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SPRAWOZDANIE 

roczne z wykonania budżetu 
gminy Bogoria za 2011 rok 

 
 
 

 Zaplanowane dochody budżetu gminy na 2011 rok z uwzględnieniem zmian jakie 

wystąpiły w ciągu roku wynoszą 32.610.809,42zł i zostały wykonane w kwocie  

33.311.352,26 zł, co stanowi 102,1%. Z tego na dochody bieżące przypada 26.073.093,61 zł, 

a na dochody majątkowe 7.238.258,65 zł 

 Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach na koniec roku wyniosły 

33.949.895.73 zł z czego wydatkowano 29.057.674,12 zł, tj. 85,6%. 

Na wydatki bieżące przeznaczono 20.548.032,56 zł a na majątkowe 8.509.641,56 zł. 

 Na koniec roku wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie 4.253.678,14 zł. 

 Przychody budżetu gminy na planowane 5.333.960,00 zł wykonano w kwocie 

1.464.606,85 zł, i były to  wolne środki za rok 2010. 

Planowane w wysokości 3.994.873,69 zł rozchody budżetu przeznaczono w całości  

na spłatę zaciągniętych: 

- kredytów  600.000 zł 

- pożyczek   3.394.873,69 zł 

 

  Zadłużenie gminy na koniec roku wynosi 6.577.297,56 zł, tj. 19,7 wykonanych 

dochodów.  

 Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

Środki jakie pozostawały do dyspozycji w bankach na koniec roku wynosiły 2.406.644,34 zł, 

w tym na rachunku wydatków niewygasających 189.271,85 zł ( uchwały Rady Gminy           

nr XIII/110/2011 z 29 grudnia 2011 r.) i odsetki bankowe od środków na rachunku 

Należności wymagalne stanowiły kwotę 526.854,88 zł, w tym: 

- z tytułu dostaw i usług 139.488,14 zł (czynsze, dostawa wody, odbiór ścieków i odpadów 

komunalnych)     

- pozostałe 387.366,74 zł (podatki, zaliczka i fundusz alimentacyjny) 
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I.    DOCHODY 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 
3:2 

Udział %  w 
dochodach 

wykonanych 
1 2 3 4 5 

Dochody ogółem 32.610.809,42 33.311.352,26 102,1 100,0 

w tym: 

- własne 

- subwencje 

- dotacje 
 
- dotacje i środki na 
finansowanie wydatków na 
realizację zadań 
finansowanych z udziałem  
środków o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 
 

8.103.082,78 

11.340.654,00 

6.109.201,51 

7.057.871,13 

 

 

 

 

 

9.781.040,58 

11.340.654,00 

6.066.187,33 

6.123.470,35 

 

120,7 

100,0 

99,3 

86,7 

 

29,4 

34,0 

18,2 

18,4 

 

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach 

 
010 – Rolnictwo i łowiectwo 

    Na planowane 273.014,00 zł wpłynęła kwota 273.312,79 zł, co stanowi 100,1 %.   

Wpłynęła dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych  w wysokości 

253.012,79 zł. 

Otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20.000 zł na dofinansowanie 

zadania inwestycyjnego. „Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego w miejscowości 

Zagorzyce” oraz uzyskano wpływy w wysokości 300 zł  z tytułu innych dochodów. 

 

020 – Leśnictwo 

 W dziale tym zaplanowano 1.500,00 zł dochodów z czynszu dzierżawnego obwodów 

łowieckich, w części należnej gminie. W ciągu roku wpłyneło 1.223,02 zł, tj. 81,5 % 

 

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę 

 Wpłynęła kwota 522.675,36 zł na planowane 503.619,00 zł, tj. 103,8 %. 

W tym: 

- wpływy z abonamentu                                                                  118.026,58 zł 
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- wpływy ze sprzedaży wody                                                        400.990,79 zł 

- odsetki od nieterminowych wpłat                                                3.657,99 zł 

  Z tytułu opłat abonamentu i sprzedaży wody na koniec roku wystąpiły zaległości                  

w wysokości 46.211,66 zł, co stanowi 8,0% w stosunku do tych należności. W związku                   

z powyższym wystawiono 527 wezwań do zapłaty oraz skierowanie 15 pozwów do Sądu 

Rejonowego w Staszowie, który wydał nakaz zapłaty, a  11 spraw przekazano do komornika 

Sądowego celem egzekucji, 11-u odbiorcom na ich wnioski należności rozłożono na raty,               

a  2-um odroczono termin zapłaty należności.  

 

600 – Transport i łączność 

 Zaplanowano dochody w kwocie 1.902.663,66 zł, z czego zrealizowano               

1.902.663,66 zł, co stanowi 100,0 %. Wpłynęło 1.127.356,66 zł, ze środków funduszy 

strukturalnych, które stanowią refundację już poniesionych wydatków na zakończonym 

zadaniu objętym projektem pn.”Podniesienie Bezpieczeństwa pieszych i podróżnych przez 

budowę ulicy Kolejowej wraz z chodnikami w Bogorii oraz budowę dróg na terenie Gminy             

w Bogorii.  

Otrzymano również dotację z budżetu państwa na przebudowę dróg gminnych zniszczonych 

podczas powodzi w kwocie 770.000,00 zł  

Wpłynęła również kwota 5.307,00 zł  z tytułu kar za niewykonanie zadania inwestycyjnego. 

 

700 – Gospodarka mieszkaniowa 

 Wpłynęła kwota 117.018,58 zł na planowane 111.169,00 zł, tj. 105,3 %  

Są to następujące dochody: 

- czynsz mieszkaniowy i dzierżawny 
 na podstawie zawartych umów                                                                          102.534,47 zł 

- za użytkowanie wieczyste                                                                                     332,64 zł 

- odsetki od nieterminowych wpłat                                                                          496,77 zł 

- zwroty z tytułu refundacji wydatków  
(ośrodek zdrowia i posterunek policji – odsprzedaż usług wraz z kosztami)       7.034,70 zł                                       

- sprzedaż przyczep                                                                                                6.620,00zł 

 Z tytułu czynszów i dzierżawy wystąpiły zaległości w kwocie 4.147,31 zł, na które 

zostały wystawione upomnienia,  oraz zaległości z tytułu zwrotu kosztów za media od 

dzierżawców w kwocie 873,74 zł  
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710 – Działalność usługowa 

 Na planowane 2.000,00 zł  dotacji na cmentarnictwo wpłynęło 2.000,00 zł, co stanowi 

100,00 % 

. 

750 – Administracja publiczna 

 Dochody zostały wykonane w wysokości 105.762,84 zł na planowane 100.770,00 zł,     

tj.104,9 %. 

Na wpływy te składają się: 

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej (pokrycie części kosztów 
Urzędu Stanu Cywilnego)                                                                                         75.955, 00zł 

-udostępnienie informacji o danych osobowych                                                               7,75 zł                                           

- dotacja na obsługę spisu powszechnego                                                                 24.734,86 zł 

- zwrot za przesyłki listowe                                                                                       3.578,62 zł                                                          

- pozostałe dochody                                                                                                      150,01 zł 

- wydawanie jednorazowych zezwoleń                                                                    1. 336,60 zł 

 

751 – Urzędy naczelnych organów władzy publicznej 

Wpłynęła dotacja celowa w kwocie 1.320,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego – 

delegatura w Kielcach na prowadzenie i aktualizowanie spisu wyborców oraz 15.294,39zł na 

przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP. 

 

754 - Bezpieczeństwo publiczne 

             Wpłynęły środki w wysokości  16.342,90 zł na plan 15.832,00 zł tj. 103,90 % - są to 

środki z PZU na zakup sprzętu dla OSP w kwocie 4.432,00 zł oraz  dotacja dla OSP                

w Bogorii ze Starostwa Powiatowego w Staszowie na doposażenie samochodu strażackiego  

w kwocie 10 000,00 zł. Wpłynęło 1.910,90 zł z tytułu zapłaconych mandatów karnych 

nałożonych przez Straż Gminną.    

Z tytułu mandatów występują zaległości w wysokości 4.499,10 zł na które wystawiono tytuły 

wykonawcze.  

 

 

 



 5 

756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych  

 Na zaplanowane wpływy w wysokości 5.313.160,47 zł zrealizowano        

6.051.386,01 zł, tj. 113,9 %. 

Dochody zostały zrealizowane z następujących źródeł: 

 

- podatek od działalności gospodarczej- karta podatkowa                                         365,01 zł 

- podatek od nieruchomości                                                                              1.304.120,74 zł       

- podatek rolny                                                                                                     537.710,37 zł       

- podatek leśny                                                                                                        82.332,86 zł        

- podatek od środków transportowych                                                                  99.875,20 zł       

- podatek od spadków i darowizn                                                                            8.049,00 zł   

- opłata targowa                                                                                                        3.094,00 zł 

- opłata eksploatacyjna                                                                                      1.789.582,20 zł        

- podatek od czynności cywilnoprawnych                                                             95.113,00 zł        

- koszty egzekucyjne                                                                                                6.136,23 zł        

- odsetki od nieterminowych wpłat                                                                      181.049,17 zł 

- opłata skarbowa                                                                                                   22.334,00 zł       

- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż                                                         66.443,19 zł       
   napojów alkoholowych  

- opłaty administracyjne za wypis                                                                            3.854,12 zł 
   i wyrys z planu zagospodarowania 

- przekazane przez Ministra Finansów udziały                                                  1.456.303,00 zł 
   w podatku dochodowym od osób fizycznych                                         

- przekazane przez urzędy skarbowe udziały                                                         395.023,92 zł 
  w podatku dochodowym od osób prawnych                                               

Na koniec roku wystąpiły zaległości podatkowe w kwocie 57.766,33 zł. 

Zaległości te dotyczą następujących podatków i opłat : 

- od działalności gospodarczej                                                                                1.164,00 zł 

- od nieruchomości                                                                                                16.942,24 zł  

- rolny                                                                                                                    31.777,09 zł 

- leśny                                                                                                                      3.149,54 zł 

- od środków transportowych                                                                                  4.671,24 zł 

- opłata za zajęcie pasa drogowego            62,22 zł 
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 W ciągu roku prowadzono postępowanie egzekucyjne wobec podatników 

zalegających z zapłatą podatków. Wystawiono 1040 upomnień oraz wystawiono 561 tytułów 

wykonawczych do urzędów skarbowych. Sporządzono 1 wniosek o wpis do hipoteki 

przymusowej dla podatnika . 

Na koniec roku należność zahipotekowana wynosi 49.030,94 zł. 

 

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałą Rady Gminy wynoszą  

286.827,91 zł, w tym: 

- w podatku od nieruchomości                                                                             167.587,26 zł 

- w podatku rolnym                                                                                                98.253,68 zł 

- w podatku od środków transportowych                                                              20.986,97 zł 

 

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy (udzielone Uchwałą Rady 

Gminy) wyniosły 86.819,00 zł w tym: 

- w podatku od nieruchomości                                                                 67.676,00 zł                 

- w podatku leśnym                                                                                                   963,00 zł 

- w podatku od środków transportowych                                                              10.900,00 zł 

- w podatku rolnym                   7.280,00 zł 

                                                                                              

Skutki wydanych  decyzji przez Wójta Gminy wynosiły kwotę 13.586.00 zł z tego: 

- umorzenie zaległości podatkowych                                                                  12.966,40 zł 

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności                                                   619,60 zł     

 

 

 

758 – Różne rozliczenia 

        Dochody zostały wykonane w wysokości 12.497.777,93 zł na plan 12.445.104,39 zł,         

tj. 100,4 %. 

Wpłynęła subwencja ogólna w kwocie 11.340.654,00 zł, w tym: 

- część oświatowa                                                                                     7.384.585,00 zł   

- część wyrównawcza                                                                               3.766.223,00 zł      

- część równoważąca                                                                                    189.846,00 zł   

 Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wpłynęło 

164.621,55 zł. 
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 Ponadto dochody w tym dziale zostały zwiększone o środki z niewykorzystanych 

wydatków niewygasających z roku 2010 w kwocie 350.450,39 zł oraz o zwrócony podatek 

VAT  z 2010 roku w kwocie 636.182,16 zł oraz inne rozliczenia w kwocie 5.869,83 zł. 

 

 

 

 801 – Oświata i wychowanie 

 

 Na planowane 850.731,51 zł, wpłynęła kwota 853.727,80 zł, która stanowi 100,4 % 

planu w tym: 

- opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu                                                      61.221,00 zł 

- odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach                                          226.927,50 zł 
  wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat 

- refundacja wynagrodzeń za pracowników                                                         77.639,03 zł 
  zatrudnionych w szkołach w ramach umów 
  z Powiatowym Biurem Pracy, refundacja wydatków i wynajem  
sali lekcyjnej                                                              

- odpłatność za wyżywienie w stołówkach                                                         208.401,76 zł 

  szkolnych i odsetki 

- dotacja celowa na realizację programu „Radosna Szkoła”                               273.447,51 zł 

- dotacja dla członków komisji egzaminacyjnych                  246,00 zł 

- dofinansowanie z NBP do projektu edukacyjnego                                               5.845,00 zł 
„ Młody ekonomista” realizowanego przez gimnazjum 
 

851 – Ochrona zdrowia  

 W dziale tym występują należności wymagalne w kwocie 85.572,62 zł z tytułu 

naliczonych kar umownych za niewykonanie w całości zadania inwestycyjnego pn.  

„ Przebudowa budynku Przychodni Lekarskiej w Bogorii”. Pomimo wezwań wykonawca nie 

wpłacił naliczonych kar. Gmina złożyła pozew o zapłatę do Sądu Okręgowego w Kielcach, 

który to wydał  nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. 

Następnie po upływie określonego czasu gmina złożyła wniosek do Sądu o nadanie klauzuli 

wykonanowości, która została nadana w dniu 23 stycznia 2012 roku. 

 Obecnie trwają prace nad skierowaniem nakazu do egzekucji komorniczej. 
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852 – Pomoc społeczna 

 Dochody zostały wykonane w wysokości 5.004.663,10zł na planowane     

4.800.734,00 zł, tj. 104,2 %, w tym: 

- kary umowne za nieterminowe wykonanie inwestycji                                  242.233,81 zł 

 „Budowa Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach”  

- należności gminy z tytułu zaliczek                                                                      9.360,13 zł 
  alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 
  stosownie do postanowień ustawy o postępowaniu  
  wobec dłużników alimentacyjnych od  
  wyegzekwowanych od Komorników wpłat 

- zwrot niezależnie pobranych zasiłków z odsetkami      64,79 zł 

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych                                       3.321.913,00 zł 
  oraz składki na ubezpieczenia społeczne 

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia                                                       19.567,81 zł 
  zdrowotne dla podopiecznych 

- dotacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg                                               156.678,00 zł 

- odsetki od środków na rachunku OPS i pozostałe dochody                                 2.938,52 zł                              

- dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie OPS                                                73.766,00 zł 

- odpłatność za usługi opiekuńcze                                                                        6.268,75 zł 

 - dotacja na prowadzenie usług  opiekuńczych                                                  19.800,00 zł 

- wpływy ze sprzedaży posiłków przez Jadłodajnię Gminną                           231.328,00 zł 

- odsetki od środków na rachunku Jadłodajni                                                           131,33 zł 

- refundacja wydatków dla Jadłodajni przez OPS                                                11.107,96 zł  

- dotacja celowa z budżetu państwa na                                                                
  dofinansowanie realizacji programu wieloletniego                                        588.205,00 zł 
  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
 
- dotacja celowa na realizację programu wspierania                                        21.300,00 zł 
osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 

- dotacje celowe z budżetu państwa do dofinansowanie                                    300.000 zł 
budowy DPS w Pęcławicach  

 

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

 Na planowane 266.207,30 zł wpłynęły dochody w kwocie 265.657,18 zł, tj. 99,8 %. 

Jest to dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-

zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria” w ramach POKL 

realizowanego przez OPS – 154.916,90 zł oraz na realizację projektu „Indywidualizacja 

nauczania i wychowania  w klasie I i III w Gminie w Bogorii” w ramach POKL 
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realizowanego przez ZEASiP – 110.362,31 zł. Pozostałe dochody w kwocie 377,97 zł                       

to odsetki bankowe od środków na rachunku.  

 

 

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

 Zrealizowano dochody w kwocie 118.946,97zł na planowane 119.359,00 zł,                  

co stanowi 99,7 %. 

Jest to dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów  

o charakterze socjalnym oraz dotacja na dofinansowanie wyprawek szkolnych. 

 

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 Wykonano dochody w wysokości 4.952.409,73 zł na plan 5.292.997,40 zł, tj.93,6 %.   

Są to środki: 

- kara umowna za nieterminowe wykonanie zadania                                         600.344,29 zł                                    

na zbiorniku wodnym w Bogorii                     

- wpływy od mieszkańców za odbiór ścieków                                                   170.255,96 zł 
  komunalnych i odsetki od nieterminowych wpłat 

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska                                                     7.197,03 zł 

 Wpłynęła  dotacja w kwocie 4.121.664,48 zł jako refundacja kosztów poniesionych na 

realizację zadania pn. „Rewitalizacja terenu wokół zbiornika w Bogorii” i „ Budowa 

kanalizacji sanitarnej” w ramach RPO. 

 Pozostałe dochody to dotacje z WFOŚiGW i powiatu w kwocie 52.608,92zł na 

usuwanie azbestu, jako dofinansowanie oraz 339,05 zł z tytułu zaległych wpłat za odbiór 

odpadów komunalnych. 

 Zaległości z wpłat za odbiór ścieków komunalnych stanowią kwotę 13.581,09 zł, na 

które zostały wystawione wezwania do zapłaty.  

 

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 

 Wpłynęła kwota 609.170,00 zł na planowane 593.918,69 zł, jako refundacja 

wydatków z roku 2010 dotycząca budowy świetlicy w Jurkowicach  ramach PROW oraz 

refundacja wydatków dotyczące modernizacji stanu infrastruktury publicznej                                  

w miejscowościach Kiełczyna, Niedźwiedź, Ceber, Bogoria, Jurkowice.  
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II. WYDATKI 

Realizacja wydatków w/g działów przedstawia się następująco: 

 

010 – Rolnictwo i łowiectwo 

 Wydatki w tym okresie zostały wykonane w kwocie 440.244,29 zł na planowane          

497.283,00 zł, tj. 88,5 %. 

Środki te zostały przeznaczone na: 

- 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego                                                     10.916,93 zł 
  przekazane do Izby Rolnicze 

- wynagrodzenia i pochodne dla pracownika prowadzącego                            2.001,22 zł 
  obsługę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników 
  w ramach otrzymanej dotacji na ten cel 

- przesyłki pocztowe dotyczące                                                                         2.959,81 zł 
  zwrotu podatku akcyzowego 

- wypłata zwrotu podatku akcyzowego należnego                                        248.051,76 zł 
  producentom rolnym 

- opłata za użytkowanie gruntów                                                                            57,82 zł 
  do Urzędu Marszałkowskiego 

             Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 72.150,15 zł  i dotyczyły one budowy sieci 

wodociągowej w: 

- Zimnowodzie                                                                                                 59.121,13 zł 

- Kiełczynie                                                                                                     13.029,02 zł 

 Na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zagorzycach wydatkowano 

50.355,60 zł 

  Nie wydatkowano natomiast środków zaplanowanych na zakup cysterny do wody 

pitnej, została podpisana umowa na jej dostarczenie w 20112 roku, a środki w wysokości 

53.751 zł zostały przekazane zgodnie z uchwałą na rachunek wydatków niewygasających. 

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę 

 

 Wykorzystano kwotę 313.575,34 zł na planowane 385.762,00 zł, co stanowi 81,3 %. 

Poniesiono wydatki związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę m.in. na : 

- wynagrodzenia, pochodne i wydatki osobowe na rzecz pracowników       122.022,66 zł 

- materiały i części hydrauliczne                                                                    11.869,62 zł 

- paliwo                                                                                                           9.969,69 zł 

- zakup kosiarki spalinowej i pilarki spalinowej                                             3.138,21 zł 

- usługi telekomunikacyjne                                                                             7.109,21 zł 
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- badanie wody                                                                                                4.393,00 zł 

- opieka serwisowa programu TARAN                                                           1.200,00 zł 
   (fakturowanie usług) 

- zakup usług dotyczących instalacji elektrycznych                                       3.290,00 zł 

- zakup energii elektrycznej                                                                         104.940,96 zł  
  na ujęciu wody i przepompowniach 

- ubezpieczenie samochodu Fiat Ducato i rejestracja                                     6.675,00zł 

- opłata za II półrocze 2010 roku za korzystanie ze środowiska 
Do Urzędu Marszałkowskiego i I półrocze 2011 roku                                25.260,00 zł     

- opłaty sądowe i komornicze  (egzekucja komornicza)                              1.251,27 zł                                                                 

- pozostałe usługi                                                                                          4.029,72 zł 

- fundusz socjalny                                                                                        4.376,00 zł 

- zakup zamrażarki do rur                                                                            4.050,00 zł 

 
600 – Transport i łączność 

                      Na planowane 2.589.274,00 zł wykonano wydatki w wysokości 1.695.594,28 zł,      

co stanowi 65,5%, które zostały przeznaczone na: 

- opłata za zajęcie pasa drogowego:                                                                  1.762,56 zł 

 drogi wojewódzkiej                                                 150,96 zł 

 drogi powiatowej                                                  1.611,60 zł 
- opracowanie dokumentacji dla budowy                                                              9.000,00 zł                    

chodnika przy drodze wojewódzkiej w Bogorii                                                 
- pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych w Bogorii                193.853,75 zł 

- pomoc finansowa na remont drogi powiatowej   

Kolonia Pęcławska, Wagnerówka, Łubnica                                                   45.063,00 zł  

- zakup materiałów na drogi gminne                                                              125.934,40 zł 

 zakup paliwa do samochodu i koparki                           94.628,58 zł 
 rury betonowe                                                                     2.703,09 zł 
 materiały do budowy przystanków  i dróg                      17.361,76  zł 
 sól drogowa                                                                    11.240,97 zł 

- bieżące utrzymanie dróg gminnych – zakup usług                                        48.762,80 zł 

- poprawa nawierzchni drogi gminnej  w Wysokach Małych                          20.857,39 zł 

- remonty dróg gminnych                                                                                 42.768,65 zł 

- wypłatę odszkodowań za zajęcia gruntów pod drogi                                  106.478,11 zł 

- przebudowa dróg zniszczonych podczas powodzi                                        884.895,61 zł 

- odnowa nawierzchni drogi w Wysokach Dużych                                           14.698,50 zł 

- odnowa nawierzchni drogi w Podlesiu                                                          16.088,40 zł 
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- odnowa nawierzchni drogi w Jurkowicach                                                    13.224,96 zł 

- odnowa nawierzchni ulic na osiedlu Ujazd w Bogorii                                 113.166,15 zł 

- wykonanie podziału działek do decyzji o zezwolenie realizacji                    59.040,00 zł 

inwestycji drogowych 

Nie zrealizowano zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy ulicy Ogrodowej w Bogorii. 

Nie wykonano natomiast pomocy finansowej planowanej do przekazania do Urzędu 

Marszałkowskiego, ze względu na brak realizacji zadania – budowa chodnika w Bogorii. 

 
700 - Gospodarka mieszkaniowa 

 Zrealizowano wydatki w kwocie 187.872,21 zł na planowane 245.019,66 zł,                

co stanowi 76,7 %. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie budynków będących 

własnością gminy (budynku posterunku, ośrodka zdrowia i budynki po byłej bazie ZGK), 

które to koszty są zwracane i przekazywane przez ich użytkowników na dochody gminy oraz 

na wydatki związane z przygotowaniem i sprzedażą mienia komunalnego (m.in. operaty 

szacunkowe, opłaty notarialne, mapy ewidencyjne) w kwocie 61.469,31 zł. Za użytkowanie 

wieczyste gruntów przejętych po byłej PKP w Bogorii zapłacono 10.928,00 zł a za 

ubezpieczenie budynków stanowiących mienie komunalne wydatkowano 7.699,00 zł 

 Środki w wysokości 39.500,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków 

niewygasających, zgodnie z podjęta uchwałą i dotyczą wykonania dokumentacji projektowej 

dla osiedla Ujazd w Bogorii. Na zakup działek do zasobów mienia komunalnego 

wydatkowano 68.275.90 zł 

710 – Działalność usługowa 

Na planowane 105.856,00 zł wydatkowano 39.654,85 zł tj.37,5 % z tego na zamiany 

w planie na zagospodarowanie przestrzenne 15.040,17 zł, na publikacje ogłoszeń o zmianach 

2.172,68, a na wykonanie obsługi geodezyjnej kwotę 18.942,00 zł. Ponadto kwotę 3.500,00 zł 

zgodnie z otrzymana dotacja (2.000 zł) przeznaczono na cmentarnictwo tj. na odnowienie 

pomnika oraz zakup zniczy i kwiatów na święto zmarłych.  

 720- Informatyka 

Ze środków planowanych na realizację zadania związanego z programem „e-świętokrzyskie” 

wydatkowano jedynie 145,23 zł na podróże służbowe pracownika odpowiedzialnego za jego 

wdrożenie i realizację. 
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   750 – Administracja publiczna 

 Wydatki wyniosły kwotę 2.655.955,23 zł na plan 3.011.996,00 zł, co stanowi                  

88,2 %  i zostały przeznaczone na: 

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                                  75.955,00 zł 
  (częściowe wynagrodzenie i pochodne dla pracowników 
  USC sfinansowane otrzymaną na ten cel dotacją) 

- ryczałty dla radnych Rady Gminy                                                          119.325,00 zł 

- pozostałe koszty związane z obsługą Rady Gminy                                     1.316,96 zł 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                      1.629.084,01 zl 
  pracowników Urzędu Gminy 

 
- wpłaty na PFRON na podstawie ustawy o rehabilitacji                         24.498,00 zł 
  zawodowej i społecznej w/g wskaźnika zatrudnienia 
  osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy 

- zakup materiałów:                                                                                   139.032,33 zł 

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody                                                  57.193,56 zł 

- remonty                                                                                                      14.316,61 zł 

- zakup usług                                                                                              103.449,30 zł 
  (m.in. przesyłki pocztowe, aktualizacja oprogramowania, ogłoszenia prasowe, usługi bankowe,   
  opłaty komornicze, naprawy i przegląd samochodów służbowych, monitoring budynku) 

- zakup usług dostępu do sieci internetowej                                               3.228,12 zł 

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                 13.087,33 zł 

- podróże służbowe                                                                                     11.772,47 zł 

- opłaty i składki członkowskie                                                                   31.793,57zł 

- szkolenia pracowników                                                                          16.338,74 zł 

- odpis na zakładowy fundusz  świadczeń socjalnych                              34.915,00 zł 

- wydatki związane z przeprowadzeniem spisu                                           24.734,86zł 

- promocja gminy                                                                                        17.356,56 zł 

         • zakup materiałów promującą gminę                                  8.558,29 zł                                                              

         •  zakup usług promocyjnych                                               8.798,27 zł 

- ryczałty dla sołtysów                                                                             58.994,10  zł 

- prowizje dla sołtysów                                                                                  50.030,00 zł 

- wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń  i wydatki osobowe               144.753,76 zł                            
  pracowników gospodarczych urzędu   

- zakup materiałów                                                                                       15.889,96 zł 
  (m.in. narzędzia i sprzęt gospodarczy, części i 
  paliwo do ciągnika i samochodu ciężarowego) 

- zakup usług remontowych dla ciągnika i samochodu                                19.473,01 zł       
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- zakup usług zdrowotnych                                                                               80,00 zł 

- zakup usług(naprawa ciągnika i pługa do odśnieżania,                                      13.616,70 zł 
 oświetlenia placu po ZGK. sprzętu, przegląd ciągnika                                                                                              
i samochodu ciężarowego, badania techniczne pojazdów) 
- usługi telekomunikacyjne                                                                               811,80 zł 

- podróże służbowe                                                                                         1.528,92 zł 

- ubezpieczenie samochodów                                                                         9.853,20 zł 

- odpis na zakładowy fundusz socjalny                                                         5.470,00 zł 

- szkolenia pracowników(kurs prawa jazdy)                                                 3.777,00 zł 

- wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup                                            
programu komputerowego LEX  i komputerów                                         14.279,36 zł                                                                           
  

 

751 – Urzędy naczelnych organów władzy 

 Na planowane 18.029,00 zł wykorzystano 16.614,39 zł, tj. 92,2% z czego na 

prowadzenie rejestru wyborców 1.320,00 zł, a na przeprowadzenie wyborów do Sejmu                

i Senatu 15.294,39 zł ( całość z dotacji)   

 

754 – Bezpieczeństwo publiczne 

 

 Wydatkowano799.337,62zł na planowane 893.053,00 zł, co stanowi 89,5 %                           

z przeznaczeniem na:  

- dotację dla  OSP w Bogorii                                                                             18.000,00 zł 
 na dofinansowanie zakupu sprzętu                                                 

 - wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach                                                      5.654,00 zł 
  ratowniczych dla członków OSP 

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń                                                   6.763,63 zł 
  konserwatorów sprzętu p.poż. 

- zakup materiałów( w tym paliwo, wyposażenie i części do samochodów)     35.401,34 zł 

- zużycie energii elektrycznej, wody                                                                 17.647,36 zł 

-usługi remontowe(obróbki blacharskie, konserwacja systemu alarmowego)     4.341,20 zł 

- zakip usług zdrowotnych(badania okresowe)                                                     1.250,00 zł 

- zakup usług (m.in. badania techniczne                                                               10.227,98zł                                                         
   pojazdów, konserwacja sprzętu, monitoring, naprawa samochodu)                                                                  

- usługi telekomunikacyjne                                                                                    560,88 zł 

- ubezpieczenie członków OSP i samochodów                                                   20.635,50 zł 

- funkcjonowanie straży gminnej                                                                       133.108,40 zł  
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- usługi  w zakresie zarządzania kryzysowego                                                    1.250,00 zł 

- przebudowa budynku OSP w Miłoszowicach wraz                                     146.686,12 zł 

z  budową zbiornika na ścieki 

- przebudowa i zmiana pokrycia dachów na strażnicy w Grzybowie,                87.811,21 zł 

Domoradzicach i Zimnowodzie 

- dotacje celowe dla OSP w Bogorii na dofinansowanie zakupu                      310.000,00 zł  
samochodu pożarowego  
 

756 – Dochody od osób fizycznych i prawnych oraz wydatki związane z ich poborem 

 Wydatkowano kwotę 414,20 zł, którą przeznaczono na ustanowienie wpisu na 

hipotekę dla podatników mających wysokie zaległości podatkowe. 

 

757 – Obsługa długu publicznego 

 Na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono 310.452,44 zł oraz na 

spłatę poręczenia dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki 36.641,42 zł. 

 

 

801 – Oświata i wychowanie 

 Na planowane 10.306.120,38 zł wydatkowano 9.722.532,69 zł, co stanowi 94,3 %. 

Powyższe środki zostały przeznaczone na: 

 

- wydatki bieżące szkół podstawowych                                                   3.563.198,10 zł 
  w tym: 

        • wynagrodzenia i pochodne                          2.818.879,96 zł 

        • dodatki do wynagrodzeń                                  164.131,79 zł 

        • odpis na z.f.ś.s.                                               136.598,00 zł 

        • wydatki rzeczowe                                           443.588,35 zł ( w tym: energia – 238.735,01 zł) 

 

 

- wydatki bieżące przedszkoli  (w tym klasa „0”)                                     1 325 416,07 zł 
  w tym: 

          • dodatki – wiejski i mieszkaniowy                    43.300,88 zł 

          • wynagrodzenia i pochodne                           878.334,24 zł 

          • odpis na z.f.ś.s.                                                 44.717,00 zł 

          • zakup żywności                                              186.443,85 zł 
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          • wydatki rzeczowe                                            172.620,10 zł(w tym: energia-87.615,85 zł) 

 

- wydatki bieżące gimnazjum                                                                  2.067.420,91 zł 
  w tym:  

          • dodatki do wynagrodzeń                                100.056,09 zł 

         • wynagrodzenia i pochodne                            1.724.546,07 zł 

         • odpis na z.f.ś.s.                                                76.311,00 zł 

         • wydatki rzeczowe                                           166.507,75 zł( w tym: energia-87.210,65 zł) 
 
 
- dowożenie uczniów                                                                                  497.871,85 zł 
   w tym: 

 wynagrodzenia i pochodne kierowców              95.915,36 zł 
          oraz wydatki osobowe 

 zakup materiałów                                              84.733,97 zł 
        (paliwo do gimbusów, części zamienne  
        do autobusów, środki czystości) 

 zakup usług zdrowotnych                                   270,00 zł 

 zakup usług                                                  304.229,02 zł 
        (dowóz uczniów przez PKS Staszów, 
         przeglądy techniczne) 

 ubezpieczenia autobusów                                  8.806,50 zł 

 odpis na z.f.ś.s.                                                 2.917,00 zł 
 szkolenia                                                           1.000,00 zł 

 
 
- zespół ekonomiczno – administracyjny                                                 282.307,48 zł 
  w tym: 

     • wynagrodzenia i pochodne                                216.748,91 zł 

     • odpis na z.f.ś.s.                                                       5.883,00 zł 

     • wydatki rzeczowe bieżące                                    56.076,57 zł ( w tym energia 34.997,84 zł) 

     • zakup zestawu komputerowego                                                              3.599,00 zł                                                       

 

 

- wydatki bieżące liceum ogólnokształcącego                                          941.825,69 zł 
  w tym: 

          • dodatki do wynagrodzeń                                  42.907,11 zł 

          • wynagrodzenia i pochodne                           764.390,42 zł 

          • odpis na z.f.ś.s.                                                 32.198,00 zł 

          • wydatki rzeczowe                                             102.330,16 zł ( w tym energia 34.997,84 zł) 
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- dokształcania i doskonalenie zawodowe nauczycieli                              18.262,11 zł 

- stołówki szkolne                                                                                     373.825,20 zł 
   w tym: 

           • wynagrodzenia i pochodne                              158.794,56 zł 

           • odpis na z.f.ś.s.                                                  6.564,00 zł 

           • zakup żywności                                              186.177,57 zł    

          • wydatki rzeczowe                                              22.289,07 zł                                                                             

 -  koncepcja i studium wykonalności                             8.487,00 zł 

gospodarki grzewczej dla zespołu szkół   

-  wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnych              1.200,00 zł                                               

- odpis na z.f.ś.s. nauczycieli emerytów                                                  59.830,00 zł 

- place zabaw przy szkołach w ramach programu                                   582.888,28 zł 

„Radosna Szkoła”                          

                                

851 – Ochrona zdrowia 

 Z zaplanowanych  wydatków w kwocie 571.020,39 zł wydatkowano 312.788,60 zł       

co stanowi 54,8%  z przeznaczeniem na: 

- dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu                     50.000,00 zł 
na dofinansowanie zadania pn: „Modernizacja oddziału  
pediatrycznego wraz z zabudową tarasu” 

- gminny program szczepień przeciw pneumokokom                                20.000,00 zł                                                             

- gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani            76.892,39 zł 

 Na przebudowę  budynku Ośrodka Zdrowia w Bogorii wydatkowano 165.896,21 zł 

 

852 – Pomoc społeczna 

 Zrealizowano wydatki w wysokości 6.573.444,24 zł na plan 6.788.580,70 zł,              

tj. 96,8 %.  Środki zostały przeznaczone na:   

- dofinansowanie kosztów pobytu                                                                           251.854,77 zł 
   podopiecznych w domach pomocy społecznej  

- zakup usług w Ośrodkach wsparcia                                                                             648,00 zł 

- wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych                                             3.321 960,19 zł 
   oraz obsługę tych świadczeń                                                                    

- składki zdrowotne dla podopiecznych                                                                    22.189,18 zł 

- wypłatę zasiłków i zapomóg                                                                                 217.200,35 zł 

- bieżące wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej                                                     309.607,32 zł 

- usługi opiekuńcze                                                                                                   32.937,96 zł 
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- pozostałe wydatki                                                                                                 147,60 zł 

- dożywianie w ramach programu„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”        735.517,78 zł 
      w tym:                                                                                                                   

 ze środków własnych                   147.312,78 zł 
 

- dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych                                                                     21.300,00 zł                                       

- przebudowa budynku w Pęcławicach na potrzeby DPS                                    1.351.519,66 zł 

- zakup wyposażenia do DPS w Pęcławicach                                                           49.977,61 zł 

- wydatki bieżące  Jadłodajni Gminnej                                                                   253.583,82 zł 

w tym: 

 wynagrodzenia i pochodne            108.655,87 zł 

- dotacje dla stowarzyszenia „Świętokrzyski Bank Żywności”                                                   5.000 zł 

(Do wszystkich zadań w tym dziale dofinansowanie z gminy wyniosło 2.129.778,47 zł z tego do 

wydatków bieżących 718.281,200 zł.)  

 

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

 Zaplanowano projekt systemowy w ramach POKL – Promocja Integracji Społecznej 

polegający na szkoleniu osób długotrwale bezrobotnych. Koszt projektu  wyniósł               

173.194,17 zł  i był dofinansowany z budżetu gminy w kwocie 18.277,27 zł.   Program 

realizowany przez OPS. 

Realizowany był również drugi projekt w ramach POKL- „Indywidualizacja nauczania                  

i wychowania w klasach I i III w Gminie Bogorii”, o wartości 110.061,97 zł i w całości został 

sfinansowany z otrzymanych środków na ten cel. Program realizowany przez ZEASiP.  

 

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

 

 Zaplanowano 272.049,00 zł, z których wydatkowano 266.583,54 zł, co stanowi        

98,0%. Środki te przeznaczono na następujące działania : 

- wypłatę stypendiów socjalnych                                                                120.801,00 zł 

- wypłatę stypendiów za wyniki w nauce                                                   21.140,00 zł 

- wypłata zasiłków dla uczniów                                                                   3.778,00 zł 

- wyprawki szkolne ( z otrzymanej dotacji)                                               19.367,97 zł       

- świetlice szkolne(w tym wynagrodzenia i dodatki- 97.208,43 zł )         101.496,57 zł 

(Dofinansowanie ze środków budżetu gminy do w/w zadań wyniosło 147.636,57 zł) 
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900 – Gospodarka komunalna  

 Na wydatki przeznaczono 4.710.351,90 zł na plan 6.412.026,88 zł, tj. 73,5 %                    

z tego na : 

- wynagrodzenia, pochodne i wydatki osobowe(kanalizacja)                   112.110,16 zł 

- zakup części, materiałów i paliwa                                                          55.843,60 zł 
  związanych z odbiorem ścieków komunalnych 

- zakup energii dla przepompowni ścieków  i oczyszczalni                     74.995,44 zł 

- remont pomp                                                                                             16.469,68 zł 

- zakup usług związanych z odbiorem ścieków                                          12.980,14 zł  

- badania fizyko-chemiczne ścieków                                                            1.480,00 zł  

- opłata za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2010 roku                   7.855,00 zł 

- ubezpieczenia samochodu „Lublin”                                                               996,00zŁ 

- fundusz socjalny                                                                                         3.282,00 zł 

- usuwanie azbestu                                                                                      55.315,92 zł 

- składki członkowskie do EZGDK                                                           8.000,00 zł 

-monitoring wysypiska śmieci w Podlesiu                                              14.456,99 zł 

- oczyszczanie miast (wynagrodzenia osób zajmujących                        56.524,34 zł 
  się utrzymaniem czystości i porządku na terenie Bogorii, 
  zakup ubrań roboczych, środków czystości, paliwa 
  do kosiarki, narzędzi) 

- zakup kwiatów i krzewów na rynek, nawozów oraz                               10.876,64 zł 
  wykonanie ławek i wywóz nieczystości  

- zakup karmy dla psów i usług                                                                 6.068,39 zł 

- zakup energii do oświetlenia ulicznego                                              312.194,67 zł 

- zakup usług(w tym przygotowanie dokumentacji przetargowej         10.996,30 zł 

na zakup energii) 

- konserwacja oświetlenia ulicznego i usługi                                          62.960,29 zł 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,                                       22.414,43 zł 
  odpis na z.f.ś.s. i badania lekarskie dla  
  osób zatrudnionych w ramach umów z Biurem Pracy 

- budowa zbiornika wodnego w Bogorii                                              1.661.100,17 zł 

- zakup i montaż systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej                     36.285,00 zł 
(wydatki niewygasające)                                    
-opłaty za przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej                           74.726,33 zł 
wybudowanej w 2010 roku 
- realizacja zadania „Rewitalizacja terenów wokół”                         2.091.497,91 zł 
 zbiornika wodnego w Bogorii” 
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- studium wykonalności do budowy kanalizacji                                   922,50 zł 
 
Nie wykonano kanalizacji sanitarnej w Kiełczynie i przepompowni w Podlesiu zadanie 
przesunięte na rok następny.  
 
 
 
   

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

       Zaplanowano 1.096.853,12 zł, z których wydatkowano 594.752,32 tj. 54,2%                               

i przeznaczone je na: 

- dotację podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury                                231.380,00 zł 

- dotację dla  stowarzyszenia na inicjatywy lokalne                                       1.385,12 zł    

- dotację podmiotową dla Biblioteki Gminnej                                              105.953,00 zł 

- wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic                                               13.110,13 zł 

- opracowanie dokumentacji przyłącza gazowego dla                                     3.477,00 zł 

WDK w Przyborowicach  

- modernizacja świetlicy Niedźwiedziu, Cebrze i Jurkowicach                   183.297,07 zł   

- dokumentacje na modernizację pozostałych świetlic (zadanie 2012)           6.150,00 zł 

- dotacje na konserwacje zabytków dla parafii w Bogorii i Szczeglicach        50.000 zł 

Nie zostało wykonane zadanie „Rozbudowa WDK w Przyborowicach” został jedynie 

rozstrzygnięty przetarg, a zadanie będzie realizowane w 2012 roku  

  

926 – Kultura fizyczna i sport 

 Wydatkowano 97.463,19 zł na planowane 97.645,00 zł, co stanowi 99,8 %. 

Wypłacono stypendia za osiągnięcia sportowe w kwocie 12.288,00 zł, wynagrodzenie               

i pochodne dla osób zajmujących się propagowaniem sportu wśród młodzieży szkolnej              

20.309,17 zł oraz kwotę  34.116,02 zł przeznaczono na bieżące wydatki związane z tym 

zadaniem. Na wykonanie projektu budowy boiska „Orlik” wydatkowano 30 750,00 zł 

 

 

 

 

 

 

Bogoria, 12 marca 2012 r.                                                                    
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