień - dopalacze, e – narkotyki, nowe serwisy społecznościowe i cyberprzemoc”
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
3)świadczenia na rzecz osób
fizycznych
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
a) wydatki bieżące

26 500,00

27 000,00

20 824,07

4 270,00

3 270,00

1 461,42

22 230,00

23 730,00

19 362,65

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

577 410,00

664 582,00

622 958,66

512 290,00

516 790,00

480 968,83
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Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 87.782, 27zł – współfinansowanie zadania: dotacja
dla: ZHP, Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej, UKS 6 Tenczynek oraz finansowanie: powierzenie zadania kolonia UKS 6 Tenczynek. Wynagrodzenia i
składki od nich naliczane: 142.834,10 zł w tym: 1 wychowawca w Nowej Górze i 1 wychowawca w Łanach zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień), 2
wychowawców prowadzących zajęcia w ramach Klubów Młodzieżowych, pracownik administracyjny, Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom,
instruktor terapii uzależnień, sprzątanie pomieszczeń biurowych Punktu Konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt”, wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych, psychiatry (wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu), dla osoby prowadzącej spotkanie integracyjne. Zakup materiałów i
wyposażenia: 13.048,38 zł – materiały do kampanii Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł, materiały do Kampanii Postaw na Rodzinę materiały i wyposażenie do
pracy na zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w Łanach i w Nawojowej Górze, prenumerata 2 czasopism, naczynia jednorazowe na spotkania integracyjne dla
osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz na zajęcia opiekuńczo wychowawcze, artykuły papiernicze, biurowe, chemiczne i gospodarcze dla potrzeb
funkcjonowania punktu konsultacyjnego „Pierwszy kontakt”, 2 biurka, zakup drukarki, kalkulatora, akcesoria biurowe, upominki, itp. na gminną imprezę
profilaktyczna Zachowaj Trzeźwy Umysł w Nawojowej Górze, upominki dla uczestników imprez profilaktycznych "Rodzina na Start, materiały na Gminny Dzień
Trzeźwości, Kluby Młodzieżowe koszulki. Zakup środków żywności: 6.677,14 zł. - żywność na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w Łanach i w Nowej Górze,
Kluby Młodzieżowe, na imprezy o charakterze profilaktycznym i integracyjnym dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz sympatyków trzeźwości,
spotkania z pedagogami, poczęstunek dla uczestników grupy wsparcia działającej przy Punkcie Konsultacyjnym. Zakup energii 11.950,35 zł. Zakup usług
remontowych - 13.170,60 zł naprawa drukarki i centrali telefonicznej, remont 2 pomieszczeń.
Zakup usług pozostałych: 31.191,12 zł. - prawnik, psycholog , psycholog (wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu), usługi pocztowe, wywóz
nieczystości, ochrona mienia - monitoring, konserwacja systemu alarmowego, 2 x wynajem auli, transport, bilety do kina i catering dla uczestników zajęć
opiekuńczo-wychowawczych Nowa Góra i Łany, transport osób uzależnionych trzeźwiejących i ich rodzin do: Lichenia, Oświęcimia, Częstochowy i Kalwarii
Zebrzydowskiej, transport i szkolenie GKRPA, wyrób klucza, montaż rolet, czyszczenie drukarki, przegląd i konfiguracja centrali telefonicznej, materiały
informacyjne i wizytówki dla Punktu Konsultacyjnego, zaproszenia i plakaty – spotkanie trzeźwościowe, catering na gminnej imprezie profilaktycznej ZTU w
Nawojowej Górze, czyszczenie mebli. Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i Internetu 1.966,85zł. – opłata za Internet i
telefon. Podróże służbowe krajowe 22,80 zł. Różne opłaty i składki 2.462,28 zł - ubezpieczenie mienia i 2 imprez profilaktycznych, opłaty do wniosków
sądowych.Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.778,00 zł. Placówki oświatowe: 68.084,94 zł – na realizację programu profilaktycznego.
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych- placówki wsparcia dziennego 100.000,00 zł.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
342 290,00
327 390,00
293 186,56
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
168 396,00
156 978,00
142 834,10
naliczane
- wydatki związane z realizacją
173 894,00
170 412,00
150 352,46
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
170 000,00
189 400,00
187 782,27
3)świadczenia na rzecz osób
0,00
0,00
0,00
fizycznych
b) wydatki majątkowe
65 120,00
147 792,00
141 989,83
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
65 120,00
147 792,00
141 989,83
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w tym:
na programy finansowane z
udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w
części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu
terytorialnego
Tworzenie warunków do
alternatywnego spędzania
wolnego czasu celem
propagowania modelu życia bez
środków psychoaktywnych oraz
wzmocnienie więzi na
płaszczyźnie dziecko-rodzic budowa boiska sportowego na
działce 1278/164 w
Krzeszowicach

– 73 –
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0,00

0,00

0,00

65 120,00

121 792,00

121 792,00

Tworzenie warunków do alternatywnego spędzania wolnego czasu celem propagowania modelu życia bez środków psychoaktywnych oraz wzmocnienie więzi na
płaszczyźnie dziecko-rodzic. Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 1278/164 (po podziale działki 1278/177 i /178). W ramach zadania opracowano
dokumentację projektową (6.000,00 zł) oraz wykonano roboty budowlane związane z budową boiska wielofunkcyjnego (gry w piłkę nożną po obrysie piłki ręcznej,
piłkę siatkową, koszykówkę lub tenisa ziemnego) o nawierzchni sztucznej trawiastej. W 2017 r. zapłacono fakturę częściową 121 792,00 zł. Faktura końcowa płatna
w 2018 r. - 199.008,00 zł.
Tworzenie warunków do
alternatywnego spędzania
wolnego czasu celem
propagowania modelu życia bez
środków psychoaktywnych oraz
wzmocnienie więzi na
płaszczyźnie dziecko-rodzic zakup montaż siłowni
zewnętrznej na dz. nr 834/9 w
Paczółtowicach

0,00

26 000,00

20 197,83

Zadanie pn. Tworzenie warunków do alternatywnego spędzania wolnego czasu celem propagowania modelu życia bez środków psychoaktywnych oraz wzmocnienie
więzi na płaszczyźnie dziecko-rodzic. Dostawa i montaż siłowni plenerowej na działce nr 834/9 w Paczółtowicach. Zamontowano urządzenia: wyciskanie+pylon+
biegacz-piechur: narty biegówki+pylon+wioślarz; wyciąg górny+ pylon+ rower treningowy; jeździec konny+pylon+prasa do nóg oraz tablica z regulaminem
(19.582,83 zł) . Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (615,00 zł).
85158 Izby wytrzeźwień
w tym:
a) wydatki bieżące

24 000,00

24 000,00

24 000,00

24 000,00

24 000,00

24 000,00
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Ośrodek Profilaktyki i Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie - ilość osób odwiezionych w 2017 r.: 177 osób.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
0,00
0,00
0,00
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
0,00
0,00
0,00
naliczane
- wydatki związane z realizacją
0,00
0,00
0,00
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
24 000,00
24 000,00
24 000,00
3)świadczenia na rzecz osób
0,00
0,00
0,00
fizycznych
85195 Pozostała działalność
0,00
4 514,00
4 513,50
w tym:
a) wydatki bieżące
0,00
4 514,00
4 513,50
Koszty wynagrodzenia za wydanie 35 decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
0,00
4 514,00
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
0,00
3 468,00
naliczane
- wydatki związane z realizacją
0,00
1 046,00
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
0,00
0,00
3)świadczenia na rzecz osób
0,00
0,00
fizycznych
852
Pomoc społeczna
5 448 932,00
5 948 458,56
85202 Domy pomocy społecznej
1 056 000,00
1 028 070,00
w tym:
a) wydatki bieżące
1 056 000,00
1 028 070,00
Opłaty za pobyt 40 osób z Gminy Krzeszowice w domach pomocy społecznej.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
1 056 000,00
1 028 070,00
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
0,00
0,00
naliczane
- wydatki związane z realizacją
1 056 000,00
1 028 070,00
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
0,00
0,00
3)świadczenia na rzecz osób
0,00
0,00
fizycznych

4 513,50
3 468,00
1 045,50
0,00
0,00
5 740 179,38 96,50%
1 019 795,11
1 019 795,11

1 019 795,11
0,00
1 019 795,11
0,00
0,00
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85203 Ośrodki wsparcia
552 894,00
666 910,40
654 998,56
w tym:
a) wydatki bieżące
552 894,00
666 910,40
654 998,56
Dotacja przekazywana "Caritas" Archidiecezji Krakowskiej na prowadzenie świetlic profilaktycznych w Krzeszowicach i Tenczynku 100.000,00zł oraz na
prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Filipowskiej 484.122,40zł (dotacja z budżetu państwa 484.122,40 zł zadanie zlecone), wspieranie osób
w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą realizowane przez "Fundację Kobieta w Regionie" 53.100,00zł (dotacja z budżetu państwa 42.300,00zł środki gminy
10.800,00zł). Pomoc finansowa dla Gminy Zabierzów na dowóz osób niepełnosprawnych z Gminy Krzeszowice do Środowiskowego Domu Pomocy w
Radwanowicach 17.776,16 zł. Dotacje rozliczone.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
0,00
0,00
0,00
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
0,00
0,00
0,00
naliczane
- wydatki związane z realizacją
0,00
0,00
0,00
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
552 894,00
666 910,40
654 998,56
3)świadczenia na rzecz osób
0,00
0,00
0,00
fizycznych
85205 Zadania w zakresie
80 631,00
63 607,00
57 705,63
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
w tym:
a) wydatki bieżące
80 631,00
63 607,00
57 705,63
Wydatki na realizacje ustawy o wspieraniu rodziny: materiały biurowe, koszty szkoleń, delegacji, odpisu na ZFŚS
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
80 406,00
63 382,00
57 555,63
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
65 366,00
48 112,00
47 171,17
naliczane
- wydatki związane z realizacją
15 040,00
15 270,00
10 384,46
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
0,00
0,00
0,00
3)świadczenia na rzecz osób
225,00
225,00
150,00
fizycznych
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85213 Składki na ubezpieczenie
62 472,00
66 718,00
64 881,00
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące
62 472,00
66 718,00
64 881,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pomocy społecznej dla 94 osób - 935 świadczeń - zadanie własne. Składki na ubezpieczenia zdrowotne od
świadczeń rodzinnych dla 23 osób - 254 świadczenia zadanie zlecone (dotacja z budżetu państwa na zadania własne i zlecone 64.881,00 zł).
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
62 472,00
66 718,00
64 881,00
-budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich
62 472,00
66 718,00
64 881,00
naliczane
- wydatki związane z realizacją
0,00
0,00
0,00
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
0,00
0,00
0,00
3)świadczenia na rzecz osób
0,00
0,00
0,00
fizycznych
85214 Zasiłki
i pomoc w naturze oraz
281 875,00
429 093,00
423 479,77
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
w tym:
a) wydatki bieżące
281 875,00
429 093,00
423 479,77
Wypłata 1050 zasiłków okresowych dla 149 rodzin oraz zasiłków celowych i celowych specjalnych dla 247 rodzin w tym w ramach projektu "Aktywność daje
możliwość" jako wkład własny
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
500,00
500,00
0,00
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
0,00
0,00
0,00
naliczane
- wydatki związane z realizacją
500,00
500,00
0,00
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
2 000,00
2 000,00
0,00
3)świadczenia na rzecz osób
234 375,00
380 993,00
377 879,77
fizycznych
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4)wydatki na programy
finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt. 2 i 3, w części związanej z
realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego
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45 000,00

45 600,00
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45 600,00

85215 Dodatki mieszkaniowe
470 000,00
432 180,91
417 619,36
w tym:
a) wydatki bieżące
470 000,00
432 180,91
417 619,36
Wypłata dodatków mieszkaniowych dla osób z terenu Gminy Krzeszowice posiadających dochód uprawniający do otrzymania dodatku mieszkaniowego.
Wydano 268 decyzji w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych oraz 25 decyzji odmownych. Wypłata dodatków energetycznych - wydano 93 decyzje w
sprawie przyznania dodatków energetycznych.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
3)świadczenia na rzecz osób
fizycznych
85216 Zasiłki stałe
w tym:
a) wydatki bieżące
Wypłata 1152 zasiłków stałych dla111 osób
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
3)świadczenia na rzecz osób
fizycznych
85219 Ośrodki pomocy społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące

0,00

143,12

125,65

0,00

0,00

0,00

0,00

143,12

125,65

0,00
470 000,00

0,00
432 037,79

0,00
417 493,71

438 018,00

593 486,69

550 272,19

438 018,00

593 486,69

550 272,19

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

10 000,00
426 018,00

10 000,00
581 486,69

3 345,25
546 926,94

2 053 677,00

2 081 848,00

2 029 074,76

2 053 677,00

2 081 848,00

2 029 074,76
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Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pozostałych pracowników GOPS w tym także świadczących usługi opiekuńcze u 35 osób (7.274 godzin), koszty
funkcjonowania GOPS: zakup materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty za energię elektryczną i c.o., opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty szkoleń
pracowników i podróży służbowych, odpis na ZFŚS.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
2) dotacje 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, w części związanej z
realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego
85228 Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze

2 048 427,00

2 076 968,00

2 025 756,76

1 825 942,00

1 840 577,00

1 814 552,60

222 485,00

236 391,00

211 204,16

0,00
5 250,00

0,00
4 880,00

0,00
3 318,00

0,00

0,00

0,00

17 289,00

24 559,00

24 558,80

w tym:
a) wydatki bieżące
17 289,00
24 559,00
24 558,80
Wynagrodzenie osobowe i pochodne pracownika świadczącego usługi opiekuńcze. Koszty świadczenia specjal. usł.opiek.- 980 godzin u 4 osób: w tym koszty
dojazdów do podopiecznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
3)świadczenia na rzecz osób
fizycznych
85230 Pomoc w zakresie dożywiania
w tym:
a) wydatki bieżące

17 116,00

24 386,00

24 385,80

16 069,00

22 485,00

22 484,80

1 047,00

1 901,00

1 901,00

0,00
173,00

0,00
173,00

0,00
173,00

134 901,00

166 940,00

163 044,15

134 901,00

166 940,00

163 044,15
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Wydatki na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"-5.749 posiłków dla 30 os. dorosłych 10.603 posiłków dla 93 dzieci oraz zas. celowe na
żywność dla 91 rodzin.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
0,00
0,00
0,00
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
0,00
0,00
0,00
naliczane
- wydatki związane z realizacją
0,00
0,00
0,00
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
0,00
0,00
0,00
3)świadczenia na rzecz osób
134 901,00
166 940,00
163 044,15
fizycznych
85295 Pozostała działalność
301 175,00
395 045,56
334 750,05
w tym:
a) wydatki bieżące
301 175,00
395 045,56
334 750,05
Koszty wynagrodzeń pracowników GOPS realizujących program pn."Aktywność daje możliwość". Koszty organizacji zajęć dla podopiecznych w ramach realizacji
programu aktywizacji zawodowej "Aktywność daje możliwość". Ponadto świadczenia dla 12 os.wykonujących prace społeczne użyteczne oraz koszty pobytu 2 os.
w schronisku wg,nowej uchwały .
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
0,00
9 915,00
5 115,00
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
0,00
0,00
0,00
naliczane
- wydatki związane z realizacją
0,00
9 915,00
5 115,00
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
100,00
100,00
1,34
3)świadczenia na rzecz osób
49 200,00
40 014,60
21 750,90
fizycznych
4)wydatki na programy
251 875,00
345 015,96
307 882,81
finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt. 2 i 3, w części związanej z
realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego
853

Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
85395 Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące

21 000,00

20 000,00

20 000,00

21 000,00

20 000,00

20 000,00

21 000,00

20 000,00

20 000,00

100,00%
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Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie przeprowadzonych otwartych konkursów
ofert w dziedzinie działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
0,00
0,00
0,00
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
0,00
0,00
0,00
naliczane
- wydatki związane z realizacją
0,00
0,00
0,00
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
21 000,00
20 000,00
20 000,00
3)świadczenia na rzecz osób
0,00
0,00
0,00
fizycznych
4)wydatki na programy
0,00
0,00
0,00
finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt. 2 i 3, w części związanej z
realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego
854

Edukacyjna opieka
1 981 091,00
1 982 397,00
1 894 584,77
95,57%
wychowawcza
85401 Świetlice szkolne
1 042 243,00
1 068 111,00
999 683,63
w tym:
a) wydatki bieżące
1 042 243,00
1 068 111,00
999 683,63
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
1 006 746,00
1 033 822,00
969 912,16
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
941 571,00
946 252,00
884 840,46
naliczane
- wydatki związane z realizacją
65 175,00
87 570,00
85 071,70
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
0,00
0,00
0,00
3)świadczenia na rzecz osób
35 497,00
34 289,00
29 771,47
fizycznych
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju
93 437,00
96 442,00
94 761,98
dziecka
w tym:
a) wydatki bieżące
93 437,00
96 442,00
94 761,98
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
w tym:
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1) wydatki bieżące jednostek
93 037,00
96 042,00
94 526,98
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
78 558,00
80 901,00
80 066,02
naliczane
- wydatki związane z realizacją
14 479,00
15 141,00
14 460,96
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
0,00
0,00
0,00
3)świadczenia na rzecz osób
400,00
400,00
235,00
fizycznych
85406 Poradnie psychologiczno673 633,00
689 760,00
683 281,88
pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne
w tym:
a) wydatki bieżące
673 633,00
689 760,00
683 281,88
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
671 002,00
687 129,00
681 103,55
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
605 559,00
617 993,00
613 658,52
naliczane
- wydatki związane z realizacją
65 443,00
69 136,00
67 445,03
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
0,00
0,00
0,00
3)świadczenia na rzecz osób
2 631,00
2 631,00
2 178,33
fizycznych
85415 Pomoc materialna dla uczniów o
131 037,00
94 843,00
86 791,28
charakterze socjalnym
w tym:
a) wydatki bieżące
131 037,00
94 843,00
86 791,28
Wypłacono 66 stypendia szkolne na kwotę łączną 77.813,14 zł. Przyznano zasiłki szkolne 11 uczniom w kwocie łącznej 6.820,00 zł. Realizacja programu wyprawka
szkolna 2.158,14 zł - wyprawkę otrzymało 6 uczniów z Gminy Krzeszowice

w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3)świadczenia na rzecz osób
131 037,00
94 843,00
86 791,28
fizycznych
85416 Pomoc materialna dla uczniów o
27 000,00
19 500,00
19 500,00
charakterze motywacyjnym
w tym:
a) wydatki bieżące
27 000,00
19 500,00
19 500,00
Uhonorowano uczniów jednorazowym, pieniężnym Stypendium Burmistrza Gminy Krzeszowice za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017.
Trzech uczniów otrzymało stypendium I stopnia w kwocie 1 500,00 zł każdy oraz piętnastu uczniów stypendium II w kwocie 1 000,00 zł każdy. Łącznie z tego
tytułu wypłacono 19 500,00 zł.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
0,00
0,00
0,00
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
0,00
0,00
0,00
naliczane
- wydatki związane z realizacją
0,00
0,00
0,00
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
0,00
0,00
0,00
3)świadczenia na rzecz osób
27 000,00
19 500,00
19 500,00
fizycznych
85446 Dokształcanie i doskonalenie
10 459,00
10 459,00
7 284,00
nauczycieli
w tym:
a) wydatki bieżące
10 459,00
10 459,00
7 284,00
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Krzeszowice.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
10 459,00
10 459,00
7 284,00
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
0,00
0,00
0,00
naliczane
- wydatki związane z realizacją
10 459,00
10 459,00
7 284,00
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
0,00
0,00
0,00
3)świadczenia na rzecz osób
0,00
0,00
0,00
fizycznych
85495 Pozostała działalność
3 282,00
3 282,00
3 282,00
w tym:
a) wydatki bieżące
3 282,00
3 282,00
3 282,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
3 282,00
3 282,00
3 282,00
budżetowych
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- wynagrodzenia i składki od nich
0,00
0,00
0,00
naliczane
- wydatki związane z realizacją
3 282,00
3 282,00
3 282,00
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
0,00
0,00
0,00
3)świadczenia na rzecz osób
0,00
0,00
0,00
fizycznych
855
Rodzina
23 627 170,00
26 696 751,33
26 402 503,42 98,90%
85501 Świadczenia wychowawcze
16 142 692,00
18 507 639,00
18 408 469,62
w tym:
a) wydatki bieżące
16 142 692,00
18 507 639,00
18 408 469,62
Wypłata 36.380 świadczeń wychowawczych dla 3.478 dzieci. Koszty obsługi - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 etatów - zajmujących się przyznawaniem
świadczeń, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i koszty szkoleń pracowników, odpis na ZFŚS
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
242 140,00
277 852,00
276 443,82
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
199 899,00
212 881,00
211 564,52
naliczane
- wydatki związane z realizacją
42 241,00
64 971,00
64 879,30
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
0,00
17 000,00
13 112,90
3)świadczenia na rzecz osób
15 900 552,00
18 212 787,00
18 118 912,90
fizycznych
85502 Świadczenia rodzinne,
7 078 437,00
7 747 535,17
7 610 730,51
świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia
społecznego
w tym:
a) wydatki bieżące
7 078 437,00
7 747 535,17
7 610 730,51
Wypłata 30.443 świadczeń rodzinnych w tym: 16.084 zasiłki rodzinne,6.821 dodatków do zasiłków rodzinnych, 6.591 świadczeń opiekuńczych, 256
jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,691 świadczen rodzicielskich oraz opłacenie składek na ub.społ. za 90 osób pobierających św. pielęgnac. i
zas.opiekuncz.Wypłata 3 świadczeń "Za życiem" a z Funduszu Alimentacyjnego wypłata 2.351 świadczeń dla 199 os. Zakup materiałów biurowych, opłaty
pocztowe i telekom, koszty szkoleń pracowników, odpis na ZFŚS. Wyngrodzenia i skłądki od nich naliczane pracowników GOPS - 3 etatów - zajmujących się
przyznawaniem świadczeń i postępowaniem wobec dłuzników.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

509 623,00

493 370,37

477 303,14

457 586,00

412 928,37

412 927,51
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- wydatki związane z realizacją
52 037,00
80 442,00
64 375,63
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
75 000,00
57 500,00
44 299,99
3)świadczenia na rzecz osób
6 493 814,00
7 196 664,80
7 089 127,38
fizycznych
85503 Karta Dużej Rodziny
0,00
474,36
436,84
w tym:
a) wydatki bieżące
0,00
474,36
436,84
Koszty obsługi wydawania Karty Dużej Rodziny - wydano karty dla 25 rodzin
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
0,00
474,36
436,84
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
0,00
474,36
436,84
naliczane
- wydatki związane z realizacją
0,00
0,00
0,00
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
0,00
0,00
0,00
3)świadczenia na rzecz osób
0,00
0,00
0,00
fizycznych
85504 Wspieranie rodziny
93 921,00
117 493,80
110 364,63
w tym:
a) wydatki bieżące
93 921,00
117 493,80
110 364,63
Wydatki na realizację ustawy o wspieraniu rodziny - zatrudnienie asystentów rodziny (dla 35 rodzin) - koszty dojazdów do rodzin, odpis na ZFŚS, koszty szkoleń.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
3)świadczenia na rzecz osób
fizycznych
85508 Rodziny zastępcze
w tym:
a) wydatki bieżące
Opłata za pobyt 23 dzieci w rodzinach zastępczych.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych

93 446,00

117 018,80

109 996,73

73 796,00

101 503,80

99 570,43

19 650,00

15 515,00

10 426,30

0,00
475,00

0,00
475,00

0,00
367,90

139 320,00

149 320,00

135 067,69

139 320,00

149 320,00

135 067,69

139 320,00

149 320,00

135 067,69
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- wynagrodzenia i składki od nich
0,00
0,00
0,00
naliczane
- wydatki związane z realizacją
139 320,00
149 320,00
135 067,69
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
0,00
0,00
0,00
3)świadczenia na rzecz osób
0,00
0,00
0,00
fizycznych
85510 Działalność placówek opiekuńczo172 800,00
136 049,00
99 194,13
wychowawczych
w tym:
a) wydatki bieżące
172 800,00
136 049,00
99 194,13
Opłata za pobyt 7 dzieci w placówkach.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
172 800,00
136 049,00
99 194,13
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
0,00
0,00
0,00
naliczane
- wydatki związane z realizacją
172 800,00
136 049,00
99 194,13
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
0,00
0,00
0,00
3)świadczenia na rzecz osób
0,00
0,00
0,00
fizycznych
85595 Pozostała działalność
0,00
38 240,00
38 240,00
w tym:
a) wydatki bieżące
0,00
38 240,00
38 240,00
Koszty realizacji programu "Małopolska Niania"wypłacono 20 świadczeń dla 5 rodzin. Wypłata 2 świadczeń "Za życiem" oraz koszty obsługi zadania
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
0,00
240,00
240,00
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
0,00
240,00
240,00
naliczane
- wydatki związane z realizacją
0,00
0,00
0,00
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
0,00
0,00
0,00
3)świadczenia na rzecz osób
0,00
38 000,00
38 000,00
fizycznych
900
Gospodarka komunalna i
8 485 261,00
10 860 206,00
10 054 256,46
92,58%
ochrona środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona
1 618 877,00
3 524 080,00
3 511 759,63
wód
w tym:

Poz. 4940

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 86 –

Poz. 4940

a) wydatki bieżące
1 281 592,00
3 065 795,00
3 065 168,57
Dopłaty do 1 m3 ścieków odprowadzonych przez mieszkańców gminy Krzeszowice w ilości 811.364 m3 ( Kwota 2.989.260,57 zł) oraz zapłata za ścieki
odprowadzone przez mieszkańców na podstawie porozumień w ilości 8.220 m3( kwota 75.908,00 zł)
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
3)świadczenia na rzecz osób
fizycznych
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 281 592,00

3 065 795,00

3 065 168,57

0,00

0,00

0,00

1 281 592,00

3 065 795,00

3 065 168,57

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

337 285,00

458 285,00

446 591,06

337 285,00

458 285,00

446 591,06

w tym:
na programy finansowane z
0,00
4 000,00
0,00
udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w
części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu
terytorialnego
Budowa kanalizacji sanitarnej w
217 975,00
334 975,00
327 281,06
miejscowości Zalas
Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalas. Wykonano 761,16 mb (fi 200) i 215,50 mb (fi 160) sieci kanalizacyjnej. Pełnienie pełnego nadzoru
inwestorskiego nad zadaniem . Nadzór autorski Opłaty dla Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej na czas prowadzenia
robót w celu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej . Wydruki i kserokopie.
Program gospodarki wodami
119 310,00
119 310,00
119 310,00
opadowymi i roztopowymi na
terenie gminy Krzeszowice
Zadanie w trakcie realizacji podjęto uchwałe o wydatkach niewygasających realizacja do 29.06.2018 roku
0,00
4 000,00
0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Frywałd i Sanka
90002 Gospodarka odpadami
w tym:
a) wydatki bieżące

3 476 996,00

3 521 971,00

3 062 160,07

3 082 552,00

3 127 527,00

3 062 160,07
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Wydatki związane z: Gospodarką odpadami - wydatki bieżące łączna kwota 2.952.164,22 zł . Wydatki dokonane przez WFK (199.806,18 zł): wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników zajmujących się nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi - 146.873,14 zł, zakup materiałów
biurowych potrzebnych do realizacji zadania związanego z ewidencją i poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (papier, koperty itp.) 3.675,04 zł, wydatki związane z wysyłką korespondencji dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata pocztowa) jak również zapłata opłaty
abonamentowej oprogramowania oraz prowizji bankowej - 37.670,20 zł, Koszt połączeń telefonicznych w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi - 3.600,00zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.525,00zł, szkolenia wszystkich pracowników zajmujących się nowym systemem
gospodarowania odpadami - 469,00zł,, koszty egzekucyjne - 1.993,80 zł. Wydatki dokonane przez RGK (2.752.358,04 zł ): Zakup usług pozostałych 2.750.719,01 zł w tym: w ramach kampanii informacyjnej zaprojektowano i wydrukowano ulotki o zasadach segregacji na terenie gminy w ilości 10 tys.
egzemplarzy; opracowano materiały edukacyjne specjalnie dedykowane gminie Krzeszowice (oparte na miejscowych realiach z wykorzystaniem w szacie graficznej
charakterystycznych obiektów naszej gminy), łącznie wydrukowano 1.250 szt. kolorowanek, 2.100 szt. książeczek edukacyjnych i 13 dużych gier podłogowych.
Ponadto, pokryto koszty za utrzymanie domeny strony internetowej www.rewolucjasmieciowa.pl. odbiór i transport do miejsca unieszkodliwiania, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przeterminowanych lekarstw (produktów medycznych) pozyskanych w skutek prowadzonej zbiórki odpadów
niebezpiecznych z 8 konfiskatorów rozmieszczonych na terenie gminy Krzeszowice w punktach aptecznych i placówkach medycznych. W 2017 r. zebrano łącznie
1,233 Mg odpadów. koszty odbioru odpadów komunalnych z terenów nieruchomosci zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszowice za okres od 01.12.2016 r. do
30.11.2017 r., w którym zebrano 7.577,91 Mg odpadów (płatne ryczałtem miesięcznym 212.101,62 zł. Obsługa tymczasowego Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych - PSZOK, w zakresie odbioru i zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów dostarczonych przez mieszkańców Gminy Krzeszowice
w okresie od 01.12.2016 r. do 31.11.2017 r. Koszt obsługi PSZOK-a płatny ryczałtem miesięcznym: w grudniu 2016 r. - 13 000,00 zł, w m-cach styczeń-listopad
2017 r. - 15.000,00 zł. W okresie od grudnia 2016 r. do listopada 2017 r. do PSZOK-a dostarczono 276,52 Mg odpadów (XII 2016 r. - 11,98 Mg, I-XI 2017 r. 264,54 Mg). Ponadto w ramach zadania zlecono zbiórkę zużytych opon z 5 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (os. Żbik, Dubie, Filipowice,
Nawojowa Góra, Żary), skąd zebrano ok. 183 opony. zlecono wydruk 4 egzemplarzy corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Krzeszowice, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (przekazano Radzie Miejskiej, RP, Burmistrzowi
Gminy, RGK). Dokument analizy sporządził inspektor RGK.
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Zadania z zakresu ochrony środowiska 25.006,92zł w tym: w ramach organizowanych akcji sprzątania świata z inicjatyw sołectw, osiedli, OSP, lokalnych
stowarzyszeń oraz szkół sprzątano: Nawojową Górę,Siedlec, Czerną,Dębnik, Żary, osiedle Żbik, Tenczynek, Miękinię, Frywałd, miasto Krzeszowice oraz Dolinę
Racławki. Łącznie zorganizowano 11 akcji sprzątania świata w ramach których zebrano w sumie 21,67 Mg odpadów (koszt - 335,00 zł/1 Mg odpadów). Koszt akcji
sprzątania świata wyniósł 7.603,95 zł (w tym 7.259,45 zł koszt odpadów oraz 344,50 zł koszty dojazdu). Ponadto, w ramach umowy zlikwidowano dzikie
wysypiska śmieci w miejscowości Tenczynek, Nowa Góra, Miękinia-Stawiska oraz z Czatkowic Górnych (cena jednostkowa za usunięcie 1 Mg dzikiego wysypiska:
698,80 zł brutto, zebrano 2,0 Mg odpadów). Reasumnując, w ramach umowy na sprzątanie świata zebrano łącznie 22,08 Mg, natomiast z dzikich wysypisk śmieci
zebrano łącznie 36,66 Mg odpadów (umowa finansowana ze środków bieżących i ze środków z ochrony środowiska), dokonano zakupu rękawiczek oraz gadżetów,
usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzeszowice; cena jednostkowa za załadunek, odbiór, transport i unieszkodliwianie na składowisku
odpadów niebezpiecznych 1 Mg odpadów zawierających azbest wynosi 255,00 zł brutto. Z zadania sfinansowano odbiór i utylizację 46,68 Mg odpadów. Pozostałe
zadania 84.988,93 zł- z terenu tzw. dzikich wysypisk śmieci usunięto łącznie 34,66 Mg odpadów zgromadzonych w miejscach do tego nie przeznaczonych (w tym
3,1 Mg odpadów zebranych przez pracowników prac społecznie-użytecznych i robót publicznych). Odpady zebrano z terenu 37 nieruchomości komunalnych. Koszt
usunięcia 1 Mg odpadów - 698,80 zł. Koszt odbioru odpadów wyniósł 25.618,00 zł w tym 240,00 zł płatne ze środków sołectwa Dębnik. Dodatkowe usługi tj.
ustawienie tablicy informującej o zakazie wyrzucania odpadów, praca ładowarki i koszenie to koszt 1.068,20 zł. Ponadto w ramach zadania odebrano odpady
zebrane przez uczniów szkoły podstawowej nr 2 w Krzeszowicach - 0,41 Mg w ramach akcji "Sprzątanie Świata" - koszt 137,50 zł przy cenie jednostkowej 335,00
zł/1 Mg odpadów. Reasumnując, w ramach umowy na sprzątanie świata zebrano łącznie 22,08 Mg, natomiast z dzikich wysypisk śmieci zebrano łącznie 36,66 Mg
odpadów (umowa finansowana ze środków bieżących i ze środków z ochrony środowiska), zawieszenie fotopułapki w 13 punktach w celu monitorowania miejsc
szczególnie narażonych na podrzucanie odpadów, usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzeszowice. Cena jednostkowa za załadunek, odbiór,
transport i unieszkodliwianie na składowisku odpadów niebezpiecznych 1 Mg odpadów zawierających azbest wynosi 255,00 zł brutto. Z tego zadania sfinansowano
odbiór 225,88 Mg azbestu. W ramach całej umowy zebrano ze 133 nieruchomości łącznie 272,56 Mg azbestu,
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
2) dotacje 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, w części związanej z
realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne

3 081 952,00

3 126 277,00

3 062 100,65

163 870,00

161 627,00

146 873,14

2 918 082,00

2 964 650,00

2 915 227,51

0,00
600,00

0,00
600,00

0,00
0,00

0,00

650,00

59,42

394 444,00

394 444,00

0,00

394 444,00

394 444,00

0,00
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w tym:
na programy finansowane z
udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w
części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu
terytorialnego
Budowa punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych
(„PSZOK”)
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394 444,00

0,00

0,00

394 444,00

394 444,00

0,00

Zadanie realizowane będzie po uzyskaniu dofinansowania 2018 roku

90003 Oczyszczanie miast i wsi
503 140,00
529 540,00
417 018,99
w tym:
a) wydatki bieżące
503 140,00
529 540,00
417 018,99
Środki do dyspozycji osiedli i sołectw 30.051,53 zł w tym: zakup wyposażenia worków na śmieci, koszy, umowy zlecenia na sprzatanie i składki od nich naliczane,
wywóz odpadów z terenu sołectw w tym: Sołectwo Czerna 3.000,00 zł, Sołectwo Dębnik 240,00 zł, Sołectwo Dubie 36,00 zł, Sołectwo Łany 2.489,06 zł, Sołectwo
Miękinia 500,00 zł, Sołectwo Nawojowa Góra 5.983,55 zł, Sołectwo Nowa Góra 5.723,78, Sołectwo Ostrężnica 2.489,14 zł, Sołectwo Paczółtowice 300,00 zł,
Sołectwo Sanka 2.590,50 zł, Sołectwo Siedlec 300,00 zł, Sołectwo Tenczynek 600,00 zł, Sołectwo Wola Filipowska 5.799,50 zł. Środki budżetu (RGK) kwota zadania własne 283.775,61 zł w tym: zakup materiałów i narzędzi do prac porządkowych na terenie gminy wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w
ramach prac społecznie - użytecznych i robót publicznych oraz zakup koszy ulicznych na odpady rozmieszczonych na terenie gminy. Utrzymanie w odpowiednim
stanie czystości ulic, placów, parkingów na terenie miasta Krzeszowice oraz odbiór i transport do miejsca unieszkodliwiania odpadów z oczyszczania miasta i
opróżniania koszy ulicznych, terenów zieleni, koszy i kontenerów na terenie sołectw. Rzeczywiste wydatki zależą od ilości zebranych odpadów: ilość odpadów
zebranych z terenu miasta 109,97 Mg; ilość odpadów zebranych z terenu sołectw 29,76 Mg; ilość odpadów zebranych przez pracowników prac społecznie użytecznych 3,01 Mg. Koszt odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów wynosi 306,80 zł brutto. Koszty utrzymania terenu rewitalizacji przed jego remontem są
płatne ze środków bieżących (30.040,19 zł), nadwyżka tych kosztów płatna z wydatków związanych z obszarem rewitalizacji. W ramach umowy na utrzymanie
czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice oczyszczono 37,10 km pasów dróg gminnych. Umyto 72 wiaty przystankowe, umyto dwukrotnie kosze uliczne i
na psie odchody na terenie miasta Krzeszowice. Usuwanie zwłok z miejsc publicznych i ciągów komunikacyjnych (zwierząt bezdomnych oraz dziko żyjących,
padłych w wyniku kolizji lub innych przyczyn. Deratyzacja przeprowadzona w trzech etapach, w odstępach siedmiodniowych, na terenie Parku Bogackiego i
Dzikich Plant. Wydatki związane z obszarem rewitalizacji 69.272,90zł - sprzątanie i utrzymanie w odpowiednim stanie czystości terenu objętego rewitalizacją
miasta Krzeszowice, mycie elementów małej architektury, opróżnianie koszy ulicznych, dwukrotne mycie powierzchni płyty rynku, czyszczenie korytek
odwadniających na płycie rynku. Koszty utrzymania terenu rewitalizacji przed jego remontem. Wydatki na podstawie porozumień 33.918,95 zł - dotacja celowa
na realizację zadania polegającego na oczyszczaniu, zamiataniu i polewaniu dróg powiatowych oraz oczyszczaniu chodników przylegających do dróg powiatowych
na terenie miasta Krzeszowice w 2017 r. Zadanie realizowała spółka UKK na podstawie umowy.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych

503 140,00

529 540,00

417 018,99

10 500,00

23 000,00

22 943,23

492 640,00

506 540,00

394 075,76
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2) dotacje na zadania bieżące
0,00
0,00
0,00
3)świadczenia na rzecz osób
0,00
0,00
0,00
fizycznych
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i
554 254,00
542 348,00
535 672,28
gminach
w tym:
a) wydatki bieżące
554 254,00
542 348,00
535 672,28
Środki do dyspozycji osiedli i sołectw 27.721,50 zł na: zakup materiałów do utrzymania zieleni, zakup paliwa do utrzymania zieleni, zakup środków
chwastobójczych do utrzymania zieleni, zakup narzędzi do utrzymania terenów zielonych oraz krzewów na zieleń, koszenie gruntów na terenie sołectw i osiedli,
utrzymanie zieleni - Sołectwo Dębnik 1.000,00 zł, Sołectwo Dubie 1.500,00 zł, Sołectwo Filipowice 2.000,00 zł, Sołectwo Miękinia 698,45 zł, Sołectwo Nawojowa
Góra 963,38 zł, Sołectwo Nowa Góra 798,11 zł, Sołectwo Paczółtowice 1.700,00 zł, Sołectwo Sanka 1.292,47 zł, Sołectwo Siedlec 2.589,19 zł, Sołectwo
Tenczynek 2.000,00 zł, Sołectwo Wola Filipowska 598,24 zł, Sołectwo Żary 2.200,00 zł, Osiedle Czatkowice 1.500,00 zł, Osiedle Żbik 645,09 zł, Osiedle Parkowe
2.000,00 zł, Osiedle Centrum 4.444,00 zł, Osiedle Jurajskie 1.500,00 zł, Osiedle Nowy Świat 292,57 zł. Środki budżetu (ROŚ) - 450.011,42 zł w tym: utrzymanie
trawników, krzewów, drzew, rabat kwiatowych na terenach osiedli mieszkaniowych, parków i zieleńców, realizacja niniejszego zadania obejmuje również
usunięcie, pielęgnacje oraz nasadzenia drzew wynikające z decyzji Starosty znajdujące sie na ternie objętym bieżącym utrzymaniem. Pielęgnacja wysokiej zieleni,
usunięcie drzew i krzewów na podstawie decyzji Starosty Krakowskiego, pielęgnacja drzew i krzewów na gruntach komunalnych oraz nasadzenia zamienne,
mechaniczne koszenie wraz ze zgrabieniem skoszonej trawy na gruntach komunalnych: I koszenie - 25,43 ha, II koszenie - 27,00 ha, III koszenie - 3,76 ha.
Ekspertyza dendrologiczna drzewa w postępowaniu administracyjnyw w sprawie kary. Wydatki związane z obszarem rewitalizacji 57.939,36 zł w tym: bieżące
utrzymanie terenu rewitalizacji w ramach umowy ROS.272.5.88.2017, utrzymanie trawników, krzewów, drzew, rabat kwiatowych na terenie objętym rewitalizacją
miasta Krzeszowice.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
554 254,00
542 348,00
535 672,28
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
0,00
300,00
289,47
naliczane
- wydatki związane z realizacją
554 254,00
542 048,00
535 382,81
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
0,00
0,00
0,00
3)świadczenia na rzecz osób
0,00
0,00
0,00
fizycznych
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
15 200,00
232 577,00
206 307,37
w tym:
a) wydatki bieżące
5 000,00
12 500,00
11 625,48
W ramach ochrony powietrza zakupiono i zamontowano 6 sztuk sensorów jakości powietrza na budynkach użyteczności publicznej tj: w Krzeszowicach (dwie
sztuki), Czernej, Filipowicach, Tenczynku i Sance oraz opłacono abonament za obsługę sieci, jak również sfinansowano inne usługi związane z siecią urządzeń.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

5 000,00

12 500,00

11 625,48

0,00

0,00

0,00
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- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
3)świadczenia na rzecz osób
fizycznych
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
na programy finansowane z
udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w
części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu
terytorialnego
Ograniczenie niskiej emisji na
terenie Gminy Krzeszowice
poprzez wymianę źródeł ciepła na
kotły wykorzystujace paliwa
gazowe lub spalające biomasę analiza/realizacja
Ograniczenie niskiej emisji na
terenie Gminy Krzeszowice
poprzez wymianę źródeł ciepła na
paliwa stałe - analiza/realizacja
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5 000,00

12 500,00

11 625,48

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10 200,00

220 077,00

194 681,89

10 200,00

220 077,00

194 681,89

0,00

9 877,00

0,00

5 100,00

11 338,00

5 100,00

5 100,00

8 739,00

5 100,00

Wykonano dokumentację do wniosku aplikacyjnego

Wykonano dokumentację do wniosku aplikacyjnego

Wymiana źródeł ciepła w
0,00
200 000,00
184 481,89
indywidualnych gospodarstwach
domowych na terenie gminy
Krzeszowice- ochrona
środowiska
Realizacja Gminnego programu dotacji do wymiany źródeł ciepła. W ramach programu łącznie wymieniono 47 niskosprawnych urządzeń grzewczych opalanych
paliwami stałymi na nowe urządzenia – w tym 24 kotły gazowe, oraz 23 kotły węglowe lub na biomasę ( wydatki z zakresu ochrony środowiska)
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
a) wydatki bieżące

1 835 500,00

1 895 542,00

1 776 325,67 Zobowiązania niewymagalne

1 823 000,00

1 774 842,00

1 656 656,94
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Zakup energooszczędnych żarówek LED w ilości 21 szt1 Dystrybucja energii oraz koszt zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych,
powiatowych i krajowych oraz placów na terenie Gminy Krzeszowic. Zapłata za konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszowice. Wymiana
żarówek w ilości 21 szt oraz konserwacja opraw oświetlenia ulicznego w rejonie budynku OSP w Krzeszowicach i ul. Floriana. Remont oświetlenia wzdłuż ul.
Kolejowej w Krzeszowicach. Remont oświetlenia ulicznego, montaż oprawy oświetlenia ulicznego. Naprawa uszkodzonej lampy oświetlenia ulicznego w Nowej
Górze. Opłata dzierżawy słupów energetycznych. Opłata przyłączeniowa do sieci dystrybucynej Tauron dystrybucja – podniesienie mocy.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
3)świadczenia na rzecz osób
fizycznych
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 823 000,00

1 774 842,00

1 656 656,94

0,00

0,00

0,00

1 823 000,00

1 774 842,00

1 656 656,94

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

12 500,00

120 700,00

119 668,73

12 500,00

120 700,00

119 668,73

w tym:
na programy finansowane z
0,00
0,00
0,00
udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w
części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu
terytorialnego
Modernizacja oświetlenia
12 500,00
120 700,00
119 668,73
ulicznego w gminie
* Zaprojektowanie oraz wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Filipowice. Zadanie w trakcie realizacji wartość zadania 14.177,24 zł. Kwota 12.400,00 zł
została ujęta jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
* Modernizacja oświetlenia ulicznego - Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż DK 79 w miejscowości Krzeszowice kwota 90.000,00 zł została ujęta jako wydatki,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
* Zaprojektowanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Filipowice oraz Tenczynek. Zadanie w trakcie realizacji. Kwota 5.400,00 zł została ujęta jako wydatki,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
*
Modernizacja oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej poprzez zabudowanie 4 szt opraw oświetlenia ulicznego środki Sołectwa Sanka 4.199,99 zł.
*
Modernizacja oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych i DK 79 tj montaż 2 szt opraw oświetleniowych oraz wymiana na dłuższe 2 szt wysięgników. Poprawa
jakości oświetlenia ulicznego środki Sołectwa Wola Filipowska 4.991,50 zł
*Montaż 1 szt oprawy oświetleniowej wraz z wyposażenie Środki Sołectwa Paczółtowice 900,00 zł
90095 Pozostała działalność
w tym:

481 294,00

614 148,00

545 012,45

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 93 –

Poz. 4940

a) wydatki bieżące
397 285,00
405 139,00
336 238,15
Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie przeprowadzonych otwartych konkursów
ofert w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska (zadanie: Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy oraz włączanie ich do działań o charakterze proekologicznym,
zadanie: Ochrona pszczoły miodnej na terenie Gminy Krzeszowice)w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi (10.950,00zł). Środki do
dyspozycji sołectw i osiedli (32.693,79zł) w tym: zakup elementów ogrodzenia, zakup wyposażenia na plac zabaw, zakup materiałów niezbędnych do wykonania
podestu, remont źródła Czatkowice - montaż tabliczki, bieżąca konserwacja czyszczenie oraz uporządkowanie terenu wokół, wykonanie oznakowania, zakup słupa
ogłoszeniowego, remont tablic ogłoszeniowych, demontaż 2 tablic ogłoszeniowych oraz wykonanie 2 nowych tablic i ich montaż oraz zagospodarowanie skweru na
rogu ulicy Żwirki i Wigury z ul. Majową. Osiedle Czatkowice - 5.000,00 zł, Sołectwo Dubie 396,83 zł, Sołectwo Frywałd 999,53 zł, Sołectwo Miękinia 4.400,00 zł,
Sołecytwo Sanka 3.864,20 zł, Sołectwo Wola Filipowska 3.198,11 zł, Sołectwo Siedlec 6.188,00 zł, Osiedle Żbik 941,12 zł, Osiedle Nowy Świat 7.706,00 zł.
Środki budżetu WIT - 21.878,13 zł w tym: zakup energii elektrycznej i wody do oczyszczalni ścieków w miejscowości Frywałd, bieżące utrzymanie inwestycji
będących w zarządzie WIT tj. całodobowy monitoring oczyszczalni ścieków w m. Frywałd, Wykonanie 2 badań odprowadzanych ścieków z urządzeń
czyszczących w zakresie zawiesiny i węglowodorów ropopochodnych. Przegląd serwisowy dmuchaw, przegląd sita pionowego na obiekcie oczyszczalni ścieków
we Frywałdzie. Wydruki rysunków oraz wydruki informacji na foliach samoprzylepnych – tablice informacyjne. Aktualizacja map do projektów. Środki budżetu
RGK - 65.348,93 zł - zakup pompy do fontanny na pl. F. Kulczyckiego, zakup tabliczek informujących o zakazie picia wody na fontannę na Pl. F. Kulczyckiego i
fontannę w Nowej Górze, zakup ławki dla os. Żbik, zużycie energii elektrycznej do zasialnia fontanny na Pl. F. Kulczyckiego, zużycie wody gospodarczej ze Zdroju
Publicznego w miejscowości Sanka, remont elementów małej architektury na terenie miasta oraz gminy w tym kompleksowy remont kładki dla pieszych przy ul. W.
Danka przy plebanii, wynajem, dostarczenie i ustawienie toalety przenośnej na terenie miasta Krzeszowice (Al. Solidarności) oraz pełna obsługa sanitarna i
techniczna (serwis trzy razy w tygodniu), ponadto, wynajem, dostarczenie i ustawienie toalet przenośnych na okoliczność imprezy plenerowej (Turniej Sołectw w
Nawojowej Górze i Woli Filipowskiej, Piknik z Nadleśnictwem na Żarach, bieżące utrzymanie i konserwacja fontanny na Pl. F. Kulczyckiego w Krzeszowicach w
okresie od 1 kwietnia do 31 października 2017 r. oraz fontanny w Nowej Górze w okresie od 1 kwietnia do 15 października 2017 r.
Środki budżetu RSP - 64.617,92 zł wykonanie programu rewitalizacji dofinansowanie z unii europejskiej. Środki budżetu WGP - 15.075,09 zł w tym: opłaty za
odprowadzanie ścieków w pawilonach handlowych przy ul. Szkolnej w Krzeszowicach, dostawa i montaż skrzynek energetycznych w Siedlcu, wykonanie i montaż
tablic z nazwami ulic (Czatkowice i Tenczynek). Środki budżetu ROŚ - 125.674,29 zł (w tym zadania z zakresu ochrony środowiska 608,85 zł) w tym: zakup
karmy, budek dla kotów wolno żyjących i innych materiałów dla bezdomnych zwierząt (w ramach zadania zakupiono 3 budki podwójne oraz 5 budek pojedynczych,
które zostały wydane wolontariuszom), koszty wyłapania i przewozu oraz utrzymania bezdomnych psów w schronisku w 2017 r. do schroniska przyjęto 77 psów i 18
kotów, sterylizacja bezdomnych kotów, w ramach umowy zawartej z gabinetem weterynaryjnym wysterylizowano 68 wolno żyjących kotek, podjęto interwencje w
zakresie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami dotyczące leczenia kotów wolno żyjących (9 szt.), identyfikacja i rejestracja psów na terenie miasta i
gminy (Program wraz z usługą rejestracji i identyfikacji) w 2017r. identyfikacją objęto 84 psy, dokumentacja przyrodnicza, ekspertyza dendrologiczna drzew wraz
ze wskazaniami pielęgnacyjnymi na działce 1310 , wykonanie dokumentacji fotograficznej do postępowania administracyjnego, opracowanie dokumentacji
technicznej i analizy finasowej - OZE do wniosku aplicacyjnego do RPO WM - poddziałanie 4.1.1.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące

319 400,00

327 304,00

261 900,23

0,00

0,00

0,00

319 400,00

327 304,00

261 900,23

11 000,00

10 950,00

10 950,00
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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, w części związanej z
realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
na programy finansowane z
udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w
części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu
terytorialnego
Zagospodarowanie centrów
miejscowości Gminy
Krzeszowice (Paczółtowice,
Frywałd, Żary, Filipowice,
Nawojowa Góra)
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0,00

0,00

0,00

66 885,00

66 885,00

63 387,92

84 009,00

209 009,00

208 774,30

84 009,00

209 009,00

208 774,30

0,00

0,00

0,00

59 009,00

184 009,00

183 774,30
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1) Zagospodarowanie centrum wsi – Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w miejscowości Nawojowa Góra - Opracowanie
dokumentacji projektowej zagospodarowania sołectwa Nawojowa Góra na działkach 964 i 966. Zadanie zrealizowane na podstawie umowy zawartej w roku 2016
(15.000,00 zł).
2) Zagospodarowanie centrum wsi Filipowice - Mapa sytuacyjno-wysokościowa niezbędna do wykonania projektu budowy obiektów małej architektury oraz
rekreacyjnych na obszarze działek o nr ewidencyjnym 2921, 2920 oraz 2919 w Filipowicach. ( 861,00 zł).
3) Zagospodarowanie centrum wsi Żary – Wykonanie i montaż sceny plenerowej na działce nr 127/9 w miejscowości Żary (26.000,00 zł) Wykonanie nawierzchnii
placu ok. 187 m2, utwardzonego kostką brukową betonową (częściowo pochodzącą z rozbiórki ronda im. Jana Pawła II), wykonanie ścieżki żwirowej i utwardzenie
kostką brukową zjazdu i ciągu pieszego (36.736,62 zł).
4) Zagospodarowanie centrów wsi na terenie gminy Krzeszowice - Zagospodarowanie centrum wsi Frywałd ( 82.744,02 w tym środki sołectwa Frywałd 40.494,00
zł) budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działce nr 21/1 w miejscowości Frywałd". Dostawa wraz z montażem drewnianego szałasu
oraz drewnianego wykończenia witaczy, wykonanie i montaż ogrodzenia typu COUNTRY , zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej we Frywałdzie –
zamontowanie 5 podwójnych urządzeń siłowych . Umowa zawarta w cykiu dwuletnim na lata 2017-2018 (w roku 2017 wykonano niwelacje terenu 1950 m2,
budowę zjazdu, utwardzono plac kruszywem ok. 412 m2, wykonano ścieżki 221 m2 miejsc postojowych, miejsce na palenisko, montaż ławek parkowych i kosza
5) Zagospodarowanie centrum wsi Paczółtowice -( 22.432,66 w tym środki sołectwa Paczółtowice 18.515,00 zł), rozbiórka istniejącej wiaty omłotowej,
utwardzenie placu pod wiatą z kostki betonowej gr 6 cm. ok. 82,5 m2 wraz z obrzeżami. Zamontowanie elementów małej ławki parkowej 2 szt, stojaka na rowery
oraz kosza na śmieci. Nasadzenia krzewów w formie ogrodzenia w ilości 125 szt oraz uzupełnienie ziemi urodzajnej w ramach zagospodarowania centrum wsi.

25 000,00
25 000,00
25 000,00
Zakupy inwestycyjne i wydatki
inwestycyjne Zakup i montaż
siłowni na zewnątrz w
Filipowicach
Opracowanie dokumentacji projektowej. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na działce nr 4519 w Filipowicach. Zamontowano urządzenia siłowni
plenerowej orbitrek + twister, jeździec + steper pojedynczy, motyl + narty biegowe, ławka skośna pojedyncza na pylonie. oraz tablicę regulaminową. Dodatkowo
wykonano roboty towarzyszące konieczne do zakupu i montażu urządzeń siłowni , zakup 11 m2 kostki brukowej wraz z ułożeniem wokół urządzeń siłowni
plenerowej.
921

Kultura i ochrona dziedzictwa
92109 narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby
w tym:
a) wydatki bieżące
Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sportu.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych

2 621 256,00

3 250 325,00

1 531 956,00

1 599 024,00

3 214 409,25 98,90%
1 598 449,95

1 476 956,00

1 566 024,00

1 565 449,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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2) dotacje na zadania bieżące
3)świadczenia na rzecz osób
fizycznych
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
na programy finansowane z
udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w
części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu
terytorialnego
Zagospodarowanie poddasza na
świetlicę wiejską - opracowanie
dokumentacji w Tenczynku
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1 476 956,00
0,00

1 566 024,00
0,00

1 565 449,95
0,00

55 000,00

33 000,00

33 000,00

55 000,00

33 000,00

33 000,00

0,00

0,00

0,00

55 000,00

33 000,00

33 000,00

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej adaptacji poddasza na świetlicę w budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Tenczynek. Wykonano
inwentaryzację budynku ośrodka zdrowia, orzeczenia techniczne stanu budynku oraz opracowano koncepcję, na podstawie której opracowana została dokumentacja
projektowa adaptacji poddasza na świetlicę. Uzyskano ostateczną decyzję pozwolenia na budowę .
92116 Biblioteki
965 000,00
965 461,00
965 461,00
w tym:
a) wydatki bieżące
965 000,00
965 461,00
965 461,00
Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Krzeszowicach.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
0,00
0,00
0,00
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
0,00
0,00
0,00
naliczane
- wydatki związane z realizacją
0,00
0,00
0,00
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
965 000,00
965 461,00
965 461,00
3)świadczenia na rzecz osób
0,00
0,00
0,00
fizycznych
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4)wydatki na programy
finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt. 2 i 3, w części związanej z
realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego
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0,00

0,00

Poz. 4940

0,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad
25 000,00
572 500,00
538 760,14
zabytkami
w tym:
a) wydatki bieżące
25 000,00
22 500,00
7 450,00
Remont kapliczki z 1901 r w miejscowości Dubie. Wykonano program prac konserwatorskich i projekt budowlany remontu konserwatorskiego oraz
przeciwwilgociową izolacje ścian w formie iniekcji ciśnieniowej jako pierwszy etap prac budowlano konsrwatorskich.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
3)świadczenia na rzecz osób
fizycznych
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
na programy finansowane z
udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w
części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu
Rudno, ruiny zamku Tenczyn
(XIVw.): prace konserwatorskie i
roboty budowlane w celu
zabezpieczenia ruin - etap VIII

25 000,00

22 500,00

7 450,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

22 500,00

7 450,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

550 000,00

531 310,14

0,00

550 000,00

531 310,14

0,00

0,00

0,00

0,00

550 000,00

531 310,14

Wykonanie prac konserwatorski i robót budowlanych w zamku Tenczyn w Rudnie. W ramach VIII etapu prac wykonano roboty budowlane i konserwatorskie na ścianie nr 26 i Baszcie
„Dorotka”. Nadzór autorski i inwestorski.

92195 Pozostała działalność
w tym:

99 300,00

113 340,00

111 738,16
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a) wydatki bieżące
99 300,00
113 340,00
111 738,16
Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie przeprowadzonych otwartych konkursów
ofert w dziedzinie kultury i sztuki (...) w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi 52.951,01 zł; Realizacja pozostałych zadań
58.787,15 zł w tym: Uroczystość 3 maja (plakaty, prace dekoracyjne i porządkowe, posiłek i transport orkiestry) - 3 749,54 zł; uroczystość 11 listopada (plakaty,
prace dekoracyjne i porządkowe, posiłek i transport orkiestry, art. plastyczne, ulotki) – 4 021,38 zł; dekoracja świąteczna Krzeszowic - 27 474,87 zł; upominki i art.
promocyjne (okładki na dyplomy, opaski usb, długopisy, kredki, smycze) – 9 925,28 zł; dożynki gminne (upominki okolicznościowe dla grup obrzędowych, nagrody
na konkurs ogrodów) – 2 743,08 zł; udział reprezentacji gminy w dożynkach wojewódzkich - 918,00 zł; udział reprezentacji gminy w Sabałowych Bajaniach - 1
755,00 zł; prace porządkowe i dekoracyjne z okazji świąt i uroczystości - 1 200,00 zł; opracowanie i druk śpiewnika patriotycznego z wkładką dot. Gminy
Krzeszowice - 7 000,00 zł
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
59 300,00
59 300,00
58 787,15
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
0,00
0,00
0,00
naliczane
- wydatki związane z realizacją
59 300,00
59 300,00
58 787,15
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
40 000,00
54 040,00
52 951,01
3)świadczenia na rzecz osób
0,00
0,00
0,00
fizycznych
925
Ogrody botaniczne i
1 094 687,00
35 000,00
34 651,51
zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej
99,00%
przyrody
92503 Rezerwaty i pomniki przyrody
20 000,00
20 000,00
19 980,00
w tym:
a) wydatki bieżące
20 000,00
20 000,00
19 980,00
Wykonano prace pielęgnacyjne pomników przyrody zlokalizowanych na gruntach nie stanowiącyh własności gminy Krzeszowice. Pracami objęto 9 drzew
pomnikowych zlokalizowanych w miejscowościach Krzeszowice, Zalas, Sanka. Ponadto odsłonięto roślinność kserotermiczną na skałce zboczowej w Miękini.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
3)świadczenia na rzecz osób
fizycznych
92595 Pozostała działalność

20 000,00

20 000,00

19 980,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

19 980,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 074 687,00

15 000,00

14 671,51
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w tym:
a) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
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1 074 687,00

15 000,00

14 671,51

1 074 687,00

15 000,00

14 671,51

w tym:
na programy finansowane z
1 074 687,00
15 000,00
14 671,51
udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w
części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu
terytorialnego
W stronę bioróżnorodności 1 074 687,00
15 000,00
14 671,51
rozwój infrastruktury służącej
ochronie przyrody poprzez
odnowę i zabezpieczenie Stawu
Wrońskiego na terenie
Tenczyńskiego Parku
Krajobrazowego w Gminie
Krzeszowice
Zadanie uzyskało dofinansowanie.
Kontynuacja realizacji umowy zawartej 2016 r. na Zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie robót budowlanych inwestycji pn. W stronę bioróżnorodności rozwój
infrastruktury służącej ochronie przyrody poprzez odnowę i zabezpieczenie stawu Wrońskiego na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego w gminie
Krzeszowice. Wartość umowy 1.097.160,02 zł. Wykonawca opracował dokumentacje projektową oraz złożył wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.
Trwa również procedura uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim do 2018 r. W 2017 r. wykonano
dokumentacje projektową dla I etapu inwestycji oraz zrealizowano następujące roboty budowlane: roboty rozbiórkowe, uszczelnienie stawu, roboty w zakresie
odnowy oraz modernizacji stawu. Opracowano dokumentacje projektowa dla II etapu i złożono ją w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania decyzji pozwolenia
na budowę. Płatność za wykonany i odebrany dnia 28.12.2017 r. zakres robót, nastąpi w roku 2018. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem (2.009,95 zł).
Pełnienie nadzoru przyrodniczego na zadaniu (5.842,50 zł). Opłata za wyłączenie z produkcji leśnej (6.819,06 zł).
926

Kultura fizyczna i sport
92601 Obiekty sportowe
w tym:
a) wydatki majątkowe

1 048 150,00

1 141 160,00

0,00

66 400,00

1 131 448,08 99,15%
66 398,82

0,00

66 400,00

66 398,82

0,00

66 400,00

66 398,82

w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
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na programy finansowane z
udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w
części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu
terytorialnego
Modernizacja kompleksu
sportowego w Nawojowej Górze
– etap III - budowa parkingu przy
boisku w Nawojowej Górze
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0,00

0,00

0,00

0,00

66 400,00

66 398,82

Wykonano nawierzchnia miejsc postojowych przy boisku sportowym w miejscowości Nawojowa Góra, ułożono kostkę brukową w ilości około 691 m2 wraz z
krawężnikami oraz uzupełniono nawierzchnię asfaltową w ilości 60,00 m.
92605 Zadania w zakresie kultury
1 048 150,00
1 074 760,00
1 065 049,26
fizycznej i sportu
w tym:
a) wydatki bieżące
1 048 150,00
1 074 760,00
1 065 049,26
Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie przeprowadzonych otwartych konkursów
ofert w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na upowszechnianie kultury fizycznej 36.452,00 zł, dotacje dla klubów sportowych
na podst. ustawy o sporcie oraz uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi
sportu. Dotacje zgodnie z umową kluby sportowe rozliczają do 30 stycznia 2018 r., dlatego też pełny obraz wykonania tego paragrafu będzie możliwy po rozliczeniu
wszystkich klubów sportowych 400.000,00 zł, dotacja celowa na realizację zadań i projektów z zakresu działalności sportowej prowadzonej przez Centrum Kultury
i Sportu w Krzeszowicach, zgodnie z podpisaną umową nr WOG.421.2/9/37/2017 z dnia 02.01.2017 - 519 000,00 zł . Zadania z zakresu WOG - 53.640,13 zł w
tym: Turniej Piłki Nożnej Amatorów o Puchar Przechodni Burmistrza (nagrody, sędziowanie, poczęstunek, prowadzenie turnieju)- 9 673,77 zł; nagrody finansowe
za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2016 r. (21 osób) - 15 000,00 zł; nagrody na Turniej o Puchar Św. Mikołaja - 1 300,01 zł; artykuły na nagrody i
upominki dla uczestników zawodów sportowych (m.in. kubki, opaski odblaskowe, zestawy rowerowe koszulki ) – 14 816,36 zł; nagrody, puchary, art. spożywcze na
zawody sportowe pod patronatem burmistrza – 5 880,99 zł; udział piłkarskiej drużyny samorządowej w Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych 1300,00 zł; współorganizacja zawodów w Motocyklowych Rajdach Trial (zasilanie, nagłośnienie, internet, koszenie terenu, sprzątanie i wywóz śmieci) – 5 669,00
zł. Gmina Krzeszowice zrealizowała projekt „Już pływam” w 2017 roku - 55.957,13 zł. Realizacja zadania w Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym z siedzibą w
Zabierzowie ul. Kolejowa 15a. Podczas realizacji projektu, odbyły się zajęcia nauki lekcji pływania od podstaw, program oswajania dzieci z wodą, a także
zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania się w wodzie i w jej pobliżu. W projekcie wzięło udział 120 dzieci ze szkół
podstawowych z gminy Krzeszowice (Krzeszowice, Tenczynek, Sanka, Wola Filipowska, Nawojowa Góra, Zalas). W czasie projektu odbyło się 8 kursów pływania
(grup szkoleniowych), w każdej grupie uczestniczyło 15 dzieci. Jedna grupa odbyła 16 zajęć na basenie z lekcją pływania. Czas lekcji pływania jednej grupy: 60
min, razy w tygodniu. Sposób doboru uczestników odbył się wg kolejności zgłoszeń w poszczególnych szkołach. Jedna grupa 15 osobowa, miała zajęcia z lekcji
pływania z 1 instruktorem przez 60 min. Zatrudniono 8 opiekunów dbających o bezpieczeństwo dzieci w drodze na basen.
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych

74 150,00

103 200,00

94 597,26
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- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
3)świadczenia na rzecz osób
fizycznych
RAZEM:
w tym:
a)wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
2) dotacje 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, w części związanej z
realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego
5) na obsługę długu jednostki
samorządu terytorialnego
b)wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
na programy finansowane z
udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w
części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu
terytorialnego
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18 150,00

16 150,00

15 822,14

56 000,00

87 050,00

78 775,12

959 000,00
15 000,00

956 560,00
15 000,00

955 452,00
15 000,00

103 814 483,00

114 090 826,50

110 141 151,23 96,54%

96 691 061,00

104 357 736,52

101 081 427,47

62 578 149,00

65 416 717,11

62 750 212,40

40 545 442,00

41 163 889,33

40 367 360,80

22 032 707,00
7 316 963,00

24 252 827,78
8 187 250,15

22 382 851,60
8 108 012,45

25 320 987,00

28 596 209,88

28 277 629,47

461 462,00

1 340 860,38

1 150 456,77

1 013 500,00
7 123 422,00

816 699,00
9 733 089,98

795 116,38
9 059 723,76

7 123 422,00

9 733 089,98

9 059 723,76

2 200 131,00

759 877,00

699 888,52
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Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzeszowice

Rozchody budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku
992

Klasyfikacja
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów

991

Udzielone pożyczki i kredyty

R a z e m:

Plan budżetowy
6 138 331,00

Plan po zmianach
6 316 331,00

0,00

35 000,00

6 138 331,00

6 351 331,00

Wykonanie
Opis
6 316 331,00 Spłata pożyczek i kredytów
zaciągniętych w latach poprzednich
35 000,00 Udzielono pozyczkę dla OSP Czerna
6 351 331,00
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Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzeszowice

Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2017 rok
Nazwa jednostki budżetowej

1

Zespół Placówek Oświatowych w
Woli Filipowskiej
Przedszkole Samorządowe w
Krzeszowicach
Przedszkole Samorządowe w
Tenczynku
Publiczne Gimnazjum w
Krzeszowicach
RAZEM:

Klasyfikacja budżetowa
Dz.
Rozdz.

2
801

Ogółem

Stan środków
pieniężnych na
początek roku
01.01.2017 r.

Dochody własne
wykonane na
31.12.2017 r.

Ogółem

Wydatki
wykonane na
31.12.2017 r.

Stan środków
pieniężnych na
31.12.2017r.

4

5

6

7

8

9

801

3
80101
80104
80104

0,09
0,00
21 005,41

0,09
0,00
0,00

0,00
0,00
21 005,41

0,09
0,00
21 005,41

0,09
0,00
21 005,41

0,00
0,00
0,00

801

80104

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

801

80110

52 243,25

25 961,09

26 282,16

52 243,25

52 243,25

0,00

73 248,75

25 961,18

47 287,57

73 248,75

73 248,75

0,00
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Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzeszowice

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

lp

Nazwa i cel
1

2

Jednostk
a
odpowied
zialna lub
koordynu
jąca
program
3

Okres realizacji
programu

od

do

4

5

Plan wydatków

Wykonanie

Stopień
realizacji

2017

6

7

8

1.

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:

9 752 467,18

8 437 396,15

86,52%

1.a

- wydatki bieżące

6 777 607,18

5 991 461,39

88,40%

1.b

- wydatki majątkowe

2 974 860,00

2 445 934,76

82,22%

2 378 653,18

1 387 481,27

58,33%

1.1.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,
poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1.1.1.

- wydatki bieżące

1 224 332,18

687 592,75

56,16%

"EUROPE WEB WALKING" "EUROPEJSKI SPACER W SIECI" zwiększenie szans edukacyjnych

1.1.1.1.

Zespół
Szkół w
Tenczynk
u/Szkoła
Podstawo
wa w
Tenczynk
u

Projekt"Aktywność daje
możliwość"(program na rzrcz aktywizacji
społecznej i zawodowej osób zagrożonych
GOPS
ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym oraz ich
1.1.1.2. otoczenia)

1.1.1.3
1.1.2.

Innowacyjna edukacja w Gminie
Krzeszowice” finansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
RPS
Małopolskiego na lata 2014-2020
poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach
prowadzących kształcenie ogólne.

2014

2017

38 115,00

38 113,57

100,00%

2016

2019

390 615,96

353 482,81

90,49%

2017

2019

795 601,22

649 479,18

81,63%

1 154 321,00

699 888,52

60,63%

- wydatki majątkowe

Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej
WIT
1.1.2.1. w Miękini, w gminie Krzeszowice
Ograniczenie niskiej emisji na terenie
gminy Krzeszowice poprzez wymianę
źródeł ciepła na kotły wykorzystujące
paliwa gazowe lub
ROŚ
spalające biomasę - Poprawa jakości
powietrza na terenie gminy Krzeszowice
poprzez wymianę źródeł ciepła w
1.1.2.2 indywidualnych gospodarstwach
Rewitalizacja terenów sąsiadujących ze
stacją kolejową w Krzeszowicach WIT
Rewitalizacja terenów sąsiadujących ze
1.1.2.3 stacją kolejową w Krzeszowicach
Rozbudowa wraz z modernizacją
budynku ZPO w Woli Filipowskiej o
WIT
1.1.2.4 odziały przedszkolne

2017

2020

0,00

0,00

0,00%

2016

2019

6 238,00

0,00

0,00%

2017

2020

0,00

0,00

0,00%

2016

2020

0,00

0,00

0,00%
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W stronę bioróżnorodności - rozwój
infrastruktury służącej ochronie przyrody
poprzez odnowę i zabezpieczenia stawu
WIT
Wrońskiego na terenie Tenczyńskiego
Parku Krajobrazowego w gminie
1.1.2.5 Krzeszowice

Poz. 4940

2016

2018

15 000,00

14 671,51

97,81%

ROŚ

2016

2019

3 639,00

0,00

0,00%

Zakup i montaż instalacji odnawialnych
źródeł ciepła w indywidualnych
gospodarstwach domowych. - Zakup i
ROŚ
montaż instalacji odnawialnych źródeł
ciepła w indywidualnych gospodarstwach
domowych.

2016

2020

0,00

0,00

0,00%

Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego i detektora wielogazowego dla
WEO
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Tenczynku - Bezpieczeństwo

2016

2017

731 000,00

685 217,01

93,74%

Budowa punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych

WIT

2017

2018

394 444,00

0,00

0,00%

Współpraca międzygminna na rzecz
niskoemisyjnej i zrównoważonej
mobilności mieszkańców - budowa ścieżek WIT
oraz tras rowerowych na terenie gminy
1.1.2.10 Krzeszowice

2017

2019

0,00

0,00

0,00%

WIT

2017

2018

4 000,00

0,00

0,00%

WIT

2017

2018

0,00

0,00

0,00%

WIT

2017

2018

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

1.2.

Wydatki na programy, projekty lub zadania
związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:

1.2.1

- wydatki bieżące

0,00

0,00

0,00%

12.2.

0,00

0,00

0,00%

1.3.

-Wydatki
wydatki na
majątkowe
programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż
wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:

7 373 814,00

7 049 914,88

95,61%

1.3.1.

- wydatki bieżące

5 553 275,00

5 303 868,64

95,51%

2 576 000,00

2 572 198,04

99,85%

Ograniczenie niskiej emisji na terenie
gminy Krzeszowice poprzez wymianę
źródeł ciepła na paliwa stałe Ograniczenie niskiej emisji na
terenie gminy Krzeszowice poprzez
wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe

1.1.2.6

1.1.2.7

1.1.2.8

1.1.2.9

Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Frywałd i Sanka

1.1.2.11
Zagospodarowanie przestrzenne zespołu
rekreacyjno-sportowego w
miejscowości Dubie, w Gminie
1.1.2.12 Krzeszowice
ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM
MIEJSCOWOŚCI ZALAS Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność

1.1.2.13

Gospodarka odpadami komunalnymi 1.3.1.1. wydatki bieżące

RGK

2017

2020
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Świadczenie usług serwisowych i nadzoru
autorskiego nadoprogramowaniem WOG
zapewnienie obsługi oprogramowania
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2015

2019

105 185,00

105 185,00

100,00%

ROŚ

2017

2023

507 500,00

506 474,78

99,80%

Świadczenie usług publicznych przez
podmiot wewnętrzny dotyczący bieżącego
RGK
utrzymania w zakresie gospodarki
1.3.1.4. komunalnej

2017

2023

1 012 061,00

885 628,91

87,51%

Świadczenie usług publicznych przez
podmiot wewnętrzny dotyczący bieżącego WIT
utrzymania dróg

2017

2023

1 352 529,00

1 234 381,91

91,26%

1 820 539,00

1 746 046,24

95,91%

1.3.1.2.
Świadczenie usług publicznych przez
podmiot wewnetrzny dotyczący
bieżącego utrzymania związanego z
1.3.1.3. ochroną środowiskaia

1.3.1.5.
- wydatki majątkowe
BUDOWA POŁĄCZENIA
DROGOWEGO POMIĘDZY
AUTOSTRADĄ A4 WĘZEŁ RUDNO I
DROGĄ KRAJOWĄ NR 94 W
1.3.2.1. OLKUSZU

1.3.2.

RSP

2015

2017

55 602,00

0,00

0,00%

Budowa ścieżek rowerowych w Gminie
Krzeszowice wraz z propagowaniem
niskoemisyjnych środków transportu Budowa ścieżek rowerowych w Gminie
Krzeszowice wraz z propagowaniem
1.3.2.2. niskoemisyjnych środków transportu

WIT

2017

2020

0,00

0,00

0,00%

Energooszczędne oświetlenie terenów
sportowo -rekreacyjnych oraz terenów
1.3.2.3. przy placówkach edukacyjnych

WIT

2017

2020

0,00

0,00

0,00%

WIT

2017

2020

0,00

0,00

0,00%

Opracowanie dokumentacji projektowej
przebudowy układu komunikacyjnego
między DK-79 a stacją kolejową w
1.3.2.5. Krzeszowicach

WIT

2016

2020

0,00

0,00

0,00%

Projekt połączenia drogi krjowej DK79 i
Strefy Aktywności Gospodarczej w
Miękini

WIT

2016

2018

0,00

0,00

0,00%

2015

2019

4 736,00

4 285,16

90,48%

2016

2019

50 000,00

38 228,00

0,00%

2016

2025

1 124 400,00

1 124 400,00

100,00%

2019

2022

0,00

0,00

0,00%

2017

2018

121 792,00

121 792,00

100,00%

1.3.2.4.

Modernizacja oświetlenia ulicznego

1.3.2.6.
Świadczenie usług serwisowych i
nadzoru autorskiego nad
WOG
oprogramowaniem - zapewnienie obsługi
1.3.2.7. oprogramowania
Termomodernizacja oraz modernizacja
instalacji centralnego ogrzewania w
budynkach OSP Zalas oraz OSP Wola
WIT
Filipowska Podniesienie efektywności energetycznej
1.3.2.8. wytwarzania ciepła w budynkach
WGM
1.3.2.9. Zakup działki 860/8 obręb Krzeszowice
Podwyższenie kapitału zakładowego
spółki "Wodociągi i Kanalizacja
WFK
1.3.2.10.Krzeszowice" spółka z o.o. w
Tworzenie warunków do alternatywnego
spędzania wolnego czasu celem
propagowania modelu życia bez środków
psychoaktywnych oraz wzmocnienie więzi WIT
na płaszczyźnie dziecko-rodzic - budowa
1.3.2.1
boiska sportowego na działce 1278/164 w
1.
Krzeszowicach
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1.3.2.1 Zagospodarowanie centów wsi na terenie
WIT
Gminy Krzeszowice
2.

2017

2018

184 009,00

183 774,30

2017

2018

25 000,00

25 000,00

2016

2020

45 000,00

44 866,20

99,70%

2017

2019

0,00

0,00

0,00%

WGM

2017

2019

210 000,00

203 700,58

97,00%

WIT

2017

2018

0,00

0,00

WIT

2017

2018

0,00

0,00

Modernizacja dróg gminnych - projekt
1.3.2.1 przebudowy przejścia przez tory
WIT
3.
bocznicy kolejowej
Rozbudowa wraz z modernizacją
budynku ZPO w Woli Filipowskiej o
odziały przedszkolne - Rozbudowa wraz z WIT
1.3.2.1
modernizacją budynku ZPO w Woli
4.
Filipowskiej o odziały przedszkolne
Przebudowa drogi powiatowej nr 2188 K
Krzeszowice - Tenczynek 1.3.2.1 Rudno wraz z budową jej nowego odcinka WIT
5.
do drogi krajowej nr 79
Zakup nieruchomości oznaczonej jako
1.3.2.1 działka ewidencyjna nr 1763/4 o pow.
1,1362 ha obr. Krzeszowic
6.
Budowa chodników przy drogach
gminnych (przebudowa pobocza
1.3.2.1
drogi gminnej nr 249 na utwardzone
7.
kostką brukową w miejscowości
Budowa kanalizacji sanitarnej w
1.3.2.1
miejscowości Zalas
8.
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