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z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2011 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Wójt Gminy Gnojno zarządza, co następuje:
§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Gnojno za 2011 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

WÓJT
inż. Jolanta Stachowicz
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Załącznik do Zarządzenia Nr 21/12
Wójta Gminy Gnojno
z dnia 28 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2011 rok
I. Informacje ogólne
Budżet Gminy na 2011 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 11 lutego 2011 roku. Plan
określał dochody w wysokości 12.815.480,00 zł oraz wydatki w wysokości 13.390.981,00 zł. W trakcie roku
w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta na podstawie upoważnienia
udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego.
W wyniku dokonanych w ciągu 2011 r. zmian:
 plan dochodów na dzień 31.12.2011 roku wynosił 13.626.175,06 zł,
 plan wydatków na dzień 31.12.2011 roku wynosił 13.799.163,06 zł.
Dochody za 2011 rok wykonano w kwocie 13.353.429,13 zł, wydatki wykonano w kwocie
13.449.734,88 zł.
II. Dochody ogółem (szczegółowe zestawienie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy
zawiera tabela nr 1)
Budżet Gminy Gnojno po stronie dochodów wynosił: Plan 13.626.175,06 zł, wykonanie za 2011 r.
13.353.429,13 zł. Dochody za 2011 r. zostały wykonane w 98,00%, z tego:
- dochody własne – plan 2.606.858,72 zł, wykonanie za 2011 rok 2.416.552,09 zł, co stanowi 92,82 %.
Wykonanie dochodów z tytułu należności podatkowych w stosunku do planu kształtują się następująco:
 podatek od nieruchomości - 90,90%,
 podatek rolny - 90,94%,
 podatek leśny - 99,17%,
 podatek od środków transportowych - 88,20%,
 podatek od czynności cywilnoprawnych - 92,29%.
 udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa: podatek dochodowy od osób
fizycznych - 101,70%, podatek dochodowy od osób prawnych - 80,19%;
- subwencje ogólne wraz z uzupełnieniami - plan 6.246.678,00 zł, wykonanie za 2011 rok 6.246.678,00 zł,
co stanowi 100% planu;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - plan 2.950.528,00 zł, wykonanie za
2011 rok 2.950.525,84 zł, co stanowi 100,00%. Gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone, związane z:
złotych
Zadanie
Plan
Wykonanie
Realizacja ustawy o zwrocie podatku
237.794,00
237.793,40
akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej
Zadania dotyczących administracji
publicznej
Przeprowadzenie spisu powszechnego
Aktualizacja spisu wyborców
Wybory do Sejmu i Senatu
Zadania z zakresu pomocy społecznej
RAZEM

56.775,00

56.775,00

23.014,00
23.014,00
780,00
780,00
13.418,00
13.418,00
2.618.747,00
2.618.745,44
2.950.528,00
2.950.525,84
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne - plan 673.840,39 zł, wykonanie za
2011 rok 594.549,11 zł, co stanowi 88,23%. Dotacje na zadania własne dotyczą realizacji zadań z zakresu
opieki społecznej oraz edukacyjnej opieki wychowawczej;
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- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej - plan 1.000,00 zł, wykonanie za 2011 rok 1.000,00 zł,
tj. 100%;
- dotacje z funduszy celowych - plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł - 100%;
- środki pochodzące z udzielonej pomocy finansowej udzielanej między jst - plan 50.000,00 zł,
wykonanie 49.325,46 zł - 98,65%;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich - planowano 1.077.269,95 zł, wykonanie 1.074.798,63 zł.
Dochody bieżące planowano na poziomie 12.970.415,07 zł, a wykonano w wysokości 12.698.645,01 zł,
co stanowi 97,90%.
Dochody majątkowe według planu po zmianach zamknęły się w kwocie 655.759,99 zł, wykonanie ich
kształtuje się na poziomie 654.784,12 zł, co stanowi 99,85%.
Ogólnie dochody w stosunku do planu zostały wykonane w 98,00%.
III. Wydatki ogółem (szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy
zawiera tabela nr 2)
Po stronie wydatków plan budżetu gminy wynosił 13.799.163,06 zł, wykonanie za 2011 rok wynosi
13.449.734,88 zł, co stanowi 97,47%, z tego:
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wykorzystano kwotę 26.776,40 zł,
w tym na wykonanie wodociągu w Gnojnie 25.780,00 zł, badanie gleb 996,40 zł;
- rozdział 01030 - Izby rolnicze - wykorzystano kwotę 6.842,18 zł tytułem zapłaty 2% składki na Izby
rolnicze;
- rozdział 01095 - Pozostała działalność - wykorzystano kwotę 237.793,40 zł, w tym: na zwrot rolnikom
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolniczej - 233.130,78 zł, opłata pocztowa -718,95 zł, papier 95,32 zł, dodatki i składki za obsługę wypłat 3.848,35 zł. Wydatków dokonano w ramach otrzymanych środków z tytułu dotacji na zadania zlecone z
zakresu administracji rządowej.
W dziale 600 – Transport i łączność
- rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - wydatkowano kwotę 8.200,00 zł na projekt chodnika
przy drodze wojewódzkie;
- rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe - wykorzystano 50.000,00 zł - dotacja przekazana do
Powiatu Buskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych;
- rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne - wykorzystano kwotę 143.248,77 zł na: zakup kamienia 47.739,11 zł, materiały na most w miejscowości Gorzakiew - 334,50 zł, odśnieżanie - 7.973,10 zł, usługi
koparko-spycharką - 17.783,62 zł, usługi transportowe - 2.853,04 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 10.018,05 zł, rura odwadniająca w Jarząbkach - 789,00 zł, zakup zimnego asfaltu - 787,20 zł, zakup
kręgów betonowych - 8.453,79 zł, zakup piasku - 1.854,71 zł, znaki drogowe - 729,15 zł, remont mostu w
Balicach - 1.595,64 zł, remont przystanku - 323,10 zł, usługi wykonywane w ramach funduszy sołeckich w
miejscowościach: Płośnia - 5.818,79 zł, Gnojno - 7.574,00zł, Pożogi - 6.500,00zł, Wola Zofiowska 2.400,00 zł, Bugaj - 5.173,86 zł, Wola Bokrzycka - 6.561,86 zł, Maciejowice - 1.480,00 zł, Kostera 2.570,25 zł. Wykonano również dokumentację na przebudowę drogi gminnej Gnojno-Piaski za kwotę
3.936,00 zł;
- rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne - kwotę 87.366,42 zł wykorzystano na dokumentację i wykonanie
drogi dojazdowej do pól w Gnojnie.
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykorzystano kwotę 41.708,66 zł,
w tym: kwotę 2.686,00 zł przeznaczono na opłaty za księgi wieczyste, podatek VAT - 1.817,00 zł, decyzje
o warunkach zabudowy - 6.457,60 zł, materiały malarskie i hydrauliczne - 2.053,87 zł, ogłoszenia w prasie
- 1.460,52 zł, podział działek - 9.200,00 zł, opłata dzierżawy liniowej - 1.966,31 zł, przegląd budynków -
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492,00 zł, kominiarz - 261,00 zł, zbiornik na ścieki - 1.599,00 zł, energia i c.o. - 974,08 zł, wycena
nieruchomości - 7.380,00 zł, mapy - 5.361,28 zł.
W dziale 710 - Działalność usługowa
- rozdziale 71035 - Cmentarze - w ramach otrzymanej dotacji za kwotę 1.000,00 zł wyremontowano
mogiłę z II wojny światowej.
W dziale 750 – Administracja publiczna
- rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie - kwotę 56.775,00 zł wykorzystano na: wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń - 41.775,00 zł, zakup mebli i wyposażenia - 15.000,00 zł. Wydatków
dokonano w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- rozdziale 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych kwotę 2.250,83 zł wykorzystano
na opłatę komorniczą od wystawionych tytułów egzekucyjnych;
- rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - kwotę 65.856,41 zł wykorzystano na:
wypłatę diet radnym i komisji doraźnej - 55.100,00 zł, ryczałt przewodniczącego rady - 9.600,00 zł,
artykuły spożywcze - 1.077,41 zł, czasopisma - 79,00 zł;
- rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - kwotę 1.470.312,86 zł
wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 1.080.427,79 zł,
wynagrodzenie pracowników wioski internetowej - 21.091,22 zł, informatyk - 10.753,00 zł, świadczenia
wobec pracowników - 2.100,00 zł, zakup środków czystości - 3.587,47 zł, zakup materiałów biurowych 11.570,55 zł, części do kserokopiarki - 1.275,51 zł, zakup przepisów prawnych i czasopism - 8.620,45 zł,
zakup druków - 3.302,68 zł, znaki informacyjne - 554,90 zł, parking rowerowy - 1.202,94 zł, zakup
narzędzi i wyposażenia Urzędu - 6.817,61 zł, meble - 6.900,00 zł, materiały malarskie i budowlane 4.221,02 zł, paliwo do piły spalinowej - 420,56 zł, artykuły spożywcze - 2.763,13 zł, zakup wiązanek
okolicznościowych - 1.933,00 zł, zakup programów do kasy i programu antywirusowego - 6.554,77 zł,
części do skody - 911,00 zł, zakup gazu - 564,97 zł, zakup paliwa do samochodu osobowego - 8.744,78 zł,
składki PFRON - 9.567,00 zł, palacz c.o. - 379,50 zł, zakup węgla - 8.550,00 zł, godło - 864,00 zł,
wymiana opon w samochodzie Skoda - 714,23 zł, opłata za wykonanie odbitek map - 159,17 zł, podpis
elektroniczny - 1.279,08 zł, energia elektryczna - 16.049,06 zł, malowanie - 300,00 zł, usługa ważenia
węgla - 73,80 zł, usługi weterynaryjne - 172,80 zł, badanie techniczne Skody - 99,00 zł, ułożenie kostki
przed Urzędem - 861,00 zł, panele - 4.950,00 zł, opłaty za centralne ogrzewanie - 51.382,53 zł, przegląd
budynku - 492,00 zł, opłata za dostarczoną wodę i ścieki - 3.810,93 zł, badania okresowe pracowników 750,00 zł,usługi BHP - 1.870,00 zł, usługi Radcy Prawnego - 31.570,57 zł, opłaty parkingowe - 141,10 zł,
opłata za przesyłki skredytowane - 29.101,00 zł, ogłoszenia w prasie - 541,20 zł, usługi kominiarskie i
przegląd gaśnic - 1.381,53 zł, serwis programów komputerowych - 9.509,35 zł, monitoring wioski
internetowej - 893,82 zł, przeglądy kserokopiarki - 747,84 zł, usługi transportowe - 5.121,81 zł, opłata za
dane w książce telefonicznej - 369,00 zł, wypisy działek - 229,29 zł, opłata sądowa - 8.023,00 zł, składka
członkowska Białe Ługi - 8.974,98 zł, składka członkowska Świętokrzyski Karp - 6.999,00 zł, prowizja
bankowa oraz odsetki - 2.693,80 zł, abonament BiP i Internet - 3.411,36 zł, telefony komórkowe - 6.266,04 zł,
rozmowy telefoniczne stacjonarne - 4.930,55 zł, wypłata delegacji - 5.748,40 zł, ubezpieczenia - 3.608,00 zł,
opłata szkoleń - 8.069,28 zł, akcesoria komputerowe - 50,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 23.519,49 zł, wykonanie projektu termomodernizacji UG - 21.771,00 zł;
- rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne -wykorzystano kwotę 23.014,00 zł, którą przeznaczono na
koszty związane z przeprowadzeniem spisu ludności i mieszkań. Wydatków dokonano w ramach
otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego- wykorzystano kwotę 11.409,77 zł, w
tym: promocja w prasie - 4.408,92 zł, albumy i książki - 1.713,67 zł, artykuły spożywcze - 1.800,57 zł,
nagrody dla uczestników turnieju piłki nożnej - 500,00 zł, dożynki - 1.291,61 zł, gobelin - 405,00 zł,
Jubilatka - 1.290,00 zł;
- rozdziale 75095 - Pozostała działalność - kwotę 24.960,00 zł wykorzystano na wypłatę diet sołtysom za
udział w obradach sesji.
W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
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- rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - kwotę
780,00 zł wykorzystano na aktualizację spisu wyborców. Wydatków dokonano w ramach otrzymanej
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - kwotę 13.418,00 zł przeznaczono na wydatki związane z
przeprowadzeniem wyborów. Wydatków dokonano w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone z
zakresu administracji rządowej.
W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji - kwotę 2.700,00 zł przekazano na KPP Busko-Zdrój
jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji;
- rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne - kwotę 88.812,11 zł wykorzystano na: wypłatę ryczałtów
kierowcom OSP oraz pochodne od wynagrodzeń - 15.391,17 zł, akcje ratownicze - 3.040,00 zł, zakup
paliwa - 4.506,76 zł, artykuły spożywcze - 1.329,54 zł, części do samochodów - 1.473,21 zł, energia
elektryczna - 3.687,59 zł, badanie techniczne pojazdów - 556,00 zł, woda - 27,43 zł, ubezpieczenie
samochodów strażackich i strażaków - 1.986,00 zł, pomiar agregatów prądotwórczych - 206,64 zł, remonty
samochodów strażackich - 3.240,00 zł, aparat powietrzny - 2.850,00 zł, wieńce - 158,50 zł, mundury 2.528,77 zł, badania strażaków - 200,00 zł, materiały budowlane - 796,90 zł, przegląd kominów - 246,00 zł,
usługi koparką - 160,00 zł, wydatki w ramach funduszy sołeckich: Janowice Poduszowskie - 5.705,50 zł,
Gorzakiew - 9.150,13 zł, Wólka Bosowska - 7.586,97 zł, dokumentacja przebudowy OSP Gnojno 23.985,00 zł;
- rozdziale 75495 - Pozostała działalność - wykorzystano kwotę 256,06 zł - realizacja wydatków w
ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pożogi.
W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- wykorzystano kwotę 6.195,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości - 6.063,00 zł, podatek leśny - 132,00 zł;
- rozdziale 75647 - Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wykorzystano
kwotę 37.996,70 zł na wypłatę prowizji dla sołtysów.
W dziale 757 - Obsługa długu publicznego
- rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego - kwotę 381.137,03 zł wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów
i prowizję od uruchomionego kredytu.
W dziale 801 - Oświata i wychowanie
- rozdziale 80101-Szkoły podstawowe - kwotę 3.221.624,23 zł wykorzystano na: wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 2.492.448,27 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 135.926,55 zł,
opał - 99.676,86 zł, odzież ochronna - 384,15 zł, zakup artykułów biurowych i prenumerata czasopism 5.846,57 zł, zakup artykułów remontowych, gospodarczych - 16.061,66 zł, zakup środków czystości 6.579,49 zł,wyposażenie pomieszczeń - 16.329,61 zł, koszt energii elektrycznej - 35.118,71 zł, opłata za
centralne ogrzewanie - 23.441,49 zł, opłata za wodę - 4.997,28 zł, badania okresowe - 3.618,00 zł, opłaty
za abonament RTV - 188,30 zł, wywóz nieczystości - 2.222,67 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 3.189,00 zł, konserwację sprzętu przeciwpożarowego - 2.397,76 zł, usługi remontowe - 3.367,48 zł, nadzór
inwestorski remontów szkół - 615,00 zł, usługi BHP - 10.360,00 zł, pozostałe opłaty - 2.721,60 zł,
prowizja za prowadzenie rachunku - 2.434,80 zł, opłata za internet - 2.978,57 zł, opłata za telefony 5.019,95 zł, wynagrodzenie palacza (działalność gospodarcza) - 18.000,00 zł, wypłata delegacji
służbowych - 1.390,30 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 1.692,00 zł, odpisy na fundusz
świadczeń socjalnych - 165.350,00 zł, szkolenia pracowników - 690,00 zł, remont Szkoły Podstawowej w
Raczycach - 54.443,94 zł, dokumentacja boiska w Gnojnie - 20.319,00 zł, place zabaw - 55.894,22 zł,
dokumentacja na termomodernizację Szkoły w Raczycach - 27.921,00 zł;
- rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - kwotę 302.423,29 zł
wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 242.589,56 zł, dodatki
wiejskie i mieszkaniowe - 16.671,89 zł, opał - 21.294,82 zł, artykuły gospodarcze - 305,18 zł, energia
elektryczna - 3.013,99 zł, energia cieplna - 3.686,01 zł, badania okresowe - 318,00 zł, prowizja bankowa -

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–6–

Poz. 1787

274,58 zł, opłata za internet - 236,48 zł, opłaty za telefony - 505,98 zł, odpis na fundusz świadczeń
socjalnych - 13.458,00 zł, delegacje 68,80 zł;
- rozdziale 80110 - Gimnazja - kwotę 1.448.987,63 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń pracowników - 1.074.376,15 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 64.777,72 zł, opał 102.337,00 zł, wyposażenie - 4.276,71 zł, zakup artykułów biurowych - 3.797,13 zł, zakup artykułów
gospodarczych i środków czystości -11.626,12 zł, badania okresowe - 947,00 zł, woda - 1.859,00 zł,
energia elektryczna - 18.692,94 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne - 1.374,35 zł, internet - 1.894,20 zł,
wywóz nieczystości - 1.234,92 zł, opłata bankowa - 1.120,00 zł, monitoring - 1.598,00 zł, pomiary
elektryczne - 2.464,00 zł, usługi remontowe - 1.476,00 zł, konserwacja p.poż. - 731,85zł, usługi BHP 2.160,00 zł, pozostałe opłaty - 2.529,44 zł, wypłata delegacji służbowych - 1.165,00 zł, pomoce naukowe 732,65 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 48.102,00 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 881,00 zł, wykonanie wejścia do szatni i malowanie pomieszczeń - 48.834,45 zł, ugoda sądowa (sala
gimnastyczna) - 50.000,00 zł;
- rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - kwotę 322.346,70 zł wykorzystano na: wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 168.791,90 zł, zakup paliwa - 101.708,89 zł, części do
autobusów - 378,49 zł, remonty autobusów - 15.821,34 zł, prowizja bankowa - 163,55 zł, ubezpieczenie
autobusów - 5.034,50 zł, dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkoły - 16.180,44 zł, odpis na fundusz
świadczeń socjalnych - 4.737,00 zł, wynagrodzenie opiekuna i kierowcy (zlecenie) - 8.820,75 zł, delegacje
- 20,80 zł, badania okresowe - 80,00 zł, bilety - 277,44 zł, inne usługi - 331,60 zł;
- rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - kwotę 239.755,51 zł,
wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 225.475,40 zł, zakup
materiałów biurowych i czasopism - 6.024,02 zł, badania pracowników - 250,00 zł, usługi informatyczne 500,00 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne - 1.630,91 zł, usługi pocztowe - 132,77 zł, opłaty bankowe 285,21 zł, wypłata delegacji służbowych - 321,90 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 4.058,00 zł,
ubezpieczenie komputera - 89,00 zł, szkolenia pracowników - 510,00 zł, naprawa sprzętu komputerowego i
ksero - 478,30 zł;
- rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wykorzystano kwotę 1.099,00 zł;
- rozdziale 80148 - Stołówki szkolne - kwotę 125.348,63 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń pracowników - 54.934,00 zł, zakup środków czystości - 4.173,60 zł, gazu - 793,00 zł,
prowizja bankowa - 47,06 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.188,00 zł, naczynia
jednorazowe - 1.515,85 zł, transport posiłków - 4.218,90 zł, materiały remontowe - 3.795,18 zł, usługi
remontowe - 4.357,58 zł, wyposażenie stołówki w Raczycach - 49.325,46zł;
- rozdziale 80195 - Pozostała działalność - wykorzystano kwotę 20.649,17 zł na realizację zadań
z zakresu funduszu sołeckiego w Zawadzie - 7.685,30 zł i Jarząbkach - 12.799,87 zł oraz prace komisji na
zmianę stopnia awansu zawodowego nauczycieli - 164,00 zł.
W dziale 851 - Ochrona zdrowia
- rozdziale 85111 - Szpitale ogólne - wykorzystano kwotę 2.500,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu
Kieleckiego na zakup wyposażenia Szpitala Powiatowego w Chmielniku;
- rozdziale 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne - kwotę 41.335,41 zł przeznaczono na: zakup rur
kanalizacyjnych - 1.737,19 zł, remont schodów zewnętrznych - 7.405,20 zł, projekt przebudowy Ośrodka
Zdrowia w Raczycach - 10.639,50 zł, wymiana rynien - 6.702,12 zł, remonty ośrodków - 13.800,00 zł,
ubezpieczenie OC - 207,00 zł, udrożnienie kanalizacji - 844,40 zł;
- rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwotę 45.468,52 zł wykorzystano na:
wynagrodzenie konsultanta do spraw uzależnień oraz diety członków komisji przeciwdziałania
alkoholizmowi - 18.166,40zł, nagrody za udział w konkursie - 240,01 zł, opłata sądowa - 1.348,00 zł,
profilaktyczne spektakle szkolne i warsztaty - 8.830,00 zł, artykuły spożywcze - 138,28 zł, dofinansowanie
choinek szkolnych i paczek świątecznych - 5.490,67 zł, zakup czasopism, książek i ulotek tematycznych 1.789,16 zł, koszty transportu dzieci na obóz - 700,00 zł, dopłata do kolonii i obozu - 8.220,00 zł, zajęcia
na hali sportowej - 546,00 zł.
W dziale 852 - Pomoc społeczna
- rozdziale 85202 - Domy Pomocy społecznej - kwotę 120.578,74 zł przeznaczono na pokrycie kosztów
pobytu osób w DPS;
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- rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwotę 1.935.835,59 zł wykorzystano
na: wypłatę świadczeń rodzinnych - 1.767.613,82 zł, wypłatę funduszu alimentacyjnego - 85.265,00 zł,
składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłków - 15.884,29 zł, dodatki za obsługę świadczeń
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z pochodnymi - 44.176,20 zł, zakup materiałów biurowych i
druków - 746,83 zł, prowizja bankowa - 4.476,00 zł, licencja oprogramowania komputerowego
obsługującego zasiłki rodzinne - 1.359,15 zł, tonery - 3.195,51 zł, delegacje - 97,20 zł, szkolenia - 602,00
zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - 100,00 zł, opłata pocztowa - 611,60 zł, internet - 131,88 zł,
opłata za telefon - 566,52 zł. Wydatków w ramach tego rozdziału dokonano w granicach otrzymanej dotacji
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dokonano również zwrotu dotacji w wysokości
7.252,00 zł oraz zwrot odsetek od dotacji - 3.757,59 zł;
- rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej - wykorzystano kwotę 11.981,40 zł z tego: zapłata składki
zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej - 6.426,23 zł; w ramach otrzymanej dotacji
na zadania zlecone zapłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie
5.555,17 zł;
- rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 31.043,75 zł wykorzystano na: wypłatę zasiłków okresowych - 14.244,00 zł oraz wypłatę zasiłków
celowych w naturze i specjalnych celowych - 16.799,75 zł;
- rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe - kwotę 294,51 zł przeznaczono na wypłatę dodatków
mieszkaniowych;
- rozdziale 85216 - Zasiłki stałe - kwotę 83.090,93 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych;
- rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - kwotę 234.342,81zł wykorzystano na: wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 218.343,08 zł, zakup materiałów biurowych - 2.709,48 zł,
artykuły spożywcze - 334,49 zł, wiązanka okolicznościowa - 80,00 zł, zakup tonerów - 398,99 zł, prowizja
bankowa - 795,16 zł, opłata za przesyłki pocztowe - 2.142,85 zł, szkolenia - 237,00 zł, odpis na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych - 5.196,16 zł, umowa zlecenia za prowadzenie BHP i obsługę kasy 2.400,00 zł, delegacje - 340,20 zł, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego - 585,00 zł, badania
profilaktyczne pracowników - 50,00 zł, opłata za internet - 132,00 zł, opłata za telefon - 500,00 zł, przegląd
ksero - 98,40 zł;
- rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykorzystano kwotę
14.040,00 zł na umowy zlecenia wraz z pochodnymi za wykonywane usług opiekuńczych;
- rozdziale 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - w ramach otrzymanej dotacji na zadania
zlecone wypłacono zasiłki celowe w łącznej kwocie 674.664,27 zł, na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku klęski żywiołowej;
- rozdziale 85295 - Pozostała działalność - kwotę 310.021,75 zł przeznaczono na dożywianie, z tego:
zakup bułek i żywności - 164.629,58 zł, posiłki dla osób potrzebujących w formie zasiłku - 58.284,00 zł,
zakup materiałów na doposażenie stołówki w Raczycach - 59.382,77 zł, zakup usług remontowych i
montażowych - 3.617,23 zł, rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 13.700,00 zł, zakup środków czystości i gazu - 1.000,59 zł, opłata bankowa - 142,78 zł, świadczenia
pracowników społecznie użytecznych- 9.264,80 zł.
W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- rozdziale 85395 - Pozostała działalność wykorzystano kwotę 644.968,71 zł w ramach realizacji
projektów 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 tego:
 Zajęcia pozalekcyjne - 124.453,26 zł (w tym. zwrot dotacji po zakończeniu projektu 5.912,11 zł),
projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Raczycach, środki wydatkowano na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń - 92.972,12 zł, zakup artykułów biurowych - 3.550,14 zł, środków
czystości - 1.268,36 zł, art. spożywcze - 11.382,44 zł, opłat bankowa - 152,00 zł, programy
komputerowe - 5.643,33 zł, pomoce naukowe - 3.572,76 zł;
 Akademia przedszkolaka - projekt polegający na prowadzeniu punktów przedszkolnych w Gnojnie i w
Raczycach. W ramach projektu wykorzystano kwotę 326.110,73 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 198.090,99 zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło - 48.898,12 zł, zakup wyposażenia i materiałów
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biurowych - 9.951,75 zł, zakup pomocy naukowych - 11.280,15 zł, obsługa bankowa - 530,00 zł, radca
prawny - 2.400,00 zł, usługa cateringu dla dzieci - 34.028,04 zł, koszty przejazdu i bilety wstępu dla
dzieci biorących udział w wycieczkach - 9.380,47 zł, art. spożywcze - 2.208,97 zł, środki czystości 2.517,41 zł, odsetki - 2.096,07 zł, ubezpieczenie dzieci - 900,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych
3.828,76 zł;
 Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Gnojno szansą na znalezienie pracy - projekt realizowany
prze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie. W ramach projektu wykorzystano kwotę
138.614,66 zł, z tego na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń nowo zatrudnionego pracownika
socjalnego oraz dodatki specjalne dla pracowników za obsługę projektu - 50.924,65 zł. W ramach
zadania wypłacono zasiłki celowe jako wkład własny Gminy w projekt POKL - 11.700,00 zł,
poniesiono również następujące koszty: prowizja bankowa - 139,85 zł, delegacje - 683,63 zł, zakup
sprzętu niezbędnego do realizacji projektu - 12.346,64 zł, materiały biurowe i środki czystości 6.239,95 zł, materiały promocyjno- informacyjne - 2.780,00 zł, ogłoszenia prasowe - 1.350,00 zł, zakup
usług szkoleniowo-doradczych - 45.000,00 zł, spotkania integracyjne podsumowujące realizację
projektu - 5.449,94 zł, zakup usług prawnych i finansowych - 2.000,00 zł;
 Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III - wykorzystano 55.790,06 zł, z tego na: pomoce
naukowe - 20.802,77 zł, materiały biurowe - 1.201,00 zł, obsługa rachunku - 24,00 zł, zajęcia
edukacyjne - 21.938,00 zł, doposażenie szkół - 11.824,29 zł.
W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - kwotę 289.943,00 zł przeznaczono na pomoc
materialną dla uczniów, w tym: stypendia dla uczniów - 37.229,00 zł, zasiłki szkolne - 1.819,00 zł, zasiłki
powodziowe - 235.000,00 zł, wyprawka szkolna - 15.895,00 zł.
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykorzystano kwotę 16.165,00 zł
na dokumentację dotyczącą kolektorów słonecznych;
- rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwotę 278.842,50 zł wykorzystano na: energię
elektryczną - 207.953,86 zł, konserwację oświetlenia ulicznego - 15.258,59 zł, rozbudowę oświetlenia
ulicznego - 28.848,77 zł, zakup i montaż lamp i sterowników - 9.645,90 zł, wydatki w ramach funduszu
sołeckiego: Gnojno - 14.035,38 zł, Kostera - 1.550,00 zł, Wola Zofiowska - 1.550,00 zł;
- rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska - wykorzystano kwotę 61.470,41 zł, którą przeznaczono na karczowanie drzew - 560,00 zł,
odmulane rowów - 19.281,41 zł, szkolenia - 1.777,00 zł, wyrównanie wysypiska śmieci - 39.852,00 zł.
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykorzystano kwotę 16.261,39 zł, z tego:
energia elektryczna - 1.361,22 zł, woda - 106,92 zł, zakup węgla do świetlicy w Raczycach - 345,00 zł,
piec - 293,01 zł, wymiana wodomierza - 166,00 zł, wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego w
Janowicach Raczyckich - 2.648,60 zł i Raczycach - 11.340,64 zł;
- rozdziale 92116 - Biblioteki - kwotę 124.420,47 zł stanowi dotacja dla samorządowej instytucji kultury;
- rozdziale 92195 - Pozostała działalność - wykorzystano kwotę 34.939,70 zł, w tym w ramach funduszu
sołeckiego: sołectwo Januszowice - 6.199,00 zł, Janowice Raczyckie - 5.710,22 zł, Rzeszutki - 6.232,38 zł,
Janowice Poduszowskie - 3.500,00 zł, Zagrody - 7.378,10 zł, Falki - 4.950,00 zł, remont figurek - 970,00 zł.
W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport
- rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - kwotę 2.932,26 zł wykorzystano na
zakup materiałów sportowych - 1.752,46 zł, materiał na bramki w Skadli - 879,80 zł, koszty przejazdów na
zawody sportowe - 300,00zł;
- rozdziale 92695 - Pozostała działalność - wykorzystano kwotę 3.550,00 zł w ramach funduszu
sołeckiego - Kostera.
Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 13.143.403,07 zł, wykonanie kształtuje się na poziomie
12.919.808,69 zł, co stanowi 98,30%.
Wydatki majątkowe - plan 655.758,99 zł, wykonanie 529.926,19 zł, tj.80,81%.
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IV. Wydatki realizowane w ramach projektów finansowanych z udziałem środków z UE
przebiegały zgodnie z planem i złożonymi wnioskami o płatność. Po zmianach plan wydatków
współfinansowanych ze środków zagranicznych zamknął się kwotą 852.152,87 zł, wykonanie 742.800,99 zł,
tj. 86,16%.
Zestawienie wydatków współfinansowanych ze środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5
ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
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Plan wydatków w podziale na poszczególne zadania zawarte w uchwale budżetowej oraz
w przedsięwzięciach zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej uległ zmianie, ponieważ w ciągu
2011 roku dokonano korekt uwzględniających zapisy umów zawartych z instytucjami pośredniczącymi,
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wprowadzono nowe zadania oraz przesunięto realizację części projektów na lata następne. Pierwotny plan
wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 uofp kształtował się na poziomie 2.526.055,00 zł. Na koniec roku plan ten został zmniejszony do
kwoty 862.152,87 zł. W ciągu roku wprowadzono nowe zadania, tj.:
 Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Gnojno-szansą na znalezienie pracy;
 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego Budynek Szkoły Podstawowej w Raczycach;
 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego Budynek OSP w Gnojnie;
 Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Gnojno.
Dokonano przesunięć terminów realizacji projektów na lata następne, co spowodowało zmniejszenie
planu wydatków w 2011 roku. Dotyczy to następujących przedsięwzięć:
 Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gnojno;
 Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminie Gnojno;
 e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST;
 e- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.
V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Jarząbki-Podgarbie, Wola
Zofiowska - zadanie to zostało przyjęte jako wieloletnie na XV Sesji Rady Gminy w Gnojnie w dniu 29
grudnia 2011 roku, zabezpieczając środki na zapłatę projektu w 2011 r. Jednak w związku
z koniecznością wprowadzenia zmian do umowy wynikających z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy - Aneksem - termin sporządzenia projektu został ustalony na
31.03.2012 roku. Całość realizacji zadania przesunięto na 2012 rok.
 e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST , e- Świętokrzyskie Budowa Systemu
Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - termin realizacji tych projektów został
przesunięty na 2012 rok (zadanie realizowane wspólnie z Województwem Świętokrzyskim).
 Przebudowa drogi gminnej nr 323008T i 323015T Gnojno - Piaski - termin realizacji przebiega zgodnie z
założeniami. W 2011 roku sporządzono projekt przebudowy, realizacja odbędzie się 2012 roku.
 Zadania dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego
i Pińczowskiego - Budynek Szkoły Podstawowej w Raczycach, budynek OSP w Gnojnie i Budynek
Urzędu Gminy w Gnojnie - realizacja inwestycji przebiegała w 2011 roku zgodnie z przyjętym
harmonogramem prac, zostały wykonane audyty energetyczne i projekty.
 Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gnojno - realizację tego
projektu przesunięto na 2012 rok. W 2011 r. została podpisana umowa z instytucją pośredniczącą na
dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przeprowadzono
postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy.
 Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminie Gnojno - realizację projektu
przesunięto na lata następne.
VI. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania publiczne
realizowane na podstawie porozumień zostały zrealizowane w zakresie zleconym i w ramach
otrzymanych na ten cel dotacji. Realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach szczegółowo
została opisana powyżej.
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Zestawienie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji publicznej
Dział/rozdział
010 - Rolnictwo i łowiectwo
01095 - Pozostała działalność

750 - Administracja publiczna
75011 - Urzędy wojewódzkie
750 - Administracja publiczna
75056 - Spis powszechny i inne
751 - Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
75101 - Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
751 - Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Zadanie
Realizacja ustawy o zwrocie
podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do
produkcji rolnej
Zadania dotyczących
administracji publicznej
Przeprowadzenie spisu
powszechnego
Aktualizacja spisu wyborców

Przeprowadzenie wyborów do
Sejmu i Senatu

w zł

Plan
237.794,00

Wykonanie
237.793,40

% wykonania
100,00

56.775,00

56.775,00

100,00

23.014,00

23.014,00

100,00

780,00

780,00

100,00

13.418,00

13.418,00

100,00

852 - Pomoc społeczna
85212 - Świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
852 - Pomoc społeczna
85213 - Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej.

Zadania z zakresu pomocy
społecznej

1.924.826,00

1.924.826,00

100,00

Zadania z zakresu pomocy
społecznej

5.556,00

5.555,17

99,99

852 - Pomoc społeczna
85278 - Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych

Zadania z zakresu pomocy
społecznej

674.665,00

674.664,27

100,00

852 - Pomoc społeczna
85295 - Pozostała działalność

Zadania z zakresu pomocy
społecznej

13.700,00

13.700,00

100,00

2.950.528,00

2.950.525,84

100,00

Razem

VII.

Dotacje udzielone z budżetu

Plan dotacji na zadania bieżące kształtował się na poziomie 177.700,00 zł, wykonanie 176.920,47 zł, co
stanowi 99,56%. Wykorzystaną kwotę stanowią środki dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gminie
w kwocie 124.420,47 zł, dotacja dla Powiatu Buskiego na przebudowę dróg powiatowych - 50.000,00 zł,
dotacja dla Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem na Szpital Powiatowy w Chmielniku - 2.500,00 zł.
VIII. Wynik budżetu
Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w kwocie 13.353.429,13 zł a zrealizowanymi wydatkami
w kwocie 13.449.734,88 zł stanowi niedobór budżetu w wysokości 96.305,75 zł.
IX.

Przychody i rozchody budżetu

W 2011 roku zaplanowano przychody w kwocie 1.332.280,00 zł, z tego: przychody pochodzące
z kredytów w kwocie 1.159.292,00 zł oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
172.988,00 zł.
Za 2011 rok zrealizowano następujące przychody:
 przychody z kredytów 1.159.292,00 zł;
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 przychody z innych źródeł - wolne środki w kwocie 172.988,30 zł.
Rozchody zaplanowano w kwocie 1.159.292,00 zł, zrealizowano je w 100%, związane były ze spłatą
zaciągniętych wcześniej kredytów.
X. Należności
W skład należności według stanu na 31.12.2011 r. wchodzą należności ogółem w kwocie 609.614,55 zł,
z tego:
1) niewymagalne - 35.358,53 zł, w tym:
a) z tytułu udziału w PIT i należności z urzędów skarbowych - 32.649,01 zł,
b) należności Zakładu Gospodarki Komunalnej - 2.040,28 zł,
c) z dostawy towarów i usług - 669,24(czynsz );
2) wymagalne - 221.221.55 zł, w tym:
a) z tytułu podatków 107.490,78 zł, w tym: od nieruchomości - 30.439,97 zł, rolnego - 22.347,09 zł, leśnego 2.150,02 zł, podatku od środków transportowych - 28.804,00 zł, podatków zniesionych - 23.633,70 zł,
podatku od spadków i darowizn - 116,00 zł,
b) z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego - 84.813,21 zł w części należnej gminie,
c) należności Zakładu Gospodarki Komunalnej - 21.044,96 zł,
d) należności z tytułu czynszów , c.o. i wieczystego użytkowania 7.872,60 zł;
3) gotówka zdeponowana w banku na rachunkach JST - 353.034,47 zł.
Za lata ubiegłe oraz na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Na zaległości
podatkowe w 2011 roku zostały wystawione upomnienia: na łączne zobowiązania pieniężne od osób
fizycznych w ilości 363 sztuki na kwotę 29.856,00 zł, na podatek od środków transportowych - 22 sztuki na
kwotę 40.848,00 zł. Część zaległości została wyegzekwowana, natomiast na zaległości, które nie zostały
zapłacone wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędów Skarbowych. Na
podatek rolny, leśny i od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 108 tytułów wykonawczych na
kwotę 15.129,00 zł, a na podatek od środków transportowych 10 tytułów na łączną kwotę 25.715,00 zł.
Urzędy Skarbowe w 2011 roku dokonały egzekucji łącznego zobowiązania pieniężnego za lata ubiegłe
w kwocie 8.954,00 zł, a w podatku od środków transportowych 26.294,00 zł. W ciągu roku wystawiono
również 4 upomnienia na podatek od nieruchomości osób prawnych, dzięki czemu wyegzekwowano
9.333,00 zł.
Wykaz zaległości w podatkach według podziału na sołectwa i rodzaje podatków zawiera tabela nr 3.
XI. Zobowiązania
Zobowiązania Gminy Gnojno na dzień 31.12.2011 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą
6.058.490,00 zł. Na dzień 31.12.2011 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Koszty z tytuły
odsetek od zaciągniętych kredytów w 2011 r. wyniosły 363.747,65 zł.
XII. Zakłady budżetowe - Zakład Gospodarki Komunalnej w Gnojnie
Planowany stan środków obrotowych na początek okresu wynosił 5.000,00 zł. Plan przychodów ZGK w
Gnojnie wynosi 660.000,00 zł - wpływy z usług. Przychody z usług wykonano w kwocie 662.081,21 zł, w
tym odsetki od nieterminowych wpłat - 838,26 zł. Planowany stan środków obrotowych na koniec roku
wynosi 15.000,00 zł.
Plan kosztów zakładu budżetowego na 2011 r. wynosi 650.000,00 zł. Wykonanie za 2011 rok 698.029,95 zł. Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gnojnie na dzień 31.12.2011 roku 23.085,24 zł, w tym wymagalne - 21.044,96 zł.
Zobowiązania Zakładu na dzień 31.12.2011 roku to 70.717,48 zł, w tym: monitoring składowiska 5.846,58 zł, zakup materiałów budowlanych - 881,22 zł, zobowiązania z tytułu dostarczonego opału 8.265,52 zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 24.874,00 zł, naliczone dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 22.286,66 zł,podatek VAT - 1.261,69 zł, podatek PIT-4 - 2.863,00 zł, składki ZUS
- 4.009,35 zł, Fundusz Pracy - 429,46 zł.
Stan środków na rachunku bankowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gnojnie na dzień 31.12.2011
roku wynosi 12.175,93 zł.
Stan środków obrotowych na koniec 2011 roku wyniósł 34.890,43 zł.
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