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ZARZĄDZENIE Nr 28/13 


Wójta Gminy Gzy 


z dnia 12 sierpnia 2013r. 


w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, 


informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek 


za pierwsze półrocze 2013 roku. 


Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(tj. Dz.U. z 2013r. poz. 885) oraz Uchwały Nr XXXl156/1O Rady Gminy Gzy z dnia 03.08.2010r. 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

Przedstawić Radzie Gminy Gzy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie: 
1. 	 informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2013r., 

stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia; 
2. 	 informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy, stanowiącą 

załącznik nr 2 do zarządzenia; 
3. 	 informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Gzach za pierwsze półrocze 20 13r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu. 



Załącznik Nr l do 
Zarządzenia Nr 28/13 
Wójta Gminy Gzy 
z dnia 12.08.2013r. 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy 
za pierwsze półrocze 2013 roku 

Uchwałą budżetową Nr XXIIl91112 Rada Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2012r. uchwaliła 
budżet na rok 2013 : 
dochody w łącznej kwocie 10.444.386,84 zł 

w tym: dochody bieżące 10.144.386,84 zł 
dochody majątkowe - 300.000,00 zł 

wydatki w łącznej kwocie 10.178.580,00 zł 
w tym: wydatki bieżące 9.044.330,00 zł 

wydatki majątkowe - 1.134.250,00 zł 
Przychody 0,00 zł 
Rozchody 265.806,84 zł 
z tego: 

spłata kredytów 265.806,84 zł. 

Na dzień 30.06.2013r. budżet gminy uległ zwiększeniu z uwagi na zmiany planu dotacji 
na zadania rządowe zlecone, na dofinansowanie zadań własnych, zmian planu inwestycji, 
przychodów i rozchodów i wynosi: 
dochody w łącznej kwocie - 11.235.241,12 zł; wykonanie - 5.616.056,64 zł - 49,99 % 

w tym: dochody bieżące - 10.935.241,12 zł; wykonanie - 5.616.056,64 zł - 51,36 % 
dochody majątkowe - 300.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł - 0,00 % 

wydatki w łącznej kwocie - 11.192.335,25 zł; wykonanie - 5.030.454,78 zł - 44,94 % 
w tym: wydatki bieżące - 9.861.385,25 zł; wykonanie - 5.001.363,74 zł - 50,72 % 

wydatki majątkowe - 1.330.950,00 zł; wykonanie - 29.091,04 zł - 2,18 % 
Plan przychodów 222.900,97 zł; wykonanie - 362.629,84 zł - 162,69 % 
Plan rozchodów 265.806,84 zł; wykonanie - 132.904,42 zł - 50,00 % 

z tego: spłata kredytów 265.806,84 zł; wykonanie - 132.904,42 zł - 50,00% 

Przychody i rozchody budżetu Gminy Gzy przedstawia tabela Nr 1. 

DOCHODY 

Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2013r. przedstawia tabela Nr 2. 

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

Plan - 333.164,28 zł; wykonanie - 333.101,18 zł - 99,98 % 

z tego: 

• otrzymana dotacja celowa na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku 

akcyzowego producentom rolnym - 330.664,28 zł 


• wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich - 2.436,90 zł 



DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 


Plan - 100.000,00 zł; wykonanie - O 

• planowana dotacja z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem 
z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej Nowe 
Skaszewo Sulnikowo" w kwocie 1 00.000,00 zł; przyznano 60.000,00 zł. 

Umowa Nr 89/RWIRM-IIID-I 117/13 o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem 
produkcji gruntów rolnych zawarta w dniu 12 lipca 20 Br. 
Środki gmina otrzyma po wykonaniu zadania i przedłożeniu rozliczenia finansowego. Realizacja 
zadania w II półroczu 20 Br. , ostateczne rozliczenie dotacji w terminie do 10 grudnia 20 Br. 

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Plan - 242.087,00 zł; wykonanie - 23.787,21 zł - 9,83% 

. wpływy za czynsze lokalowe ,użytkowanie wieczyste i odsetki - 23.787,21 zł 
• planowana kwota 200.000,00 zł ze sprzedaży mienia - 0,00 zł 
Dochody z tego tytułu są planowane w II półroczu . W I półroczu przygotowywano dokumenty 
niezbędne do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż. 

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Plan - 92.205,00 zł; wykonanie - 44.785,48 zł - 48,57 % 
• otrzymana dotacja na realizację zadań rządowych zleconych ustawami - 19.761,00 zł 
• odsetki od środków na rachunku budżetu gminy i pozostałe dochody własne - 25.024,48 zł 

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

Plan - 670,00 zł; wykonanie - 336,00 zł - 50,10 % 

·otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. aktualizacja spisu 
wyborców - 336,00 zł. 

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

Plan - 3.458.609,84 zł; wykonanie - 1.269.563,56 zł - 36,71 % 

Realizacja podatków i opłat za pierwsze półrocze przebiegała zgodnie z planem, niżej są wykonane 
dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 41,72 %, co daje kwotę 
ubytku dochodów 106.398,00 zł. Dochody z tego tytułu są niższe od planowanych w pierwszym 
półroczu w związku z zwrotami podatku. Analizując poprzednia lata w II półroczu dochody z tego 
tytułu uległy znacznemu zwiększeniu i były wykonane. 
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Niższe wykonanie dochodów w tym dziale wiąże się z wprowadzeniem planu dochodów z tytułu 


opłat wynikającej z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Dochody z tego tytułu będą w okresie lipiec - grudzień 2013r. Ponadto w II półroczu zostanie 

zmieniony plan dochodów po przeprowadzonych przetargach. 


Ogółem należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat wynoszą 704.584,28 zł w tym 

zaległości wymagalne 45.852,83 zł tj. z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości obejmuje 

126 podatników (osoby fizyczne) i zaległości wymagalne w kwocie 980,00 zł dotyczy podatku 

od spadków i darowizn i 1.125,00 zł zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób 

fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. 

Nadpłaty na dzień 30.06.20 l3r. - 129,00 zł. 


Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2013r. na podstawie Uchwały Rady 

Gminy wynosi - 371.403,20 zł. 


Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie Uchwały Rady Gminy - 20.094,18 zł. 


Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy - 16.282,00 zł 


z tego: 

l.umorzenia zaległości podatkowych - 15.116,00 zł (21 podatników) 

2.odroczenia terminu płatności - 1.166,00 zł (4 podatników) 


DZIAŁ 758 - ROŻNE ROZLICZENIA 

Plan - 5.279.976,00 zł; wykonanie - 2.976.254,00 zł - 56,37 % 

• subwencja oświatowa i subwencja wyrównawcza z budżetu państwa - 2.976.254,00 zł 

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Plan - 7.200,00 zł; wykonanie - 3.855,59 zł - 53,54 % 
•dochody z tytułu wynajmu hali gimnastycznej, odsetki od środków na rachunku bankowym, usługi 

itp - 3.855,59 zł. 

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 

Plan - 1.664.221,00 zł; wykonanie - 929.511,54 zł - 55,85 % 

• dochody z tytułu dotacji na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami i dotacje 
na dofinansowanie zadań własnych - 927.492,00 zł 
• pozostałe dochody (odsetki od środków na rachunku bankowym, opłaty z tytułu ściągnięcia 

funduszu alimentacyjnego) - 2.019,54 zł 

Ogółem należności w tym dziale wynoszą 272.074,43 zł w tym wymagalne 272.074,43 zł. 

Należności dotyczą wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. W celu 
ściągnięcia powyższych należności zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne i inne działania 
takie jak : poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika, 
zobowiązania dłużnika do zarejestrowania w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący 
pracy itp. Główne przyczyny niskiej ściągalności należności od dłużników alimentacyjnych w opinii 
organu tj. brak zatrudnienia, brak własnych zasobów, niskie kwalifikacje zawodowe, brak informacji 
o aktualnym miejscu pobytu dłużnika, nieodebrane korespondencje, alkoholizm. 
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DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

Plan - 32640,00 zł; wykonanie - 32.640,00 zł - 100,00 % 

• dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 
socjalnym. 

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Plan - 24.468,00 zł; wykonanie - 2.222,08 zł - 9,08 % 

• opłaty z tytułu korzystania ze środowiska - 2.222,08 zł 
• planowana jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 19.468,00 zł 
na dofinansowanie realizacji zadania pn" Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu" podpisano 
umowę w dniu 26.06.2013r. Przekazanie dotacji od dnia 01.10.2013 do dnia 02.12.2013r. 
po zrealizowaniu zadania. 

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie przedstawia tabela Nr 3. 
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WYDATKI 


Plan wydatków na dzień 30.06.2013 r. wynosi - 11.192.335,25 zł; wykonanie - 5.030.454,78 zł 
44,94 % 

z tego: 


-wydatki bieżące plan - 9.861.385,25 zł; wykonanie - 5.001.363,74 zł - 50,72 % 


- wydatki majątkowe plan - 1.330.950,00 zł; wykonanie - 29.091.04 zł - 2,18 % 


Niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z tym, że w I półroczu trwały prace 

przygotowawcze, ogłoszenia przetargów zaplanowanych inwestycji, natomiast faktyczne wykonanie 

robót i płatności z tych tytułów nastąpią w II półroczu 2013r. 


Wykonanie wydatków przedstawia tabela Nr 4. 

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

Plan - 398.161,28 zł; wykonanie - 339.090,77 zł - 85,16 % 

1.Wydatki bieżące 

plan - 348.161,28 zł; wykonanie - 339.090,77 zł - 97,39 % 
z tego: 
- wynagrodzenia i pochodne - 4.336.95 zł 
- wypłata 357 producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystanego do produkcji rolnej - 324.180,67 zł 
- pozostałe wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku - 2.146,66 zł. 
Wydatki powyższe są realizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa. 
- za energię studni głębinowej Kozłowo - 354,82 zł 
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 8.071,67 zł 

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 

Plan - 3.285,00 zł; wykonanie - 1.635,96 zł - 49,80 % 

1. Wydatki majątkowe 

Plan - 3.285,00 zł; wykonanie - 1.635,96 zł 
umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa 
Mazowieckiego - 1.635,96 zł. 

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

Plan - 1.176.694,00 zł; wykonanie - 74.054,73 zł - 6,30 % (zobowiązania niewymagalne 
10.872,71 zł, płatności za usługi z terminem lipiec 2013r.) 

5 


http:4.336.95
http:29.091.04


1. Wydatki bieżące 


Plan - 115.400,00 zł; wykonanie - 58.869,71 zł - 51,01 % 


•zakup rur betonowych ,pospółki drogowej - 13.095,05 zł 

•odśnieżanie dróg - 31.554,52 zł 

•profilowanie dróg - 11.566, 10 zł 

• bieżący remont dróg gminnych - 2.654,04 zł 

2. Wydatki majątkowe 


Plan - 1.061.294,00 zł; wykonanie - 15.185,02 zł - 1,43 % 

•pomoc finansowa w kwocie 40.000,00 zł dla Starostwa Powiatowego na zadanie inwestycyjne 

"Przebudowa drogi powiatowej Łady - Zalesie"; i 205.000,00 zł pomoc na zadanie 
pn" Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 W Ojrzeń- Gąsocin - Łady na odcinku Gotardy 
Słończewo od km 5+039 do km 7+ 340", realizacja zadań i płatność w II półroczu br. 

•na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową określone 

w załączniku do uchwały w tym dziale planowana jest kwota 816.294,00 zł; wydatkowano kwotę 
15.185,02 zł. Są to wydatki związane z opracowaniem przedmiaru robót i pozostałe wydatki 
związane z przygotowaniem zadań do realizacji. 
W m-cu czerwcu ogłoszono przetargi na zadanie inwestycyjne , w dwóch przypadkach 
nie wybrano wykonawcę i ogłoszono ponownie. 
Realizacja zadań odbędzie się w drugim półroczu. 

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Plan - 25.700,00 zł; wykonanie - 1.219,49 zł - 4,75 % 

1.Wydatki bieżące 


Plan - 25.700,00 zł; wykonanie - 1.219,49 zł - 4,75 % 

• okresowa kontrola przewodów kominowych w lokalu socjalnym, wyplSy z rejestru gruntów, 


opłaty za korzystanie z gruntów pod wodami. 


DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 


Plan - 15.000,00 zł; wykonanie - 0.00 zł 


1.Wydatki bieżące 


Plan - 15.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł 


•w I półroczu nie było faktur za usługi z tytułu wykonania projektów decyzji o warunkach 

zabudowy. 
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.DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Plan - 1.748.698,00 zł; wykonanie - 869.261,25 zł - 49,71 % 

(zobowiązania niewymagalne - 10.966, l O zł z tytułu usług i zaliczki na podatek dochodowy 

płatność w lipcu 2013r.) 


l.Wydatki bieżące 

Plan - 1.652.058,00 zł; wykonanie - 857.991,19 zł - 51,93 % 
· wynagrodzenia i pochodne - 695.528,68 zł 

· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 20.670,00 zł 

· szkolenia pracowników na kursach organizowanych przez instytucje - 4.060,00 zł 

· delegacje, ryczahy samochodowe - 7.773,70 zł 

· pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, realizacja zadań zleconych 

109.541,11 zł 

· diety dla radnych, przewodniczącego rady i zastępcy przewodniczącego rady - 16.700,00 zł 

· diety dla sohysów za udział w pracach organów gminy - 2.500,00 zł 

· realizacja zadań z funduszu sołeckiego - 1.217,70 zł (zakup gablot ogłoszeniowych - Skaszewo 

Nowe i Żebry Falbogi z funduszu sołeckiego) 

Zadania zlecone gminie w dziale 750 realizowano z dotacji celowej w kwocie 19.489,48 zł 

2.Wydatki majątkowe 

Plan - 96.640,00 zł; wykonanie - 11.270,06 zł - 11,66 % 
· umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa 

Mazowieckiego - 6.792,86 zł 

· zakup kserokopiarki dla potrzeb urzędu - 4.477,20 zł 

· wykonanie pozostałych zadań w II półroczu. 

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

Plan - 670,00 zł; wykonanie - 327,00 zł - 48,81 % 

(zobowiązania niewymagalne - 8,00 zł zaliczka na podatek dochodowy termin płatności lipiec) 


l.Wydatki bieżące 

Plan - 670,00 zł; wykonanie - 327,00 zł - 48,81 % 
· aktualizacja spisu wyborców - 327,00 zł 

Powyższe zadania zrealizowano z dotacji budżetu państwa w kwocie 327,00 zł 
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·DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Plan - 78.500,00 zł; wykonanie - 30.918,48 zł - 39,39 % 
(zobowiązania niewymagalne - 1.619,12 zł tennin płatności lipiec 2013r.) 

1.Wydatki bieżące 

Plan - 78.500,00 zł; wykonanie - 30.918,48 zł - 39,39 % 

Utrzymanie 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych 


•zakup paliwa, części eksploatacyjnych, przeglądy techniczne pojazdów, zakup mundurów, zestaw 

automatyki do drzwi garażowych - 14.936,41 zł 

•energia - 11.989,82 zł 

•ubezpieczenie pojazdów i strażaków - 3.553,00 zł 

•ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych - 439,25 zł 

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 

Plan - 208.233,00 zł; wykonanie - 94.902,61 zł - 45,57 %b 

l.Wydatki bieżące 

Plan - 208.233,00 zł; wykonanie - 94.902,61 zł 
spłata odsetek od kredytów - 94.902,61 zł 

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 

Plan - 63.500,00 zł 

1. Wydatki bieżące 

Plan - 63.500,00 zł 
• rezerwa ogólna i celowa 

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 

l.Wydatki bieżące 

Plan-4.643.697,00 zł. ; wykonanie-2.414.525,23 zł. - 51,60% 

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 130.162,61 zł. dotyczą naliczonego podatku dochodowego, 
składek ZUS, faktury za energię elektryczną i wywóz śmieci z tenninem płatności w miesiącu lipiec 
oraz zakupionych artykułów do odnowienia pomieszczeń szkolnych. 

Realizacja zadań oświatowych w poszczególnych jednostkach budżetowych podległych gmIme 
przedstawia się następująco: 
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie z oddziałem przedszkolnym: 

LWydatki bieżące 

Plan - 1.215.022,38 zł wykonanie - 639.039,23 zł - 52,50% 
w tym : 

al szkoła podstawowa 
plan - 1.134.472,38 zł ; wykonanie 594.309.15 zł - 52,30 % 

- wynagrodzenia i pochodne -496.467,75 zł 
- dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy, odpisy na zakładowy fundusz 
- świadczeń socjalnych - 56.608,76 zł 
- pozostałe materiały, środki czystości, materiały biurowe - 3.223,51zł 

- zakup oleju opałowego - 28.482,99 zł 
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół - 9.526,14 zł. 

bl oddział przedszkolny 
plan - 52.350,00 zł ; wykonanie 24.746,40 zł - 47,20 % 
- wynagrodzenia i pochodne - 20.711,23 zł 
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wypłacone dodatki socjalne 
- dla nauczycieli - 4.035,17 zł 

ci dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
plan - 1.000,00 zł ; wykonanie 383,68 zł - 38,30 % 

(zwrot kosztów szkolenia oraz przejazdu dokształcających się nauczycieli ). 

dl pozostała działalność 
plan - 27.200,00 zł ; wykonanie - 19.600,00 zł -72,00% 
- wypłata trzech zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli - 3.1 00,00 zł ( w tym jedna zapomoga dla 
nauczyciela emeryta - 1.200,00 zł) 
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - 16.500,00 zł 

Na dzień 30.06.2013r jednostka posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 33.135,74 zł, które 
dotyczą naliczonego podatku dochodowego , składek ZUS oraz faktury za zużytą energię 
za miesiąc czerwiec z terminem płatności w miesiącu lipcu. 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie z oddziałem przedszkolnym: 

1.Wydatki bieżące 

Plan -1.1 06.520,00zł wykonanie - 589.254,12 zł - 53,20% 

w tym: 

al szkoła podstawowa 

plan -983.320,00zł; wykonanie - 524.763,23 zł - 53,30% 

- wynagrodzenia i pochodne - 423.560,02zł. 


- dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy, odpisy na zakładowy fundusz 

- świadczeń socjalnych - 45.909,13 zł. 
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- zakup oleju opałowego dla szkoły - 43.857,97 zł. 


- pozostałe materiały, środki czystości, materiały kancelaryjne - 1.887,80 zł. 


- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół - 9.449,31 zł. 


- zakup pomocy dydaktycznych, zabawek - 99,00 zł. 


bl oddział przedszkolny 

plan - 110.200,00 zł ; wykonanie 58.740,89 zł - 53,30 % 

- wynagrodzenia i pochodne - 50.075,83 zł. 


- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wypłacone dodatki socjalne 

dla nauczycieli - 8.165,68 zł 

- zakup pomocy dydaktycznych - 499,38 zł 

ci dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

plan - 1.000,00 zł ; wykonanie - 500,00 zł 


dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli. 


dl pozostała działalność 


plan - 12.000,00 zł; wykonanie - 5.250,00 zł - 43,70% 

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - 5.250,00 zł 

- środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykorzystane będą w II półroczu br. 


Na dzień 30.06.2013r jednostka posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 30.558,95 zł, które 

dotyczą naliczonego podatku dochodowego, składek ZUS oraz faktury za zużytą energię 


za miesiąc czerwiec z tenninem płatności w miesiącu lipcu. 


Publiczne Gimnazjum w Gzach: 

1.Wydatki bieżące 

Plan - 1.722.441 ,00zł wykonanie-918.681,47zł- 53,30% 
w tym: 
al gimnazjum 
plan-1.712.591,00zł;- wykonanie - 918.161,05 zł - 53,60% 
- wynagrodzenia i pochodne - 689.926,46 zł 
- dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy, odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych - 83.249,58 zł 

- wydatki związane z zatrudnieniem opiekuna hali sportowej - 4.400,00 zł (umowa zlecenia) 
- zakup oleju opałowego - 115.333,94 zł 
- pozostałe materiały, środki czystości, materiały kancelaryjne - 3.794,50 zł 
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół - 21.456,57 zł 

bl dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
plan - 1.000,00 zł ; wykonanie - 520,42 zł - 52,00 % 

(zwrot kosztów przejazdu oraz szkolenia dokształcających się nauczycieli ). 
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.ci pozostała działalność 
plan - 8.850,00zł ; wykonanie - 0,00 zł 
- środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykorzystane będą w II półroczu br. 

Na dzień 30.06.2013r jednostka posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 47.915,63 zł, które 
dotyczą naliczonego podatku dochodowego , składek ZUS, zużytej energii i wywozu śmieci 
za mleSląc czerwiec z terminem płatności w miesiącu lipcu oraz zakupionych artykułów 

do odnowienia pomieszczeń w szkole z terminem płatności do 12 lipca 2013r. 

Realizacja pozostałych zadań w oświacie realizowanych przez urząd gminy 

Plan - 599.713,62 zł ; wykonanie - 267.550,41 zł - 44,61 % (zobowiązania niewymagalne 

18.552,00 zł ) 


1. Wydatki bieżące - 519.713 ,62 zł ; wykonanie - 266.550,41 zł - 51,29 % 
z tego: 


- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach - 161.118.30 zł 


-dowożenie uczniów do szkół - 79.791,53 zł 


- zakup pomocy naukowych i wyposażenia i przekazanie w użyczenie Społecznej Szkole 

Podstawowej w Gzach w kwocie 15.452,00zł z środków funduszu sołeckiego wsi Gzy, Borza 

Strumiany ,Grochy Serwatki 

- wpłata za dzieci uczęszczające do przedszkola w Pułtusku z terenu naszej gminy - 10.188,58 zł 


2. Wydatki majątkowe 

Plan 80.000,00 zł ; wykonanie - 1.000,00 zł - 1,25 % 

opracowanie przedmiaru robót remontu łazienek w SP Przewodowo, roboty budowlane sierpień 


2013r. 


DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 

Plan - 42.000,00 zł; wykonanie - 18.267,03 zł - 43,49 % (zobowiązanie niewymagalne - 84,00 
zł) 

1.Wydatki bieżące 

Plan - 42.000,00 zł; wykonanie - 18.267,03 zł - 43,49% 

Realizacja zadań określonych w gmiIU1ym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych przedstawia się następująco: 

-zakup usług dotyczących prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, 
ułatwienie osobom uzależnionym od alkoholu udziału w programach terapeutycznych, warsztaty 
profilaktyczne w PG w Gzach - 9.476,00 zł 

-zakup artykułów, nagród, pucharów, dyplomów na orgamzowane uroczystości, spotkania, 
konkursy, zawody sportowe - 7.291,03 zł 
• gmiIU1e biegi przełajowe - SP w Skaszewie 
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.• gminny konkurs piosenki religijnej - PG w Gzach 

•spotkanie emerytów i rencistów 

"Przestańmy biec" w ramach ogólnopolskiej nocy profilaktyki "Profilaktyka a Ty", życie bez 
uzależnień, które odbyło się w PG w Gzach 

•piknik rodzinny w ramach ogólnopolskiej kampanii "Postaw na rodzinę" promujący pozytywny 

wizerunek rodziny - SP w Przewodowie 
•honorarium za autorskie wykonanie przedstawienia "Pinokio" oraz "Doktor Dolittle i przyjaciele" 

dla dzieci z naszej gminy 

-zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
1.500,00 zł 

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 

Plan - 1.856.031,00 zł; wykonanie - 1.011.861,14 zł - 54,52 % 
(zobowiązania niewymagalne - 1.082,00 zł 
1. Wydatki bieżące 

Plan - 1.856.031,00 zł; wykonanie - 1.011.861,14 zł - 54,52% 

z tego: 

•wynagrodzenia i pochodne - 115.397,56 zł 


• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.498,00 zł 


•szkolenia pracowników - 610,00 zł 

• delegacje i ryczahy samochodowe - 1.654,61 zł 

· pozostałe wydatki związane z utrzymaniem GOPS obsługa świadczeń rodzinnych, 

alimentacyjnych - 4.854,28 zł 

•świadczenia rodzinne (377 rodzin) - 637.341,50 zł 


· świadczenia z funduszu alimentacyjnego (17 rodzin) - 61.625,16 zł 


• wydatki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców (7 osób) - 9.873,90 zł 

•wydatki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców (27 osób) - 7.184,49 zł 

•zasiłki stałe (21 osób) - 50.187,50 zł 


· zasiłki okresowe (31 rodzin) - 19.423,88 zł 


•dożywianie dzieci w szkole w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 

(110 uczniów) - 50.024,50 zł 
•dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego - 10.800,00 zł 

· zasiłki celowe (40 rodzin) - 9.353,92 zł 

· opłata za pobyt w DPS (1 osoba) - 16.091,06 zł 

· wynagrodzenie bezosobowe za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka 

z zakresu "Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka" - 5.517,00 zł 
•wydatki związane z wypłatą bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych 

(50sób) - 7.760,00 zł 
•piecza zastępcza - 1.663,78 zł 
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Źródła finansowania zadań realizowanych przez GOPS: 

•dotacja celowa otrzymana na zadania rządowe zlecone gminie ustawami - 750.637,16 zł 

•dotacje celowe otrzymana na dofinansowanie zadań własnych - 151.418,27 zł 

•środki gminy - 109.805,71 zł 

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

Plan - 47.640,00 zł; wykonanie - 40.920,00 zł - 85,89 % 

1.Wydatki bieżące 

Plan - 47.640,00 zł; wykonanie - 40.920,00 zł - 85,89 % 
•wypłata dla 62 uczniów z 29 rodzin stypendium socjalnego za okres I - VI 2013r. 

Zadanie zrealizowano z dotacji budżetu państwa - 32.640,00 zł i środki gmmy - 8.280,00 zł; 

obowiązkowe dofinansowanie z budżetu gminy nie mniej niż 20 % zadania. 

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Plan - 773.035,97 zł; wykonanie - 76.532,57 zł - 9,90 % 
(zobowiązania niewymagalne - 8.380,36 zł) 

1.Wydatki bieżące 

Plan - 738.304,97 zł; wykonanie - 76.532,57 zł - 10,37 % 
•wydatki związane z oświetleniem dróg, konserwacja urządzeń - 74.15,11 zł 

•wydatki związane z ochroną środowiska i utrzymaniem zieleni i pozostałe - 2.387,46 zł 

Niskie wykonanie wydatków bieżących wiąże się z zmianą ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, która obowiązuje od 1 lipca 2013r i wydatki z tego tytułu wystąpią w II 
półroczu 20 Br. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę tj. firma BŁYSK -
Bis Sp. z 0.0. z siedziba w Makowie Mazowieckim która przyjęła do realizacji świadczenie usług 
pn "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych 
na terenie Gminy Gzy" . 

2.Wydatki majątkowe 

Plan - 34.731,00 zł; wykonanie - 0,00 
realizacja zadań przyjętych w planie inwestycyjnym w ramach funduszu sołeckiego i pozostałe 
w II półroczu . 

Niskie wykonanie wydatków bieżących Wląze się z zmianą ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, która obowiązuje od 1 lipca 2013r i wydatki z tego tytułu wystąpią w II 
półroczu 20 Br. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę tj. firma BŁYSK -
Bis Sp. z 0.0. z siedziba w Makowie Mazowieckim która przyjęła do realizacji świadczenie usług 
pn "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych 
na terenie Gminy Gzy" . 
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DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Plan - 101.490,00 zł; wykonanie - 53.095,43 zł - 52,32 % 
(zobowiązania niewymagalne - 663 ,22 zł) 

1. Wydatki bieżące 

Plan - 101.490,00 zł; wykonanie - 53.095,43 zł - 52,32 % 
. dotacje dla biblioteki - 41.000,00 zł 
. wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Gzach - 12.095,43 zł 

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

Plan - 10.000,00 zł; wykonanie - 3.843,00 zł - 38,43 % 

1. Wydatki bieżące 

Plan - 10.000,00 zł; wykonanie - 3.843 ,00 zł - 38,43 % 


. zakup nagród i transport uczestników Turniejów Sportowych tj. Gminne Biegi Przełajowe oraz 


Powiatowe Zawody w Piłce Ręcznej. 


Wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji zadań na podstawie umów jst. przedstawia 

tabela Nr 5. 

Wykonanie dotacji podmiotowej przedstawia tabela Nr 6. 


Na dzień 30.06.2013r. zobowiązania niewymagalne gminy ogółem wynoszą 163.838,12 zł. 
Zobowiązania dotyczą potrąconych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń, składek ZUS, 
faktury bieżące za materiały i usługi o terminach płatności w m-cu lipcu. 
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 
3.719.757,65 zł, co stanowi 33,11 % planowanych dochodów na rok 2013. 
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Przychody i rozchody budżetu Gminy Gzy za okres od początku roku 
do dnia 30 czerwca 2013r. 

Tabela Nr 1 

585601, 

2 

3 

Przychody ogółem 

1 nne źródła (wolne środki) 

Rozchody ogółem 

1 płata kredytów i pożyczek 

WUJ ł 

~Ska 




Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Gzy za okres od początku roku do 
dnia 30 czerwca 2013 roku 

Tabela Nr 2 

700 

750 

ctr;'VITlane z budżetu 
zadań bieżących 

adrnini.tradi rządowej oraz 
zleconych gminie 

ustawami 

ctl"l'VlTlane z budżetu 
zadań bieżących 

Atirnlnl.ł",,~1I rządowej oraz 
zleconych gminie 

ustawami 

19761,00 

751 
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766 

DOCHODY 00 OSÓB PRAWNYCH, 
00 OSÓB FIZYCZNYCH I 00 INNYCH 
~EONOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH 
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 
!wYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 
POBOREM 

3458609,84 1 269563,56 3458609,84 1269563,56 0,00 O,OC 

Podatek dochodowy os6b fizycznych 1 285384,00 536294,00 1 285384,00 536294,00 0,00 O,OC 

Podatek dochodowy osób prawnych 3064,00 1 196,74 3064,00 1 196,74 0,00 O,OC 

Podatek od nieruchomości 501 046,00 233557,10 501 046,00 233557,10 0,00 O,OC 

Podatek rolny 902848,84 413994,00 902848,84 413994,00 0,00 O,OC 

Podatek leśny 30847,00 16312,20 30847,00 16312,20 0,00 O,OC 

Podatek od środk6w transportowych 30240,00 14 117,00 30240,00 14117,00 0,00 O,OC 

Podatek od dzialalności gospodarczej 
os6b fizycznych, oplacany w formie karty 
podatkowej 

2000,00 999,00 2000,00 999,00 0,00 O,OC 

Podatek od spadków i darowizn 5000,00 528,00 5000,00 528,00 0,00 O,OC 

Wpływy z opiaty skarbowej 30000,00 7866,00 30000,00 7866,00 0,00 O,OC 

Wpływy z opiaty targowej 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 O,OC 

[wpływy z opiat za zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych 42000,00 30121 ,66 42000,00 30 121,66 0,00 O,OC 

~pływy z innych lokalnych opiat 
pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw 

580480,00 0,00 580480,00 0,00 0,00 O,OC 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 40000,00 11611,00 40000,00 11611,00 0,00 O,OC 

~pływy z r6żnych opiat 2500,00 1 481,22 2500,00 1 481,22 0,00 0,00 

Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu 
podatków i opiat 3000,00 1 485,64 3000,00 1 485,64 0,00 0,00 

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 5279976,00 2976254,00 5279976,00 2976254,00 0,00 O,OC 

Subwencje og61ne z budżetu państwa 5279976,00 2976254,00 5279976,00 2976254,00 0,00 O,OC 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7200,00 3855,59 7200,00 3855,59 0,00 O,OC 

~pływy z usług 7000,00 3630,00 7000,00 3630,00 0,00 O,OC 

Pozostałe odsetki 200,00 10,99 200,00 10,99 0,00 O,OC 

Wpływy z różnych dochodów 0,00 214,60 0,00 214,60 0,00 O,OC 

852 POMOC SPOŁECZNA 1664 221,00 929511,54 1664221,00 929511,54 0,00 O,OC 

Pozostałe odsetki 100,00 19,73 100,00 19,73 0,00 O,OC 

[wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OC 

[wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4000,00 1 999,81 4000,00 1 999,81 0,00 O,OC 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
akresu administracji rządowej oraz 1440859,00 

innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

760200,00 1440859,00 760200,00 0,00 O,OC 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin) 

219262,00 167292,00 219262,00 167292,00 0,00 O,OC 
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864 EDUKACYJNA OPIEKA 
!wYCHOWAWCZA 32640,00 32640,00 32640,00 32640,00 0,00 O,OC 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związkÓw gmin) 

32640,00 32640,00 32640,00 32640,00 0,00 O,OC 

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 
OCHRONA ŚRODOWISKA 24468,00 2222,08 24468,00 2222,08 0,00 0,00 

IWpływy z rÓżnych opłat 5000,00 2222,08 5000,00 2222,08 0,00 0,00 

Środki otrzymane od pozostalych 
'ednostek zaliczanych do sektora 
Inans6w publicznych na realizację 
~adań bieżących jednostek zaliczanych 
do sektora finans6w publicznych 

19468,00 0,00 19468,00 0,00 0,00 O,OC 

OGÓŁEM 11 235 241,1~ 5616056,64 10 935 241,1~ 5616056,64 300000,00 0,00 

3 



Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Gzy związanych 
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
odrębnymi ustawami za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 roku. 

Tabela Nr 3 

Ozfał Rozdział ..... 
I 

Dotacje Wykonanie 

Plan Wykonanie Plan Wykonanie 

• 

1 2 :s 4 • I 7 

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 330664,28 330664,28 330664,28 330664,28 

01095 Pozostała działalność 330664,28 330664,28 330664,28 330664,28 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 36705,00 19761,00 36705,00 19489,48 

75011 Urzędy wojewódzkie 36705,00 19761,00 36705,00 19489,4€ 

751 
URZĘDY NACZELNYCH OGRAN6W 
r,vŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

670,00 336,00 670,00 327,0(] 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 

670,00 336,00 670,00 327,OC 

852 POMOC SPOŁECZNA 1440859,00 760200,00 1440859,00 750637,16 

85212 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

1 396000,00 740400,00 1 396000,00 731 052,5€ 
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1 2 
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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 

4700,00 2800,00 4700,00 2667,60 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 600,00 600,00 600,00 600,00 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

11 200,00 5600,00 11 200,00 5517,00 

85295 Pozostała działalność 28359,00 10800,00 28359,00 10800,00 

OGÓŁEM 1 808898,28 1110961,28 1 808898,28 1 101 117,92 

2 




Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gzy 
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 roku 

Tabela Nr4 

010 

01010 

01030 

01095 

150 

15011 

600 

60014 

60016 

Ilnfrastruktura wodociągowa i 
- -  itacyjna wsi 50500,00 354,82 

IIzby rolnicze 16997,00 8071,67 

IPozostała działalność 330664.28 330664,28 

11.-- .•• _1'''''' ••• _---_..,,"""' ... """'".. 3285.001 1 635,96 

1 Rozwói przedsiębiorczości 3285,001 1 635,96 

ITRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1176694,00 74054,73 

IDrogi publiczne powiatowe 245000,00 0,0 
1 1 

IDrogi publiczne gminne 931 694,00 74054,731 115400,001 58869,71 

1 




700 

70005 

710 

71004 

750 

75011 

75022 

75023 

75075 

75095 

751 

75101 

754 

SCllTlurz:ąuu lerylur IClllleyu 

Pozostała działalność 

ECZEŃSTWO 
BLlCZNEIOCHRONA 

IDD71:f'IWPOŻAROWA 

78590,00 

857991,1 

48351,22 66950,00 

3091 78 ~UU.UUI 
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75412 

75414 

75421 0,00 

757 94902,61 94902,61 

75702 94902,61 94902,61 

758 IROlNE ROZLICZENIA 63500,001 0,001 63500,00 0.001 0.001 O 

75818 IRezerwy ogólne i celowe 63500.001 0.001 63500.00 O 

801 IOŚWIATA I WYCHOWANIE 4 643 697.001 2414525,231 4 563 697,001 2413525,231 80000.001 1 000 

80101 ISzkoły podstawowe 2519310,101 1 287544,761 2439310,101 1 286544,761 80000.001 1 000 

80103 Oddziały przedszkolne w 
L_,-_,- -h podstawowych 180745,90 92585,21 180745, 

80104 IPrzedszkola 15000.00 10188.58 15000, 

80110 IGimnazia 1 712 591.001 918161.051 1 712591,00 918161,05 0,00 O 

80113 Dowożenie uczniów do szkół 165000.001 79791.531 165000.00 79791 .53 0.00 O 

80146 
Dokształcanie i doskonalenie 

3000.001 1 404.101 3000.001 1 404.101 0.001 O_________ =_1= 

3 




80195 

851 

85153 Zwalczanie narkomanii 

Dr-7~,..i\a,rł"'7'i""J,.,," i.t""l 

85154 

852 

85202 Domy pomocy społecznej 

85204 

Zadania w zakresie 
85205 przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

85206 

Świadczenia rodzinne, 
ia z funduszu 

85212 r""mentacyjnego oraz składki I 
na ubezpieczenia emerytalne i 1 396000,001 731 052,561 1 396000,001 731 052,56 

rentowe z ubezpieczenia 
o 
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85213 

i pomoc w naturze oraz 
85214 Iskładki na ubezpieczenia I 44 

merytalne i rentowe 

85215 Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 0,00 1 000,00 O 

85216 Zasiłki stałe 56760,00 50187,50 56760,00 50187 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 191 360,00 100909,01 191 360,00 100909,01 

opiekuńcze i 
85228 Ispecjalistyczne usługi 

piekuńcze 

85295 Pozostała działalność 92559,00 68584,50 92559,00 68584,50 O 

854 I 
EDUKACYJNA OPIEKA 47640,00 40920,00 47640,00 40920,00 0,00 OWYCHOWAWCZA 

I 
85415 

POMOC MATERIALNA DLA 
47640,00 40920,00 47640,00 40920,00 0,00 OUCZNIÓW 

GOSPODARKA 
900 I KOMUNALNA I OCHRONA 773035.97 76532.57 738304.97 76532.57 34731.00 O 

5 




90002 

90004 
I grrJIIlac;n 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 

90095 IPozostała działalność 76031,00 2212,46 41 300,00 

L TURA I OCHRONA 
921 IDZIEDZICTWA 101490,00 53095,43 101 490, 

DOWEGO 

92109 IDomy i ośrodki kultury, 
świetlice i kluby 21 490,00 12095,43 21 490,00 

92116 IBiblioteki 80000,00 41 000,00 80000,00 

926 I~~:!.~RA FIZYCZNA I 10000,00 3843,09 10000, 

92605 I....."'''''''''ia w zakresie kultury 
izycznej i sportu 

OGÓŁEM I 11 192 335.251 5 030 454.781 9 861 385,251 5001363,7 

WÓl r __ 

I1Ż. Barha~<: 
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Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Gzy z realizacji zadań na podstawie umów porozumień 
między JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013r. 

Tabela Nr 5 

IPrzysPieszenie wzrostu konkurencyjności 
ł----t------f,woiewództwa mazowieckiego, przez budowanie 

15011 Ispołeczeństwa infonnacyjnego i gospodarki 
na wiedzy poprzez stworzenie 

rowanej baz wiedzy o Mazowszu 

600 

zeouoowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń-

IGąs,ocin-ŁadY Krajęczyno na odcinku Gotardy
....------+-----1·c::łnn 

dowa drogi powiatowej nr 1242W 
- Gąsocin - Łady Krajęczyno na odcinku 

750 
ł-__-+____fIRozwój elektronicznej administracji w 

. . województwa mazowieckiego 
ł-__-+___~~spomagającej niwelowanie dwudzielności 

-"-ncjału województwa 

Ogółem 

z Powiatem Pultuskim na 
finansową w formie 
celowej 

WQ f rr .-/ 

nż.~ 
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Plan i wykonanie dotacji podmiotowej Gminy Gzy od początku roku 
do 30 czerwca 2013r. 

c\~~ 
mz. Barbara Polańska 

801 80101 

801 80103 

921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w 
Gzach 

OGÓŁEM 

Tabela Nr 6 

304040,72 

40223 
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Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr 28/13 
Wójta Gminy Gzy 
z dnia 12.08.2013r. 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 
za I półrocze 2013r. 

Lp. Wyszczególnienie Plan 2013 
Wykonanie 
30.06.2013r. 

% 

1. Dochody ogółem z tego: 
- dochody bieżące 
- dochody majątkowe w tym: 

ze sprzedaży majątku 

11.235.241,12 
10.935.241,12 

300.000,00 
200.000,00 

5.616.056,64 
5.616.056,64 

0,00 
0,00 

49,99 
51,36 
0,00 
0,00 

2. Wydatki ogółem z tego: 
- wydatki bieżące z tym: 

wydatki na obsługę długu 
- wydatki majątkowe 

11.192.335,25 
9.861.385,25 

208.233,00 
1.330.950,00 

5.030.454,78 
5.001.363,74 

94.902,61 
29.091,04 

44,94 
50,72 
45,57 
2,18 

3. Wynik budżetu (rubr.1-2) 42.905,87 585.601,86 

4 Przychody budżetu 
- wolne środki 

222.900,97 
222.900,97 

362.629,84 
362.629,84 

162,69 
162,69 

5 Rozchody budżetu 
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek 

265.806,84 
265.806,84 

132.904,42 
132.904,42 

50,00 
50,00 

6 Kwota długu 3.586.855,23 3.719.757,65 

-

7 

8 

Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia 
przez JST zobowiązań po likwidowanych i 
przekształcanych jednostkach zaliczanych do 
sektora finansów publicznych 

-
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o 
której mowa w art. 242 ustawy 
- różnica między dochodami bieżącymi a 
wydatkami bieżącymi 
- różnica między dochodami bieżącymi 
powiększonymi o nadwyżkę budżetową i 
wolne środki a wydatkami bieżącymi 

0,00 

1.073.855,87 

1.296.756,84 

0,00 

614.692,90 

977.322,74 

o~ 
I 

l 
57,24 

75,37 



- -
• Lp. Wyszczególnienie 

9 

lO 

11 

12 

Wskaźnik spłaty zobowiązań (kredyty i 
odsetki) 

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 
budżetowej, w tym: 
- na spłatę kredytów 

Informacje uzupełniające o wybranych 
rodzajach wydatków budżetowych 
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
- związane z funkcjonowaniem organów JST 

Finansowanie programów, projektów lub 
zadań realizowanych z udziałem środków, o 
których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

Wykonanie %Plan 2013 
30.06.2013r. 

4,22% 4,06% 

, ----- ,

42.905,87 0,00 0,00 

42.905,87 0,00 0,00 

4.940.688,33 2.526.417,77 51,13 
1.628.403,00 800.196,20 49,14 

-

0,00 0,00 0,00 

I 

Objaśnienia 

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2020 została uchwalona uchwałą Nr XXIIl91/12 
Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2012 r. 
Do dnia 30 czerwca 2013 roku dokonano następujących zmian : 
- uchwała nr XXIV /102/13 Rady Gminy Gzy z dnia 27 marca 2013r , zmiana wynikała z art. 37 
ust.l ustawy z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacja ustawy 
budżetowej (Dz. U. z 2012 ,poz. 1456) .Dostosowano WPF do wzoru określonego rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r , poz.86) oraz zmiana planu dochodów 
i wydatków wynikająca z zmianami uchwały budżetowej. 
- uchwała nr XXIV /118/13 Rady Gminy Gzy z dnia 6 czerwca 2013r dostosowanie planu 
do uchwały budżetowej tj zmiana planu dochodów i wydatków oraz wyniku finansowego, 

zarządzenie nr 21/13 Wójta Gminy Gzy z dnia 28 czerwca 2013r , zmiana planu dochodów 
i wydatków nie mająca wpływu na wynik finansowy. 
Po dokonanych zmianach w WPF kategorie ekonomiczne zawarte w WPF na dzień 30 czerwca 
2013 r są zgodne z uchwała budżetową po zmianach. 
Wykonanie kategorii ekonomicznych w WPF wynika z sprawozdań budżetowych na dzień 

30 czerwca 2013r. 

W pozycji 1 - dochody ogółem wykonanie 49,99 % , w tym dochody majątkowe 0,00 % . 
Niżej zostały wykonane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 
41,72% co daję kwotę ubytku dochodów 106.398,00 zł dochody z tego tytułu są niższe 

od planowanych w pierwszym półroczu w związku z zwrotami podatku przez urzędy skarbowe. 
Analizując poprzednie lata w II półroczu dochody z tego tytułu uległy znacznemu zwiększeniu 
i były wykonane. 

2 
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.. 
• Realizacja dochodów 	 na zadania rządowe zlecone gminie ustawami przebiegała zgodnie 

z planem. Niskie wykonanie dochodów bieżących wystąpiło w dziale 756 z uwagi na zmianę 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która obowiązuje od 1 lipca 2013r i dochody 
wystąpią w II półroczu. 
Dochody z sprzedaży działek i lokali mieszkalnych planowane w II półroczu. W I półroczu 
przygotowywano niezbędne dokumenty do przeprowadzenia przetargów. 
Dotację z Województwa Mazowieckiego w kwocie 60.000,00 zł , Gmina otrzyma po wykonaniu 
zadania i rozliczeniu finansowym w terminie do dnia 10 grudnia 2013 zgodnie z zawartą umowa. 

W poz. 2. - wydatki ogółem zrealizowano w 44,94 % . Realizacja zadań bieżących i zadań 
rządowych zleconych gminie przebiegała zgodnie z planem natomiast wydatki majątkowe 

wykonano w kwocie 29.091,04 zł co stanowi 2,18 % planu. 
W Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane są wydatki majątkowe na inwestycje roczne. 
W pierwszym półroczu trwały głównie prace przygotowawcze zadań do realizacji. W m-cu 
czerwcu na zadania drogowe ogłoszono przetargi, w dwóch przypadkach nie wybrano wykonawcy 
i ogłoszono ponownie. 
W pozostałych planowanych zadaniach również trwały prace przygotowawcze. 
Wykonanie zadań majątkowych w II półroczu br. 

W poz. 3 - wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2013r plan 42.905,87 zł wykonanie nadwyżka 

budżetu 585.601,86 zł wiąże się z niskim wykonaniem planu wydatków majątkowych 

za I półrocze 2013r. 

W poz. 4 przychody budżetu wolne środki w kwocie 222.900,97 zł na wykonanie 
362.629,88 zł wprowadzono do planu uchwałą nr XXIV /118/13 Rady Gminy Gzy z dnia 
06 czerwca 2013r. na spłatę kredytów bankowych. 

W poz. 5 - spłata rat kredytów na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów zgodnie 
z zawartymi umowami z bankami. 

W poz.6 - kwota długu na dzień 30 czerwca 2013 rwynosi 3.719.757,65 zł, planowany stan 
zadłużenia na dzień 30 grudnia 2013 r. 3.586.855,23 zł zgodnie z zawartymi umowami 
z bankami. 

W poz.9 - planowana spłata rat kredytów bankowych wraz z odsetkami do planu dochodów 
ogółem wynosi 4.22% , wykonanie 4,06 % niższe stawki oprocentowania WIBOR 
obowiązujące w I półroczu na podstawie których są oprocentowane kredyty. 

W poz. 10 - plan 42.905,00 zł na spłatę kredytów bankowych z uwagi na wynik dodatni budżetu 
wykonanie 0,00 . 

W poz. 11 plan i wykonanie wydatków związanych z wynagrodzeniami składek ZUS 
i Fundusz Pracy dla wszystkich jednostek budżetowych podległych gminie. 

W poz. 12. Pozycja ta obejmuje plan i wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy 
z rozdziału 75023 i wydatki z rozdziału 7022 Rada Gminy. 

C · 
mi. ~=OlańSka 
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Załącznik Nr 3 do 
Zarządzenia Nr 28/13 
Wójta Gminy Gzy 
z dnia 12 .08.2013r. 

Informacja z wykonania planu finansowego 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach 


za I półrocze 2013r. 


PRZYCHODY 

Lp. Treść Plan Wykonanie 

Dotacje otrzymane z budżetu gminy 80.000,001. 41.000,00 

Pozostałe przychody (dotacja z Fundacji 1.390,422. 1.396,91 
Orange) 

Razem 81.390,42 42.396,91 

3. 
 Stan środków na początek roku 01.01.2013 
 3.257,69 
 3.257,69 

r. 

Ogółem 84.648,11 45 .654,60 

KOSZTY 

54.000,00Wynagrodzenia 30.170,56 1. 

13.250,00 7.404,282. Ubezpieczenia i różne świadczenia 

6.466,47Zużycie materiałów i energia 8.150,003. 

1.383,974. Usługi obce 4.890,42 

1.100,00 62,825. Pozostałe 

Ogółem 81.390,42 45.488,10 

Stan środków na 30.06.20 13r. 3.257,69 520,24 

84.648,11 46.008,34Ogółem 

0,00 0,00Zobowiązanie niewymagalne BO1. 
zapłacone 

353,74 
30.06.2013r. 
w tym: 

0,002. Zobowiązanie ogółem na dzień 

- - ,-- 
0,00 0,00Zobowiązania wymagalne 

1 


2.1 

http:30.06.20


. 

t 

,

•• • Lp. Treść Plan Wykonanie 

2.2 Zobowiązania niewymagalne 0,00 353,74 

3 Należności ogółem na dzień 30.06.2013r. 0,00 0,00 

Zobowiązania niewymagalne dotyczą zaliczki na podatek dochodowy faktur za usługi 

za m-c czerwiec, terminy płatności lipiec 2013r. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach posiada Filię biblioteczną w Skaszewie. 
Księgozbiór bibliotek na koniec I półrocza 2013 r. liczył 18.658 woluminów. 

W rozbiciu na poszczególne typy literatury przedstawia się następująco: 

Lp. Typ literatury GBP Filia Razem 

l 

2 

Literatura piękna dla dzieci 

Literatura piękna dla dorosłych 
- -

2831 
r- 

6064 

1925 

3473 

4756 

9537 

3 Literatura popularnonaukowa 3024 1393 
- 

4417 

Ogółem 11867 6791 18658J 

W ciągu I półrocza biblioteka zakupiła 279 książek o wartości 4.379,45 zł., z czego 
234 dla GBP w Gzach, a 45 dla Filii w Skaszewie. Otrzymaliśmy w darze 4 książki o wartości 
95,00 zł z Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i od Rzecznika Praw Dziecka. 

Do końca czerwca 20l3r. wypożyczyliśmy naszym czytelnikom 2.30 l książek, z czego 
w GBP 1803, w Filii 498. W I półroczu w GBP w Gzach usunięto z księgozbioru 274 książki, 
natomiast w Filii 146 książek. Były to selekcje książek zniszczonych i zdezaktualizowanych. 

Zamawiamy w prenumeracie 6 czasopism, z czego dla GBP 6 tytułów, a dla Filii 3. 
Do końca czerwca 2013 r. zarejestrowaliśmy 225 czytelników, z czego w GBP 150, w Filii 75. 

Czytelnicy mogą korzystać z 4 komputerów i bezpłatnego internetu. Lokal 
przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. W pracy codziennej urządzamy wystawki 
książek związane z rocznicami sławnych ludzi i pisarzy oraz organizujemy konkursy dla dzieci 
i młodzieży. 

W czasie ferii zimowych zorganizowaliśmy dla dzieci spotkanie z pracownikiem 
Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego oraz spektakl teatralny pt. "Pinokio", wykonany przez 
aktorów krakowskiego Teatru Urwis. 

Współpracujemy ze szkołami, instytucjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi na 
terenie naszej gminy. W marcu zostało zorganizowane spotkanie wielkanocne dla członków Klubu 
Seniora. 

W kwietniu ogłoszono konkurs plastyczny pt. "Moja ulubiona książka" dla uczniów 
szkół podstawowych. 

W czerwcu, w związku z organizowanym wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Gzach festynem "Postaw na rodzinę", ogłoszono konkurs dla dzieci na wierszyk 
o rodzinie. Podczas festynu odbył się również konkurs "Czy znasz wiersze Juliana Tuwima?" 
oraz ogłoszono wyniki konkursu na wierszyk o rodzinie. 
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