
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.66.2011  

Burmistrza Żelechowa  z dnia 31 sierpnia 2011 roku  

 

CZĘŚĆ OPISOWA  

DO PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW                                   

ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU 

 

 

Budżet Gminy Żelechów na rok 2011 został przyjęty Uchwałą Nr IV/33/11 Rady 

Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 roku i kształtował się następująco:  

 po stronie dochodów na kwotę 22 811 724,00 zł, w tym:  

a) dochody bieżące na kwotę 19 688 301,00 zł; 

b) dochody majątkowe na kwotę 3 123 423,00 zł; 

 po stronie wydatków na kwotę 22 754 244,00 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące na kwotę 18 231 335,00 zł; 

b) wydatki majątkowe na kwotę 4 522 909,00 zł. 

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami w wysokości 57 480,00 zł stanowi 

planowaną nadwyżkę budżetu gminy.  

Planowane przychody stanowiły kwotę 850 000,00 zł, natomiast rozchody 907 480,00 zł 

związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupem obligacji.  

 W trakcie realizacji budżet Gminy w planie dochodów i wydatków dokonywano zmian                

w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej w Żelechowie oraz Zarządzenia Burmistrza Żelechowa.  

Zmiany wiązały się głównie: 

- ze zmianami dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie; 

- ze zmianami dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin; 

- ze środkami na dofinansowanie własnych inwestycji gmin;  

- z otrzymanymi dotacjami celowymi w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich na realizację projektu POKL „Zaczarowany świat teatru i my”; 

- z wprowadzeniem zmian w realizowanych zadaniach inwestycyjnych na terenie Gminy oraz 

dostosowaniem dochodów i wydatków do wynikłych potrzeb. 

W wyniku zmian dokonanych w I półroczu 2011 roku planowane dochody budżetu zmniejszyły 

się ogółem o kwotę 1 999 904,08 zł. Ostateczny plan budżetu (po zmianach) na dzień 30 czerwca 

2011 roku wynosi: 
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 po stronie dochodów kwotę 20 811 819,92 zł w tym: 

a) dochody bieżące na kwotę 19 746 491,92 zł; 

b) dochody majątkowe na kwotę 1 065 328,00 zł; 

 po stronie wydatków na kwotę 24 323 782,92 zł w tym:  

a) wydatki bieżące na kwotę 18 161 808,92 zł; 

b) wydatki majątkowe na kwotę 6 161 974,00 zł. 

Różnica pomiędzy planem dochodów, a planem wydatków wynosi kwotę  3 511 963,00 zł 

i oznacza  planowany deficyt budżetowy. Wykonanie tego planu wynosi 648 215,70 zł i oznacza 

nadwyżkę budżetu. 

Na dzień 30 czerwca 2011 roku Gmina zrealizowała dochody w kwocie 10 598 137,57 zł, 

co stanowi 50,92 % planu. Wykonanie dochodów bieżących wynosi 10 565 489,55 zł, co stanowi 

53,50 % założeń planu. Wykonanie dochodów majątkowych wynosi 32 648,02 zł, co stanowi 

3,06% założeń planu.  

Wykonanie wydatków wynosi kwotę 9 949 921,87 zł, co stanowi 40,90 % założeń planu. 

Plan wydatków bieżących zrealizowano na kwotę 9 314 355,16 zł, co stanowi 51,28 %, zaś plan 

wydatków majątkowych na kwotę 635 566,71 zł, co stanowi 10,31 % planu.  

Niska realizacja wykonania wydatków majątkowych wynika z terminu zakończenia 

realizacji zadań. W większości przypadków termin ten przypada na okres II półrocza 2011 roku. 

W okresie I półrocza 2011 roku dokonywano zmian w planie przychodów budżetu gminy. 

Plan przychodów i rozchodów na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi odpowiednio: po stronie 

przychodów kwotę 4 419 443,00 zł, rozchodów kwotę 907 480,00 zł. Plan przychodów stanowią: 

planowane do zaciągnięcia w WFOŚ i GW pożyczki długoterminowe na kwotę 2 569 443,00 zł  

(1 057 148,00 zł + 1 512 295,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod 

nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie”, kredyt długoterminowy            

w wysokości 1 850 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych: kredytów, 

pożyczek i wykupu obligacji w kwocie 907 480,00 zł, oraz sfinansowanie planowanego deficytu 

w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 942 520,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 

roku Gmina Żelechów nie osiągnęła przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek. 

Wykonanie planu przychodów na kwotę 421 068,63 zł stanowią wolne środki jako nadwyżka 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat 

ubiegłych. 
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Rozchody zrealizowano na kwotę 476 240,00 zł z tego spłata rat kredytów i pożyczek 

wynosi kwotę 226 240,00 zł; wykup obligacji kwotę 250 000,00 zł. 

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi kwotę 3 704 040,00 zł                            

i dotyczy pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji (w tym: pożyczki na kwotę 2 033 100,00 zł,  

kredyty na kwotę 320 940,00 zł, emisji obligacji na kwotę 1 350 000,00 zł). 

 

Dochody Gminy Żelechów w I półroczu 2011 roku stanowiły wykonane: 

- subwencję na kwotę 5 834 570,00 zł na plan w kwocie 10 185 340,00 zł, co stanowi 57,28 % 

założeń planu 

- dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę 

1 691 619,92 zł na plan w kwocie 3 349 581,92 zł, co stanowi 50,50 % założeń planu 

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych na kwotę 164 595,00 zł na plan w kwocie 

267 435,00 zł, co stanowi 61,55 % założeń planu 

- dochody własne i pozostałe na kwotę 2 907 352,65 zł na plan w kwocie 6 296 335,00 zł,                

tj. 46,18 % założeń planu. 

- pozostałe środki otrzymane z innych budżetów na dofinansowanie własnych inwestycji na 

kwotę 0,00 zł na plan w kwocie 713 128,00 zł, tj. 0,00 % założeń planu.                        

Realizacja dochodów własnych według poszczególnych źródeł przestawia się następująco: 

1. Wpływy z podatku od nieruchomości na planowane w kwocie 1 283 106,00 zł, wykonano  

na kwotę 660 470,63 zł, co stanowi 51,47 % planu. 

2. Wpływy z podatku rolnego na planowane w kwocie 392 251,00 zł wykonano na kwotę                   

230 135,83 zł, co stanowi 58,67 % planu. 

3. Wpływy z podatku leśnego na planowane w kwocie 38 700,00 zł wykonano na kwotę                        

22 619,00 zł, co stanowi 58,45 % planu. 

4. Wpływy z podatku od środków transportowych na planowane w kwocie 110 300,00 zł 

wykonano na kwotę 52 016,00 zł, co stanowi 47,16 % planu. 

5. Wpływy z opłaty skarbowej na planowane w kwocie 35 000,00 zł wykonano na kwotę                    

17 340,00 zł, co stanowi 49,54 % planu. 

6. Wpływy z opłaty targowej na planowane w kwocie 88 700,00 zł wykonane na kwotę                        

40 200,10 zł, co stanowi 45,32 % planu. 

7. Wpływy z najmu, dzierżawy, sprzedaży składników majątku i zbycia praw majątkowych                  

(§ 0470, 0750, 0760, 0780,0870) na planowane w kwocie 431 500,00 zł wykonano na 

kwotę  53 988,56 zł, co stanowi 12,51 % planu. 
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8. Środki przekazane od osób fizycznych jako współudział realizacji inwestycji (§ 629) na 

planowane w kwocie 27 200,00 zł wykonano na kwotę 25 900,00 zł, co stanowi 95,22 % 

planu. 

9. Pozostałe dochody na planowane w kwocie 179 483,00 zł wykonano w wysokości                   

114 017,12 zł, co stanowi 63,53 % planu. 

10. Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób 

fizycznych na planowane na kwotę  36 000,00 zł wykonano na kwotę 22 806,04 zł, co 

stanowi 63,35 % planu. 

11. Wpływy z podatków od spadków i darowizn na planowane w kwocie 40 000,00 zł, 

wykonano na kwotę 8 889,00 zł, co stanowi 22,22 % planu.  

12. podatek od czynności cywilnoprawnych na planowane w kwocie 113 000,00 zł wykonano 

na kwotę 42 331,20 zł, co stanowi 37,46 % planu. 

13. Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu 

państwa na planowane w kwocie 3 063 000,00 zł wykonano na kwotę 1 320 037,57 zł, co 

stanowi 43,10 % planu. 

 

 Stan należności wymagalnych gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku wykazany                 

w sprawozdaniu Rb - 27S stanowi kwota 1 373 980,83 zł, nadpłaty 2 560,67 zł.   

Kwota należności dotyczy dochodów w działach: 

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo. Należność z tytułu czynszu dzierżawnego za tereny 

łowieckie wpłacanego przez koła łowieckie na kwotę 880,70 zł. 

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa. Należność z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, 

wykupu mieszkań komunalnych jak i należnych odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności 

na kwotę 20 427,67 zł. 

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej. Należności  na kwotę 912 958,52 zł w tym:   

- dochody od osób prawnych z tytułu podatków pobieranych przez gminę w ogólnej kwocie 

420 611,43 zł z tego: podatek leśny na kwotę 4 998,00 zł, podatek od nieruchomości na 

kwotę 412 277,43 zł, podatek od środków transportowych na kwotę 3 336,00 zł. 

- dochody od osób fizycznych z tytułu podatków pobieranych przez gminę i odsetek w kwocie 

492 347,09 zł w tym: podatek od nieruchomości na kwotę 219 073,39 zł, podatek rolny                  

na kwotę 204 405,65 zł, podatek od środków transportowych w kwocie 39 856,00 zł, podatek 

leśny na kwotę 15 698,45 zł, odsetki w kwocie 13 313,60 zł.   
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Dział 852 - Pomoc społeczna. Należność na kwotę 439 713,94 zł z tytułu przypisanych do 

zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.   

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską w Żelechowie na   

dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą kwotę 310 956,86 zł i dotyczą: podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych. Skutki udzielonych ulg 

i zwolnień wynoszą kwotę 14 693,84 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych. 

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia 

terminu płatności stanowią kwotę 614,00 zł, umorzenie kwotę 4 388,00 zł. 

Szczegółowe wykonanie dochodów zostało przedstawione w poniższej części opisowej 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 

REALIZACJI DOCHODÓW Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ W RAMACH DANYCH 

DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 

 
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo wykonane dochody stanowią 96,89 % założeń planu.                    

Na plan w kwocie 110 986,92 zł gmina uzyskała dochody na kwotę 107 533,14 zł. Planowane 

dochody to: 

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                          

(§ 2010). Na plan w kwocie 105 086,92 zł gmina uzyskała dotacje na kwotę 105 086,92 zł, tj. 

100 % założeń planu. 

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków 

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wpłacane przez 

mieszkańców. Na plan w kwocie 2 400,00 zł gmina uzyskała dochody na kwotę 2 400,00 zł, 

co stanowi 100 %  założeń planu.  

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz dzierżawny za tereny łowieckie, § 0750). 

Plan roczny dochodów w kwocie 3 500,00 zł. Realizacja wykonania planu na kwotę 46,22 zł, 

tj. 1,32 % planu. 

Dział 600 - Transport i łączność. Plan roczny w kwocie 2 500,00 zł, realizacja za I półrocze               

w kwocie 1 670,70 zł, co stanowi 66,83 % założeń rocznych.  

Na dochody tego działu składają się wpływy za zajęcie pasa drogowego.  
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Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa. Na plan w kwocie 398 500,00 zł gmina wykonała 

dochody na kwotę 40 446,88 zł, co stanowi 10,15 % założeń planu. Na dochody tego działu 

składają się dochody własne z tytułu: 

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Plan                     

w kwocie 18 000,00 zł, wykonanie w kwocie 10 597,19 zł, tj. 58,87 % planu.  

- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 

umów o podobnym charakterze. Plan w kwocie 55 000,00 zł, realizacja planu w kwocie 

23 087,18 zł, tj. 41,98 %. 

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 

fizycznym w prawo własności. Na plan 20 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 5 319,74 zł,               

tj. 26,60 % założeń rocznych. 

- zbycia praw majątkowych. Plan dochodów w kwocie 300 000,00 zł, realizacja dochodów na 

kwotę 1 028,28 zł, co stanowi 0,34 % planu. 

- sprzedaży składników majątkowych na plan w kwocie 5 000,00 zł, wykonano na kwotę 

400,00 zł, tj. w 8,00 %. 

- pozostałe odsetki. Plan w kwocie 500,00 zł, realizacja w kwocie 14,49 zł, tj. 2,90 % planu. 

Dział 750 - Administracja publiczna. Plan w kwocie 120 196,00 zł, wykonanie jego stanowi 

kwotę 57 270,90 zł, tj. 47,65 %  założeń  planu. Realizacja planu adekwatna do upływu czasu. 

W dziale tym dochody dotyczą: 

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

(§2010). Kwota dotacji na plan w kwocie 83 539,00 zł, wykonana na kwotę 44 982,00 zł,               

tj. 53, 85 %.  

- wpływów z różnych opłat (za druki urzędowe, specyfikacje koszty upomnień). Plan w kwocie 

3 000,00 zł, realizacja w kwocie 924,60 zł, tj. 30,82 % planu. 

- wpływów z różnych dochodów (prowizja za terminowe przekazywanie podatku od 

wynagrodzeń) . Plan w kwocie 20 000, 00 zł, realizacja w kwocie 207,30 zł, tj. 1,04 % planu.   

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                

(§ 2010). Zakładany roczny plan w kwocie 10 657,00 zł, realizacja w kwocie 10 657,00 zł,           

co stanowi 100 % planu.  
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- otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej. Plan w wysokości 3 000,00 zł, wykonanie                

w kwocie 500,00 zł, tj. w 16,67 % planu. 

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa. Plan w kwocie 1 399,00 zł, wykonano w kwocie 702,00 zł, tj. 50,18 %.  

Na dochód ten składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami. 

Dział 752 - Obrona narodowa. W dziale tym zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 500,00 zł, wykonanie planu stanowi 

kwotę 500,00 zł, tj. 100 % planu. 

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan w kwocie 200,00 zł, 

wykonanie na kwotę 1 056,00zł. W dziale tym mieści się dotacja celowa otrzymaną z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na plan w kwocie 200,00 zł, wykonanie w kwocie 

200,00 zł, oraz nie planowane wpływy jako zwrot z ubezpieczenia części opłaconej składki                    

w związku z kasacją samochodu pożarniczego oraz opłata za złomowanie w kwocie 856,00 zł.   

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.  

Na plan w kwocie 5 311 157,00 zł uzyskano dochody w kwocie 2 506 153,92 zł, co stanowi 

47,19 % rocznych założeń planowych.  

Wśród dochodów tego działu występują: 

- dochody własne gminy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 

podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 

prawnych i fizycznych, opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw na plan ogółem 2 248 157,00 zł. Gmina dochody te uzyskała w kwocie 

1 186 116,35 zł, tj. 52,76 % rocznego planu. 

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan w kwocie 3 043 000,00 zł, 

zrealizowany w kwocie 1 303 651,00 zł, tj. 42, 84 % planu.   

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan w kwocie 20 000,00 zł, 

zrealizowano w kwocie 16 386,57 zł, tj. 81, 93 % planu. 

Dział 758 - Różne rozliczenia. Na roczny plan w kwocie 10 192 629,00 zł. Gmina uzyskała 

dochody w kwocie 5 838 847,92 zł (57,29 % założeń rocznych). 
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Na dochody tego działu składają się : 

- subwencje ogólne z budżetu państwa. Na plan w wysokości 10 185 340,00 zł. Gmina 

uzyskała środki w kwocie 5 834 570,00 zł (61,54 % założeń rocznych). 

- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 7 289,00 zł otrzymano kwotę 4 277,92 zł (58,69 % 

założeń rocznych). 

Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dochody na plan w wysokości 449 975,00 zł uzyskano                     

w kwocie 287 539,50 zł, co stanowi 63,90 % założeń rocznych. 

Wśród dochodów tego działu występują: 

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 

środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności                     

w ramach budżetu środków europejskich. Na plan w kwocie 99 975,00 zł, gmina uzyskała 

całość dotacji. 

- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 350 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 

187 564,50 zł (53,59 % założeń rocznych), 

Dział 852  - Pomoc społeczna. Dochody zaplanowano w kwocie 3 417 100,00 zł. W okresie do 

dnia 30 czerwca 2011 roku uzyskano dochody w kwocie 1 689 068,04 zł, tj. 49,43 % założeń 

rocznych. 

Na dochody tego działu składają się: 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Plan 

w kwocie 3 148 200,00 zł, wykonano w kwocie 1 529 492,00 zł, tj. 48,58 % planu. 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin). Plan w kwocie 251 800,00 zł, wykonano w kwocie 148 960,00 zł, co 

stanowi 59,16 % założeń rocznych. 

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Środki zaplanowano                           

w kwocie 10 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 5 597,72 zł w związku z otrzymanym 

zwrotem funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, co stanowi   55,98 % planu. 

- dochody własne m.in. z odpłatności za usługi opiekuńcze na plan 7 100,00 zł, wykonanie                 

5 018,32 zł, tj. 70,68 % planu.  

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza. Dochody z dotacji celowej otrzymanej z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano w kwocie 

15 635,00 zł, wykonano 100 % rocznego planu.  
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Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W tym dziale zaplanowane 

dochody wynoszące kwotę 541 734,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonane dochody 

wynoszą 38 203,62 zł, co stanowi 7,05 % założeń rocznych: 

Wśród dochodów tego działu występują: 

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków 

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wykonane w kwocie 

23 500,00 zł na planowane  518 620,00 zł, co stanowi 4,53 % planu. 

- dochody własne gminy związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze 

środowiska, z opłat produktowych, dobrowolne wpłaty mieszkańców na realizacje inwestycji, 

wpłaty kary za nieterminowe wywiązanie się z umowy oraz wpłata części zysku z Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Żelechowie za rok 2010. Plan w kwocie 23 114,00 zł, wykonanie 

w kwocie 14 703,62 zł, tj. 63,61 % założeń planu. 

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W dziale tym zaplanowano środki na 

dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 219 308,00 zł.  

Na dzień 30 czerwca 2011 roku brak realizacji dochodów.  

Dział 926 - Kultura fizyczna. W dziale tym zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 

charakterze w kwocie 30 000,00 zł. Realizacja dochodów z najmu składników majątkowych Hali 

Sportowej w Żelechowie stanowi kwotę 13 509,95 zł, tj. 45,03 % założeń rocznego planu. 

 

Dochody budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku zrealizowano w 50,92 % założeń 

planu. Z informacji opisowej wynika, ze stopień realizacji dochodów ogółem przebiega na 

poziomie zgodnym do upływu czasu i nie nasuwa większych uwag. Występują jednakże źródła 

dochodów, których realizacja jest niższa niż wymagana upływem czasu. Do takich źródeł należą 

dochody ze zbycia praw majątkowych i wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.                           

W miesiącu marcu przeprowadzono przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej po dawnym 

SKR w Woli Żelechowskiej. Z uwagi na brak zainteresowania nabyciem nieruchomości przetarg 

został nie rozstrzygnięty. Sprzedaż pozostałych 2 nieruchomości zaplanowana został na okres                

II półrocza 2011 roku. 

Niższe są też dochody na dofinansowanie realizacji własnych inwestycji pozyskane z innych 

źródeł. Zgodnie z umowami przedmiotowe dofinansowania na realizacje zadań inwestycyjnych 
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na rachunek budżetu gminy wpłyną bezpośrednio po zakończeniu robót. Planowany termin 

zakończenia robót IV kwartał 2011 roku. 

Podsumowując wykonanie planu dochodów gminy za I półrocze 2011 roku należy 

zwrócić uwagę, że uzyskane dochody na poziomie 50,92 %  na razie nie są zagrożone. Realizacja 

w wielu ich przypadkach przebiegła bez zakłóceń. Niepokojącym zjawiskiem jest rosnąca 

wysokość zaległości z tytułu podatku od nieruchomości zarówno w przypadku osób prawnych                         

i fizycznych mimo bieżącego prowadzenia windykacji należności. Trudności w realizacji planu 

dochodów budżetu nasuwają przypisane do zwrotu wypłacone zaliczki alimentacyjne i fundusz 

alimentacyjny. Zagrożeniem w realizacji budżetu choć w niewielkim stopniu okazać się może 

niemożność zbycia 3 nieruchomości.  

 
 

 

CZĘŚĆ OPISOWA  

REALIZACJI WYDATKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ W RAMACH DANYCH 

DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 

 

 

Plan wydatków budżetu na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 24 323 782,92 zł , jego realizacja 

wynosi kwotę 9 949 921,87 zł, tj. 40,90 % założeń planu. 

Z kwoty wydatków można wyodrębnić wykonane: 

- wydatki majątkowe (§§ 6050, 6060, 6300, 6630) na kwotę 635 566,71 zł na plan w kwocie 

6 161 974,00 zł, co stanowi 10,31 % założeń planu 

- wydatki na wynagrodzenia (§§ 4010, 4040, 4170, 4100) na kwotę 4 328 709,50 zł na plan               

w kwocie 8 177 835,00 zł co  stanowi 18,41 % wydatków wykonanych,    

- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120, 4140) na kwotę 793 408,48 zł na plan w kwocie 

1 571 404,00  zł, co stanowi 50,49 % założeń planu 

- na obsługę długu (§ 8070) na kwotę 78 319,29 zł na plan w kwocie 160 000,00 zł, co stanowi 

48,95 % założeń planu 

- dotacje (§§ 2310, 2480, 2820) na kwotę 205 500,00 zł na planowane w kwocie 409 000,00 zł,  

co stanowi 50,24 % założeń planu                                  

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3110, 3240) na kwotę 1 931 328,01 zł 

na plan w kwocie 4 001 025,00 zł, co stanowi 48,27 % założeń planu 

- pozostałe wydatki na kwotę 1 977 089,88 zł na plan w kwocie 3 842 544,92 zł, co stanowi 

51,45 % założeń planu. 
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Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w poniższej części opisowej.                             

 

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo. Plan wydatków w kwocie 130 786,92 zł, wykonany                          

na kwotę 115 804,96 zł, tj. 88,54 % założeń planu. W tym dziale ujęto wydatki związane z: 

realizacją zadania inwestycyjnego gminy pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami                  

w Żelechowie w ul. Piłsudskiego”; odprowadzeniem składek do Mazowieckiej Izby Rolniczej 

wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego; składką członkowską na rzecz 

LGD Forum Powiatu Garwolińskiego; wydatkami związanymi z dopłatami do podatku 

akcyzowego dla rolników. 

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe. Plan w kwocie 13 590,00 zł, wykonany w kwocie             

13 590,00 zł  i oznacza 100,00 % realizacji planu. Gmina otrzymała dotację na wydatki związane 

z realizacją projektu: „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego 

przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez 

stosowanie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. 

Dział 600 - Transport i łączność. Plan wydatków w kwocie 1 242 900,00 zł, wykonany na  

kwotę 534 042,62 zł, tj. 42,97 % planu. Na planowane w tym dziale wydatki składają się: dotacja 

celowa na pomoc finansową Powiatowi Garwolińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1364W Anielów - 

Stefanów na odcinku długości 1300 mb w miejscowości Władysławów. Realizacja tego planu na 

dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 0,00 %. Wydatki związane z modernizacją, remontami                         

i bieżącym utrzymaniem ulic i dróg na terenie gminy na plan 1 097 900,00 zł, wykonano                      

w kwocie 534 042,62 zł,, tj.48,64 % założeń planu. 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Plan wydatków 138 827,00 zł, wykonany na kwotę 

102 210,77 zł, tj. 73,62 % plan. Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z opłatami 

za wycenę nieruchomości, energię i gaz w budynku Archiwum Zakładowego oraz podatek VAT 

odprowadzony do Urzędu Skarbowego z tytułu wynajmu lokali, gruntu pod wesołe miasteczko, 

zapłatą należności komorniczych związanych z przejęciem działek po SKR i uregulowaniem 

należności za wykonanie dokumentacji budowlanej na zagospodarowanie nieruchomości 

gruntowej w Żelechowie przy ul. Piłsudskiego 49. 

Dział 710 - Działalność usługowa. Plan wydatków w kwocie 8 000,00 zł,  wykonany na kwotę                 

3 177,57 zł, tj. 39,72 % planu. Wydatki w tym dziale dotyczą udziału pracowników w  szkoleniu 
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o tematyce związanej z planem zagospodarowania przestrzennego oraz pracami porządkowymi 

na cmentarzu parafialnym. 

Dział  750 - Administracja publiczna. Plan wydatków w kwocie 1 878 613,00 zł, wykonanie na 

kwotę 964 649,46 zł, tj. 51,35 % planu. Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim                 

z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, wynagrodzeniami pracowników, dietami 

dla radnych,  dofinansowaniem dla Policji oraz inne bieżące wydatki z tego: 

Rozdział 75011 -  Urząd Wojewódzki. Plan w kwocie 123 121,00 zł. Wykonanie wydatków                   

w kwocie 70 273,39 zł, co stanowi 57,08 % założeń planu. Środki wydatkowano w ramach 

realizacji zadań zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników 

Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od 

wynagrodzeń, opłaty informatycznej za nadzór nad programem komputerowym „ewidencja 

ludności’, zakupów materiałów, opłat za szkolenia. Część wydatków nie znajdujących pokrycia           

z dotacji  realizowana jest ze środków własnych. 

Rozdział 75022 - Rady Miast. Plan wydatków w kwocie 88 060,00 zł. Realizacja wydatków 

została wykonana w kwocie 48 992,52 zł, tj. 55,64 % rocznego planu. W rozdziale tym mieszczą 

się wydatki z tytułu wypłaty diet członkom rady miejskiej i sołtysom, zakupu materiałów do 

obsługi rady oraz szkolenia i delegacje radnych. 

Rozdział 75023 - Urzędy gmin. Wydatki zaplanowane w kwocie 1 548 465,00 zł są związane                

z utrzymaniem Urzędu Miejskiego, w tym na: wynagrodzenia dla pracowników wraz                             

z pochodnymi od wynagrodzeń; wypłatę nagród jubileuszowych; podróże służbowe -  delegacje          

i ryczałty; materiały i wyposażenie - realizowane są tu wydatki niezbędne do funkcjonowania 

urzędu, między innymi na środki czystości, materiały; wyposażenie i sprzęt biurowy; paliwo                          

i części zamienne do samochodu służbowego; zakup papieru maszynowego, do kserokopiarek                 

i drukarek komputerowych, mebli, zakup energii; zakup usług pozostałych (koszty usług 

pocztowych, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu, oraz inne usługi); rozmowy telefoniczne; 

koszty szkoleń pracowników na różnego rodzaju kursach i konferencjach, studiach; zakup usług 

remontowych; oraz różne opłaty i składki w tym na pokrycie kosztów związanych                                      

z ubezpieczeniem mienia urzędu. Wykonanie planu w kwocie 777 535,09 zł, tj. 50,21 % planu.  

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne.  Plan wydatków w kwocie 10 657,00 zł, wykonanie 

w kwocie 6 372,79 zł. tj. 59,80 % planu. Wydatki poniesione w związku z przeprowadzeniem                

w okresie kwiecień – czerwiec 2011 roku powszechnego spisu ludności i mieszkań. 

Rozdział 75095 -  Pozostała  działalność. Plan wydatków w kwocie 108 310,00  zł. Realizacja 

wydatków w kwocie 61 475,67 zł, co stanowi 56,76 % planu. W rozdziale tym wydatki zostały 
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przeznaczane na: dofinansowanie projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach 

województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjałów 

województwa”; zakup materiałów biurowych dla Policji oraz energii i gazy ziemnego                               

w pomieszczeniach zajmowanych przez Policję; wydatki związane z uroczystościami 

urzędowymi; dofinansowanie uroczystości związanych obchodami 15 rocznicy Katolickiego 

Stowarzyszenia Niepełnosprawnych w Żelechowie oraz 90 lat Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Żelechowie oraz inne wydatki nie ujęte w pozostałych rozdziałach tego działu.    

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa.  Zaplanowane wydatki  na kwotę 1 399, 00 zł wykonano w wysokości 702,00 zł, 

tj. 50,18 % planu. W tym dziale zaplanowano realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

zleconych gminom z przeznaczeniem na prowadzenie i bieżącą aktualizację stałego rejestru 

wyborców. 

Dział 752 - Obrona narodowa. Plan wydatków w kwocie  500,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 

roku wydatków nie poniesiono i wynosi 0,00 zł. 

Dział 754  - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan wydatków w kwocie 

647 407,00 zł. Realizacja planu w kwocie 266 178,54 zł, tj. 41,11 % określonego planu. Wydatki 

w tym dziale przedstawiają się następująco: 

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne.  Plan w kwocie 566 692,00 zł, realizacja planu na 

kwotę 244 537,67 zł, co stanowi 43,15 % planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na 

wypłatę ryczałtów i wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla kierowców mechaników                     

w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, które posiadają samochody oraz pracowników 

zatrudnionych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie. Wypłacono również równoważnik 

pieniężny za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez 

Państwową Straż Pożarną. Wydatki rzeczowe przeznaczone są na zakup paliwa do samochodów                 

i motopomp oraz remonty i zakup sprzętu strażackiego, koszty utrzymania remiz Ochotniczych 

Straży Pożarnych, organizowanie zawodów strażackich, zakup umundurowania dla strażaków 

oraz samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Władysławowie. 

Rozdział 75414 - Obrona cywilna. Plan w kwocie 1 100, 00 zł. Wykonano wydatki na kwotę  

581,67 zł, tj. 52,88 % planu. Wydatki są związane z zadaniami w zakresie obrony cywilnej,                   

w szczególności z zakupem publikacji i uczestnictwa w szkoleniu. 

Rozdział 75495 - Pozostała działalność. Na plan w kwocie 79 615,00  zł. Realizacja wydatków 

na kwotę 21 059,20 zł, co stanowi 26,45 % planu. W tym rozdziale zaplanowano środki na 
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wydatki inwestycyjne związane przede wszystkim z finansowanie rozbudowy i modernizacji 

remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.  

Dział 756 -Dochody od osób prawnych. Od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Plan wydatków 

w kwocie 25 000,00 zł. Wykonanie planu wydatków w kwocie 15 403,20 zł, co stanowi 61,61% 

planu. W dziale tym wydatki przeznaczono na wypłatę prowizji dla sołtysów liczoną od 

pobranych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i od łącznego zobowiązania pieniężnego 

od jednostek fizycznych w wysokości ustalonej przez Radę Miejską w Żelechowie. 

Dział 757 - Obsługa długu publicznego. Plan wydatków w kwocie 160 000,00 zł, wykonanie             

w kwocie 78 319,29 zł, tj. 48,95 % planu. Mieści się tu wydatek z tytułu zapłaty odsetek od 

obligacji, pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych. 

Dział 758 - Różne rozliczenia. Zaplanowana kwota wydatków 200 000,00 zł jako rezerwa 

celowa na zarządzanie kryzysowe. Realizacja wydatków wynosi 0,00 zł. 

Dział 801 - Oświata i wychowanie. Plan wydatków w tym dziale wynosi kwotę 9 751 366,00 zł, 

jego realizacja wyniosła 5 091 655,55 zł, tj. plan wykonano w 52,21 % i jest zgodny do upływu 

czasu.  Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z:       

- utrzymaniem i funkcjonowaniem 5-ciu szkół podstawowych i punktu filialnego 

- utrzymaniem i funkcjonowaniem 5-ciu ognisk przedszkolnych przy szkołach podstawowych 

- utrzymaniem 4 gimnazjów 

- utrzymaniem Publicznego Przedszkola 

- kosztami dowożenia dzieci do szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół specjalnych (187) 

uczniów) poza teren naszej gminy. 

Wykonane wydatki przeznaczono na: wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych 

(dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli), pochodnych od wynagrodzeń, 

dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pokrycie  kosztów wyjazdów służbowych nauczycieli, 

uczniów i pracowników obsługi, zakup materiałów biurowych i dydaktycznych, środków 

czystości, opału, opłatę za energię elektryczną i cieplną, rozmowy telefoniczne, bieżące 

utrzymanie pomieszczeń w budynkach szkolnych. 

Wydatki w poszczególnych rozdziałach  przedstawiają się następująco: 

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe. Plan wydatków w kwocie 5 078 060,00 zł wykonano na 

kwotę 2 657 087,88 zł, co stanowi 52,32 % założeń planu. 
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Na terenie  gminy jest pięć szkół podstawowych i jeden punkt filialny, do których uczęszcza            

607  uczniów. Sytuacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco: 

- Zespół Szkół w Żelechowie z punktem filialnym w Zakrzówku. Plan wydatków w kwocie  

2 364 300,00 zł wydatkowano kwotę 1 256 193,55 zł, co stanowi 53,13 % wykonania planu. 

Do Szkoły Podstawowej w Żelechowie uczęszcza 386 uczniów do 20 oddziałów w tym do 

punktu filialnego o 2 oddziałach uczęszcza 8 uczniów. 

- Zespół Szkół w Stefanowie do 6 oddziałów uczęszcza 68 uczniów, wydatki wynoszą  

386 008,33 zł na planowane 723 060,00 zł, co stanowi 53,39 %  jego wykonania. 

- Zespół Szkół w Starym Kębłowie do 6 oddziałów uczęszcza 51 uczniów, wydatki 

zaplanowano na kwotę 737 800,00 zł, wykonano w kwocie 376 190,70 zł, tj. 50,99 % planu. 

- Zespół Szkół w Starym Goniwilku do 6 oddziałów uczęszcza 61 uczniów, wydatki 

zaplanowane na kwotę 680 100,00 zł wykonano na kwotę 356 940,17 zł, co stanowi 52,48 % 

planu. 

- Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej do 6 oddziałów uczęszcza 41 uczniów, wydatki 

zaplanowane na kwotę 572 800,00 zł wykonano na sumę 281 755,13 zł, tj. zrealizowano 

49,19 % planu.  

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Plan wydatków                    

w kwocie 418 300,00 zł, zrealizowano na kwotę 220 918,37 zł, tj. 52,81 % planu. Wszystkich 

oddziałów przedszkolnych jest 7 do których uczęszcza 105 dzieci. Wydatki w tym rozdziale 

dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oddziałów przedszkolnych. 

Rozdział 80104 - Przedszkola. Plan wydatków w kwocie 735 000 zł wykonano na kwotę                 

425 063,65 zł, co stanowi 57,83 % planu. Wydatki związane głównie z wypłatą wynagrodzeń                 

i pochodnych nauczycieli i pracowników obsługi Publicznego Przedszkola w Żelechowie jak 

również z bieżącymi kosztami utrzymania budynku. 

Rozdział 80110 - Gimnazja. Plan wydatków w kwocie 2 373 154,00 zł wykonano na kwotę  

1 270 336,01 zł, tj. 53,53 % planu. Do gimnazjum uczęszcza 260 uczniów w 16 oddziałach. 

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco: 

- Zespół Szkół w Żelechowie. Zespół liczy 7 oddziałów oraz 155 uczniów. Plan wydatków               

w kwocie 1 657 000,00 zł wykonano na kwotę 831 199,65 zł, co stanowi 50,16 % planu. 

- Zespół Szkół w Stefanowie liczący 3 oddziały oraz 51 uczniów. Plan wydatków w kwocie        

332 100,00 zł wykonano na kwotę 161 752,05 zł, co stanowi 48,71 % planu. 

- Zespół Szkół w Starym Kębłowie. Zespół liczy 3 oddziałów oraz 30 uczniów. Plan 

wydatków w kwocie 206 300,00 zł wykonano na kwotę 150 490,16 zł,  tj. 72,95 %  planu. 
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- Zespół Szkół w Starym Goniwilku. Zespół liczy 3 oddziały oraz 24 uczniów. Plan w kwocie 

177 754,00 zł, wykonanie na kwotę 126 894,15 zł, co stanowi 71,39 % planu. 

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół. Plan wydatków w kwocie 109 300,00 zł,  

wykonanie na kwotę 70 275,04 zł, co stanowi 64,30 % planu. Dowożeniem objęci zostali 

uczniowie Zespołu Szkół w Żelechowie tj. szkoły podstawowej 101 uczniów, gimnazjum                     

54 uczniów. Ponoszone wydatki są związane z dojazdem uczniów naszej gminy do szkół                           

i ośrodków rehabilitacyjnych, którym zwracane są koszty przejazdu według miesięcznego 

rozliczenia, jak również dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności, na podstawie zawartych 

umów z Burmistrzem Żelechowa. Z dojazdu tego skorzystało 11 uczniów. Zwracano również 

koszty dojazdu  13 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum Zespołu Szkół w Starym Kębłowie 

z miejscowości Janówek i Nowy Kębłów, 5 uczniów z miejscowości Władysławów, Sokolniki               

i Nowego Goniwilka uczęszczających do ZS w Stefanowie, 3 uczniów z miejscowości Kalinów               

i Nowy Goniwilk uczęszczających do Zespołu Szkół w Starym Goniwlku. 

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące. Plan wydatków w kwocie 120 000,00 zł jako dotacja 

celowa na pomoc finansową Powiatowi Garwolińskiemu w związku z realizacją zadania                      

pn. „Budowa boiska sportowego Orlik 2012” przy Liceum Ogólnokształcącym w Żelechowie,                     

z którego będą mogli korzystać mieszkańcy miasta i gminy Żelechów. Na dzień 30 czerwca 2011 

roku brak realizacji planu.  

Rozdział 80146 - Dokształcanie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków na kwotę 49 500,00 zł  

wykonany w kwocie 6 030,88 zł, tj. 12,18 %. Wydatki w tym dziale dotyczyły miedzy innymi 

dopłaty czesnego do studiów nauczycieli, dopłaty do kursów kwalifikacyjnych opłaty i dojazdy 

na szkolenia oraz  szkolenia dyrektorów i nauczycieli. 

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne. Plan w kwocie 571 700,00 zł wykonano na kwotę 

285 261,89 zł, co stanowi 49,90 % planu. Wydatki w tym rozdziale są związane z utrzymaniem 

stołówek szkolnych w ZS w Żelechowie oraz w Publicznym Przedszkolu, w szczególności 

dotyczące zakupu żywności, wypłaty wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługi stołówki 

szkolnej i wydatków związanych z jej utrzymaniem. Z posiłków w stołówkach  szkolnych  

skorzystało 450 uczniów.  

Rozdział  80195 - Pozostała działalność. Plan wydatków w kwocie 296 352,00 zł, wykonany na 

kwotę 156 681,83 zł, tj. 52,87 % planu. Wydatki w tym rozdziale są związane z:  utrzymaniem 

pracowników wydziału obsługujących jednostki oświatowe (przedszkole, szkoły podstawowe, 

gimnazja - 3 etaty); zakupem materiałów i wyposażenia, kosztami rozmów telefonicznych, 
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delegacji jak również z wypłatą wynagrodzenia dla logopedy pracującego z dzieckiem 

niebędącym w wieku szkolnym, odpisem na fundusz socjalny nauczycieli emerytów. 

Dział 851 - Ochrona zdrowia. Plan wydatków w kwocie 105 000,00 zł wykonano na kwotę              

24 728,34 zł. tj. 23,55 % planu. 

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco: 

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii. Plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł. Na dzień            

30 czerwca 2011 roku brak realizacji planu. 

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan wydatków kwocie 95 000,00 zł 

wykonano na kwotę 24 728,34 zł,  tj. 26,03 % planu. Wydatki związane z działalnością Gminnej 

Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Wydatki z tego zakresu zostały przeznaczone               

na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych oraz inną doraźną pomoc 

w formie edukacji, dofinansowanie organizacji imprez plenerowych ze szczególnym naciskiem 

na profilaktykę uzależnień.  

Dział 852 - Pomoc społeczna. Plan wydatków w kwocie 4 132 830,00 zł, realizacja na kwotę 

1 963 146,35 zł, co stanowi 47,50 zł założeń planu. W tym dziale mieszczą się następujące 

wydatki:  

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej. Plan wydatków w kwocie 158 000,00 zł, 

wykonany na kwotę 73 502,05 zł, tj. 46,52 % planu. Wydatek związany jest z odpłatnością za 

pobyt w Domu Pomocy Społecznej 9 osób z terenu gminy.   

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan wydatków 

w kwocie 3 141 000,00 zł wykonano na kwotę 1 520 459,52 zł, tj. 48,41 % planu. Wydatki 

związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, wyposażeniem stanowisk pracy oraz utrzymaniem 

pracowników . 

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej (…). Plan w kwocie 13 600,00 zł został wykonany 

na kwotę 5 756,21 zł, co daje 42,33 %. Z tej formy pomocy skorzystało 27 osób, co stanowi 152  

świadczenia. 

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe. Plan wydatków w kwocie 136 100,00 zł wykonano na kwotę 51 146,93 zł, tj. 37,58 % 

planu, z tego:  

- świadczenia społeczne: na plan w kwocie 126 100,00 zł wykonane na kwotę  51 146,93 zł, co 

stanowi 40,56 % i dotyczą wydatków związanych z: wypłatą zasiłków okresowych  
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z dofinansowaniem z budżetu państwa w kwocie 13 398,78 zł, ze środków własnych kwota 

1 628,15 zł. Z pomocy skorzystało 14 osób, co stanowiło 34 świadczenia, na wypłaty 

zasiłków jednorazowych dla 81 w kwocie 36 120,00 zł. Zasiłki celowe z przeznaczeniem na 

żywność, leki, opał, na zakup obuwia i odzieży jak również na wydatki mieszkaniowe, 

szukanie pracy, zakup sprzętu leczniczego, zdarzenie losowych udzielone zostały 89 osobom 

oraz na odpłatność za udzielenie schronienia w Osadzie dla Osób Bezdomnych MONAR- 

MARKOT (2 osoby). Jednostka nie poniosła odpłatności za pogrzeby podopiecznego. 

Wykonanie planu w tym zakresie wynosi 0,00 zł. 

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Plan wydatków w kwocie 20 130,00 zł wykonano na 

kwotę 12 956,06 zł, tj. 64,36 % planu. Wydatki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków 

mieszkaniowych dla osób o dochodach nie przekraczających najniższej emerytury. Gmina nie 

otrzymuje dotacji na wykonanie tego zadania. Zadanie realizowane z własnych środków, w roku 

I półroczu 2011 roku dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób zamieszkałych w: 

- budynkach komunalnych na kwotę 1 053,31 zł, co stanowi 8 dodatków mieszkaniowych 

- spółdzielczych na kwotę 11 902,75 zł, co stanowi 51 dodatków mieszkaniowych. 

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe. Plan wydatków w kwocie 142 550,00 zł, wykonanie w kwocie 

59 060,69 zł, tj. 41,43 % planu z tego: środki własne gminy stanowią plan 45 650,00 zł, 

wykonanie na kwotę 444,00 zł, tj. 0,97 % planu; dofinansowanie stanowi plan 96 900,00 zł, 

wykonanie na kwotę 58 616,69 zł, tj. 60,49 % planu. Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków 

stałych dla 28 osób, co stanowi 158 świadczeń wypłaconych w ciągu I półrocza 2011 roku.                 

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej. Plan wydatków w kwocie 324 250,00 zł, z tego 

dofinansowanie stanowi kwotę 95 000,00 zł. Wykonanie wydatków na kwotę 144 297,56 zł,               

tj. 44,50 % z tego: wykonanie z dofinansowania na kwotę 55 180,00 zł przeznaczone na wypłatę 

wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń; na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem 

ośrodka - 5 etatów w ramach zadań własnych z dofinansowaniem z budżetu państwa na 

wynagrodzenia, składki ZUS, ZFŚS wydatki stanowią kwotę 133 202,18 zł; przeznaczone na 

zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka 

w  I półroczu 2011 roku wydatki wynoszą kwotę 11 095,38 zł. 

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan wydatków                 

w kwocie 135 200,00 zł, wykonany w kwocie 61 646,99 zł, co stanowi 45,60 % planu. W  tym 

rozdziale wydatki zostały przeznaczone na utrzymanie opiekunek domowych - 2 etaty oraz usługi 

opiekuńcze na wsiach w ramach umowy zlecenia. Na dzień 30 czerwca 2011 roku do tych usług 

są zatrudnione 3 osoby. Do realizacji usług specjalistycznych również są zatrudnione 3 osoby,                
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w tym 2 osoby w ramach zadań zleconych. Na dzień 30 czerwca 2011 roku wykonano 400  

świadczeń. Pomoc w formie usług opiekuńczych udzielana jest 12 osobom, w tym dla 2 osób 

jako specjalistyczne usługi opiekuńcze ze środków własnych gminy, w ciągu okresu 

sprawozdawczego udzielono 2 969  świadczeń. 

Rozdział 85295 - Pozostała  działalność.  Plan wydatków w kwocie 62 000,00 zł, wykonanie             

w kwocie 34 320,34 zł, co daje 55,36 % planu, z tego: wydatki w ramach zadań własnych 

przeznaczone na dożywianie dzieci w wieku przedszkolnym, w szkołach  podstawowych                          

i gimnazjum oraz 4 osób dorosłych wynoszą kwotę 18 896,00 zł; wydatki w ramach zadań 

własnych z dofinansowaniem z budżetu państwa przeznaczone na dożywianie  dzieci  w szkołach  

wiejskich wynoszą kwotę 15 424,34 zł. Z dożywiania w I półroczu 2011 roku skorzystało 134 

dzieci oraz 4 osoby dorosłe tj. przyznano 12 657 świadczeń. 

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan wydatków w kwocie 179 835,00 zł, 

wykonano w kwocie 87 148,34 zł, tj. 48,46 % planu. Wydatki w tym dziale przeznaczono: 

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne.  Plan wydatków w kwocie  164 200,00 zł zrealizowano na 

kwotę 76 096,83 zł w związku z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych kierownika świetlicy 

szkolnej i 3 wychowawców w Zespole Szkół w Żelechowie i Zespole Szkół w Stefanowie. 

Wykonanie w stosunku do planu stanowi 46,34 %. 

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów.  Plan w kwocie 15 635,00 zł wykonano na 

kwotę 11 051,51 zł, tj. 70,68 % planu i wydatkowano na wypłatę stypendiów socjalnych dla  

uczniów. 

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan wydatków w wysokości              

4 637 892,00 zł. Realizacja wykonania w kwocie 290 399,71 zł, tj. 6,26 % planu. Wydatki są 

związane z wykonaniem inwestycji w zakresie ochrony środowiska tj. budowa kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami w Żelechowie, utrzymaniem czystości na terenie gminy, zakupem 

energii, utrzymaniem targowisk. Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco: 

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Plan w wysokości 3 224 292,00 zł, 

wykonanie na kwotę 4 347,01 zł, co stanowi 0,13 % planu. Wydatki w tym rozdziale są związane                      

z zakupem energii na przepompownię ścieków. 

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami. Plan w kwocie 100,00 zł. Brak realizacji planu. 

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi . Plan w kwocie 46 000,00 zł, wykonanie wydatków 

na kwotę 16 997,56 zł, tj. 36,95 % planu jest związane z oczyszczaniem ulic i dróg na terenie 

miasta i gminy. 
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Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Plan wydatków w wysokości              

801 900,00 zł. Wydatki na kwotę 5 330,49 zł, co stanowi 0,66 % planu są związane                                 

z utrzymaniem zieleńców w mieście Żelechów. 

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg. Plan wydatków na kwotę 526 000, 00 zł, 

wykonanie  w wysokości 243 327,64 zł, co stanowi 46,26 % planu. Wydatki przeznaczono na 

oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy oraz remont i konserwację istniejących punktów 

świetlnych.  

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska. Plan w kwocie 15 000,00 zł, wykonanie wydatków w wysokości               

8 887,54 zł, tj. 59,25 % planu jest związane z zapłatą za monitoring na wysypisku śmieci                          

i organizacją pogadanek na temat ochrony środowiska. 

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 

produktowych. Plan w wysokości 4 000,00 zł. Brak realizacji planu. 

Rozdział 90095 - Pozostała działalność. Plan wydatków w kwocie 20 600,00 zł, wykonanie 

wydatków na kwotę 11 509,47 zł, tj. 55,87 % planu z przeznaczeniem na wypłatę prowizji dla 

inkasentów pobierających opłatę targową oraz wydatki związane z utrzymaniem targowisk - 

opłaty za wywóz nieczystości i sprzątanie placów po targach oraz energię elektryczną zużytą na 

targowiskach miejskich. 

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan w kwocie 785 243,00 zł. 

Realizacja planu wydatków w kwocie 232 154,63 zł,  tj. 29,56 % planu z przeznaczeniem na: 

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Plan w kwocie 560 243,00 zł. 

Wykonanie na kwotę 107 604,63 zł, tj.19,21 % planu, i stanowią one dotację dla Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie w kwocie 95 000,00 zł, który realizuje zdania                         

w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury.  Pokrycie kosztów zakupu energii 

elektrycznej dla świetlic wiejskich  oraz  modernizacja świetlicy w Łomnicy. 

Rozdział 92116 – Biblioteki.  Plan w kwocie 110 000,00 zł wykonano na kwotę 56 00,00 zł, tj. 

50,91 % planu. Wydatek stanowi dotacja dla Biblioteki Publicznej w wysokości 56 000,00 zł na 

wynagrodzenia pracowników, zakup książek, zapłatę czynszu za lokal i inne wydatki bieżące. 

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Plan wydatków w kwocie              

115 000,00 zł wykonano na kwotę 68 550,00 zł, co stanowi 59,61 % planu. Wydatek poniesiono                            

w związku z zapłatą za prace projektowe związane z rewitalizacją ratusza i płyty rynku. 

Dział 926  - Kultura fizyczna i sport. Plan wydatków w kwocie 284 594,00 zł wykonano na 

kwotę 166 610,54 zł, tj. 58,54 % planu, w tym: 
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Rozdział 92601 - Obiekty sportowe. Plan wydatków w kwocie 119 594,00 zł wykonano na 

kwotę 66 201,31 zł, tj. 55,36 % planu. Wydatki są związane z utrzymaniem Hali Sportowej - 

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup wyposażenia do Hali, zakup materiałów 

i środków czystości, rozmowy telefoniczne, wydatki związane z organizacją rozgrywek                                  

i turniejów sportowych oraz pokrycie podatku VAT powstałego w wyniku uzyskania dochodów                 

z wynajmu Hali Sportowej. 

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Plan wydatków w kwocie  

165 000,00 zł, wykonano na kwotę 100 409,23 zł, tj. 60,85 % planu. Wydatki z przeznaczeniem 

na dotację dla Klubu Sportowego „SĘP” w Żelechowie w kwocie 54 500,00 zł oraz inne wydatki 

bieżące związane z zakupem energii, wycinką zakrzaczeń, przewozem zawodników na zawody 

sportowe. Wykonano również projekt budowy amfiteatru przy Klubie Sportowym „SĘP”                          

w Żelechowie. 

 

Wydatki budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku zrealizowano w 40,90 % założeń 

planu. Stopień realizacji wydatków w stosunku do upływu czasu jest niższy niż 50,00 % założeń 

planu. Niska realizacja planu wydatków, w szczególności wydatków przeznaczonych na własne 

inwestycje wynika z terminu ich zakończenia. W okresie I półrocza 2011 roku Gmina rozpoczęła 

realizacje większości zadań inwestycyjnych i remontowych np. Rewitalizację parku miejskiego      

w Żelechowie, modernizację strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych stanowiących własność 

gminy. W niedługim czasie Gmina ma zamiar przystąpić do wykonania remontu budynku 

MGOK w Żelechowie oraz renowacji ratusza w Żelechowie. W obecnym czasie trwają prace                

w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej z 60 przyłączami w Żelechowie. Zadanie realizowane 

przy udziale środków unijnych w ramach PROW oraz pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie. 

Niższe wydatki odnotowano w zakresie realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi. 

Wzrost wydatków w tym względzie nastąpi w okresie lipca i sierpnia, gdyż na czas wakacji 

zaplanowano organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych i imprez 

plenerowych ze szczególnym naciskiem na profilaktykę uzależnień.  

Realizacja wydatków gminy przebiega zgodnie z założeniami planowymi.  
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CZĘŚĆ OPISOWA                                                                                                                                                   

DO WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU 

Plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych po zmianach na dzień 

30 czerwca 2011 roku ustalono w kwocie 6 161 974 zł. Wykonanie stanowi kwota 635 566,71 zł, 

tj. 10,31 % założeń planu.   

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zostało przedstawione w poniższej części 

opisowej.                             

 

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo. Plan wydatków w kwocie 14 000,00 zł, realizacja planu 

wyniosła kwotę 2 000,00 zł, i stanowi 14,29 % planu.  

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Plan wydatków w kwocie 

14 000,00 zł, realizacja planu wyniosła kwotę 2 000,00 zł, tj. 14,29 % planu. Wydatek jest 

związany z wypłatą wynagrodzenia za wykonanie mapy do celów projektowych sieci 

wodociągowej w ul. Piłsudskiego.  

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe. Plan wydatków w kwocie 13 590,00 zł, realizacja na 

kwotę 13 590,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. 

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości. Wydatek poniesiono na realizację projektu pod 

nazwą „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez 

budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stosowanie 

zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Projekt zrealizowano z dotacji celowej pochodzącej z 

budżetu samorządu województwa. Dotacje wydatkowano w 100%. 

Dział 600 - Transport i łączność. Plan wydatków w kwocie 1 098 600,00 zł, jego realizacja 

wyniosła  kwotę 416 415,41 zł, co stanowi 37,90 % planu. Na wymieniony wydatek składają się 

niżej wymienione kwoty.  

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe. Plan wydatków w kwocie 145 000,00 zł, na 

dzień 30 czerwca 2011 roku brak realizacji planu. W rozdziale tym zaplanowano dotację celową 

na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1364W  Anielów - Stefanów na 

odcinku długości 1300 mb w miejscowości Władysławów”.  Zgodnie z zawartą umową Nr 2/G z 

dnia 7 kwietnia 2011 roku wydatek poniesiony zostanie w momencie przedłożenia przez 

Powiatowy Zarząd Dróg (jednostka sprawująca nadzór nad prawidłowym wykonaniem zadania)  
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Rozdział 60016 - Publiczne drogi gminne. Plan w kwocie 953 600,00 zł, wykonanie na kwotę 

416 415,41 zł. Plan wykorzystano w 43,67 %. 

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą: 

- zakupu działki gruntowej z przeznaczeniem na drogę w miejscowości Sokolniki wraz                               

ze sporządzeniem aktu notarialnego notarialnego w kwocie 4 850,40 zł 

- wykonania utwardzenia tłuczniem drogi wiejskiej w miejscowości Wola Żelechowska                 

w kwocie 17 935,94 zł  

- wykonania utwardzenia tłuczniem drogi Nr 131421W w miejscowości Nowy Kębłów                               

w kwocie 32 374,87 zł 

- wykonania utwardzenia tłuczniem i ułożenia krawężników w ul. Pułaskiego w Żelechowie                

w kwocie 50 164,79 zł 

- wykonania utwardzenia tłuczniem drogi na odcinku długości 360 mb i szerokości 4 m.                  

w miejscowości Wola Żelechowska w kwocie 44 568,85 zł 

- wykonania utwardzenia tłuczniem drogi na odcinku długości 360 mb i szerokości 3,5 m.               

w miejscowości Nowy Kębłów w kwocie 43 078,38 zł 

- wykonania modernizacji drogi w miejscowości Janówek w kwocie 62 469,38 zł 

- wykonania modernizacji pozostałych dróg gminnych w kwocie 160 000,00  zł 

- wykonania kosztorysu inwestorskiego, wypisów i wyrysów związanych z planowanym 

remontem drogi w miejscowości Stary Kębłów w kwocie 972,80 zł.  

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa. Plan w kwocie 22 320,00 zł, realizacja planu na kwotę 

7 320,00 zł, co stanowi 32,80 % planu.  

Rozdział 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatek dotyczy wynagrodzenia 

za wykonanie dokumentacji budowlanej na zagospodarowanie nieruchomości nr 2657/1 

położonej w Żelechowie przy ulicy Piłsudskiego 49 wraz ze wszystkimi niezbędnymi 

uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę istniejącego obiektu budowlanego.  

Dział 750 - Administracja publiczna. Plan wydatków w kwocie 15 014 zł, wykonanie na kwotę 

15 014 zł, tj. 100 % planu. Poniesiony wydatek pochodzi z dotacji celowej przekazanej przez 

budżet samorządu województwa.  

Rozdział 75095 - Pozostała działalność. Kwotę wydatkowano na dofinansowanie projektu pod 

nazwą „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego 

wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjałów województwa”. 

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan wydatków w kwocie 

309 615,00 zł wykonano na kwotę 51 059,20 zł. tj. 16,49 % planu. 
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Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne. Plan wydatków w kwocie 230 000,00 zł 

wykonano na kwotę 30 000, 00 zł, co stanowi 13,04 % planu i dotyczy zakup samochodu 

pożarniczego dla Ochotniczej straży pożarnej w Władysławowie. 

Rozdział 75495 – Pozostała działalność. Plan wydatków w kwocie 79 615,00 zł wykonano na 

kwotę 21 059,20 zł, tj. w 26,45 % planu z przeznaczeniem na:  

- wymianę stolarki okiennej w OSP w Hucie Żelechowskiej na kwotę  9 176,00 zł 

- wykonanie mapy do celów projektowych OSP w Gózdku na kwotę 500,00  zł 

- modernizację pomieszczeń w OSP w Żelechowie na kwotę 11 383,20 zł. 

Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące.  

Plan wydatków w kwocie 120 000,00 zł jako dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną 

Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie budowy boiska sportowego Orlik 2012 przy 

Liceum Ogólnokształcącym w Żelechowie. Na dzień 30 czerwca 2011 roku brak wydatków. 

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan w kwocie 4 065 092,00 zł, 

wydatki zrealizowano na kwotę 34 821,20 zł, tj. 0,86 % planu.  

Rozdział 90001 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Plan w kwocie 3 217 292,00 zł, bez 

wykonania. Powyższą kwotę zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 

kanalizacji sanitarnej z przyłączami Żelechowie”. Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową 

termin zakończenia określono na dzień 31 października 2011 roku. Płatność jednorazowa                       

w terminie 30 dni od otrzymania faktury. Realny termin regulowania zobowiązania przełom 

listopada i grudnia 2011 roku. 

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Plan w kwocie 781 800,00 zł, bez 

wykonania. Kwota dotyczy planowanych wydatków na prace związane z rewitalizacją parku 

miejskiego w Żelechowie. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania wrzesień 2011 

roku. 

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Plan w kwocie 66 000,00 zł wykonano             

w kwocie 34 821,20 zł, co stanowi 52,76 % planu. Wydatek  dotyczy: 

- wykonania oświetlenia ulicznego w Hucie Żelechowskiej na kwotę 5 000,00 zł 

- wykonania mapy do celów projektowych budowy oświetlenia ulicznego w Sokolnikach na 

kwotę 804,00 zł 

- wykonania mapy do celów projektowych budowy oświetlenia we Władysławowie na kwotę 

954,00 zł 

- wykonania mapy do celów projektowych budowy oświetlenia ulicznego w Piastowie na 

kwotę 3 841,60 zł 
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- wykonania mapy do celów projektowych budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości 

Wola Żelechowska na kwotę 3 841,60 zł.  

- Wykonania oświetlenia ulicznego przy ulicy Długiej w Żelechowie (będącej częścią drogi 

wojewódzkiej Nr 807) na kwotę 20 380,00 zł. 

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan w kwocie 480 743,00 zł, 

zrealizowano na kwotę 72 506,90 zł, co stanowi 15,08 % w stosunku do planu.  

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Plan w kwocie 365 743,00 zł, 

wykonano na kwotę 3 956,90 zł. W tym rozdziale zaplanowano wydatki między innymi na 

„Modernizację świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku” (plan 9 000,00 zł) oraz „Remont 

budynku Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie” (plan 356 743,00 zł). Wydatek                

w kwocie 3 956,90 zł dotyczy wykonanej w części modernizacji świetlicy wiejskiej w Starym 

Goniwilku, co stanowi 43,97 % planu.  

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Plan wydatków w kwocie 

115 000,00 zł wykonano na kwotę 68 550,00 zł. Wydatek dotyczy wykonania dokumentacji 

projektowej planowanej rewitalizacji ratusza i płyty zabytkowego rynku w Żelechowie. 

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport. Plan wydatków w kwocie 23 000,00 zł, realizacja jego 

wyniosła kwotę 22 840,00 zł, co stanowi 99,30 % do planu.  

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Plan wydatków w kwocie 

23 000,00 zł, wykonanie 22 840,00 zł. Wydatek dotyczy wynagrodzenia za wykonanie projektu 

dokumentacji konstrukcji budowlanej na wykonanie amfiteatru miejskiego przy Klubie 

Sportowym „SĘP” w Żelechowie. 

 

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  

na dzień 30 czerwca 2011 roku 

 

Funkcjonujący na terenie miasta i gminy Żelechów Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 

działa na zasadach określonych dla samorządowej instytucji kultury. Celem działania instytucji 

jest krzewienie i propagowanie działalności oświatowo - kulturalnej oraz jej koordynowanie na 

obszarze miasta i gminy. Skład struktury organizacyjnej Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury                  

w Żelechowie tworzy Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żelechowie. Miejsko - Gminny 

Ośrodek Kultury w Żelechowie na działalność statutową otrzymuje dotację z budżetu gminy. 
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Pozyskuje własne dochody pochodzące z tytułu organizacji różnych imprez kulturalno - 

rozrywkowych i wynajmu sali.   

Działalność finansowa Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki prowadzona jest            

w poniższej klasyfikacji budżetowej.  

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Plan przychodów w kwocie                

190 200,00 zł wykonano na kwotę 98 452,50 zł, i stanowi 51,70 %. Plan rozchodów w kwocie 

190 200,00 zł zrealizowano na kwotę 82 226,00 zł, tj. 43,20 %.   

Realizację przychodów w 51,70 % odzwierciedlają dotacje otrzymane z budżetu gminy w kwocie 

95 000,00 zł oraz wpływy pochodzące z najmu i dzierżawy na kwotę 3 348,00 zł i pozostałe 

wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych na kwotę 104,50 zł. 

Rozchody zrealizowane w 43,20 %, które są związane z: wynagrodzeniami pracowników wraz                     

z pochodnymi na kwotę 60 933,52 zł, zakupem materiałów i wyposażenia oraz energii, usługami 

remontowymi na kwotę 16 724,98 zł, zakupem rozmów telefonicznych i usług internetowych 

oraz usługami pozostałym i na kwotę 4 567,50 zł. 

Rozdział 92116 – Biblioteki. Plan przychodów w kwocie 115 650,00 zł realizowano na kwotę 

56 163,20 zł, i stanowi 48,50 % planu. Plan rozchodów w kwocie 115 650,00 zł zrealizowano na 

kwotę 62 260,58 zł, tj. 53,80 %.   

Na realizację przychodów Biblioteki wpływają dotację z budżetu.  

Rozchody związane są z wypłatą wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 

38 948,25 zł, opłatą czynszową z tytułu najmu lokalu, w której znajduję się Biblioteka, zakupem 

materiałów biurowych, zakupem książek, zakupem energii i innych usług na kwotę 23 312,33 zł.   

Stan środków obrotowych:  

1. środki pieniężne na rachunku bankowym 9 574,94 zł 

2. zobowiązania krótkoterminowe 591,37 zł z tytułu dostaw towarów i usług. 

WYKAZ TABEL: 

 

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Żelechów za I półrocze 2011 roku 

2. Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2011 roku 

3. Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2011 roku 

4. Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów na zadania realizowane z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami na dzień 30 czerwca 2011 roku 
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5. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków na zadania realizowane z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami na dzień 30 czerwca 2011 roku 

6. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej według na dzień 30 czerwca 2011 roku 

7. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


