
                                    Pani  Przewodnicząca!

Wysoka Rado !

                Zgodnie z ustawowym obowiązkiem Wójt Gminy w Wierzbicy przedkłada 

informację z  przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbica za I półrocze 2010 roku wraz 

 z załącznikami.

Budżet na 2010 rok został zatwierdzony Uchwała Nr XXXVIII/255/2009 Rady Gminy 

w Wierzbicy z dnia 29 grudnia  2009 roku po stronie dochodów na kwotę 25.924.425,00 zł , 

w tym: dochody bieżące 24.724.425,00 zł, dochody majątkowe 1.200.000,00 zł.,

a po  stronie wydatków na kwotę 28.674.425,00 zł., w tym: wydatki bieżące 23.464.425,00 zł, 

wydatki majątkowe  5.210.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku przez Wójta Gminy i  Radę Gminy plan dochodów 

wynosi  27.250.993,00  złotych,  w  tym:  dochody  bieżące  25.389.158,00  zł.,  dochody 

majątkowe 1.921.835,00 zł.  ,    a  plan wydatków wynosi   30.181.865,00 złotych, w tym: 

wydatki bieżące 24.391.664,00zł, wydatki majątkowe 5.790.201,00zł.

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 10.118,00 zł z tytułu subwencji oświatowej, 

a zwiększony o kwotę 1.336.686,00 zł. 

Zwiększenie wynika z planowania dodatkowych dochodów to jest:

          -   dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 146.435,00zł.

          -   dotacja na zadania własne gminy – 197.673,00 zł. 

          -   uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – 5.121,00zł.

          -   dotacja  na realizację programu „KAPITAŁ LUDZKI” – 134.303,00 zł

          -  dotacja celowa  z budżetu państwa na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia   

             Obszarów Wiejskich  -  66.245,00 zł 

          - dotacja celowa z budżetu państwa na renowację  cmentarza – 5.000,00 zł

          -   pomoc finansowa pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

  Mazowieckiego na dofinansowanie gminnej inwestycji – 717.129,00zł.

          -   ponadplanowe dochody własne – 64.780,00zł.( w tym środki zlikwidowanego GFOŚ 

             w kwocie 40.000,00 zł)

Ogólnie  plan  dochodów wykonano  w 51,41% planu,  kwotowo  wynosi 

to  14.010.476,60 złotych.
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Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095  - plan w § 0690 dotyczy opłaty łowieckiej przekazywanej przez Starostwo

                            Powiatowe w Radomiu. Większość tej opłaty przekazywana jest 

                            w II półroczu roku budżetowego.

                            w § 2010 – ujęta jest dotacja otrzymana na zwrot

                            podatku akcyzowego. Wykonanie planu w tym rozdziale wynosi 100%.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

rozdział 40001 – są to dochody z tytułu wpłat od odbiorców /głównie Wspólnot

                            Mieszkaniowych, lokali użytkowych w bl.10 i domków jednorodzinnych/

                            za dostarczanie centralnego ogrzewania z gminnych kotłowni K-32 i K- 34. 

                            Należności wymagalne wynoszą  398.275,61 zł  i dotyczą :

                                          - domki i lokale użytkowe w bl.10 –               35.208,37 zł

                                          - Wspólnoty Mieszkaniowe  -                       284.533,43 zł

                                          - zaległości po zlikwidowanym ZZK –           78.533,81 zł

                            W celu egzekwowania w/w należności wysyłane są upomnienia(wezwania 

                            do zapłaty), kierowane  pozwy do sądu.

                            Duże zaległości Wspólnot Mieszkaniowych wynikają między innymi 

                            z faktu, że wartość faktur za dostarczone do bloków ciepło w miesiącach 

                           sezonu  grzewczego była znacznie wyższa niż w analogicznym okresie  

                           ubiegłego roku. 

                           Wobec trzech Wspólnot Mieszkaniowych przygotowane są wnioski do sądu 

                           celem przymusowej egzekucji należności. 

3. Dział 600 – Transport i Łączność

rozdział 60013 – dochód w kwocie 92.720,00zł to dokonany w dniu 30.06.2010r. zwrot 

                            do budżetu środków na  niewygasające w 2009 roku wydatki. 

                            Plan wydatków  niewygasających w 2009 roku zakładał wykonanie 

                            w okresie do 30.06.2010r. zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie  

                            dokumentacji   technicznej  i kosztorysowej na przebudowę drogi 

                            wojewódzkiej nr  744”.                                                                  

                            Wykonawca tego zadania nie wywiązał się z warunków zawartej umowy, 
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                            w związku z czym gmina podjęła starania o dochodzenie kar 

                            przewidzianych  zawartą umową. 

rozdział 60016 - jest to plan dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

                           w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa 

                           ul. J. Krasickiego, S. Żeromskiego i ul. Wiatracznej w Wierzbicy”. 

                           Dotacja  ta zostanie przekazana po zakończeniu realizacji zadania 

                           w II  półroczu 2010 roku. 

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

                        są to dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych,

                        z tytułu sprzedaży mieszkań lokalnych i działek mienia komunalnego 

                        oraz dochody z tytułu dzierżawy działek.

                        W rozdziale 70005 wymagalne należności  dotyczą głównie opłat za wynajem 

                         komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat za dostarczone 

                         do  tych  lokali  media.

                         W sprawie zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 

                         zostały zawarte 33 porozumienia dotyczące ratalnej spłaty w/w zaległości. 

                         W celu wyegzekwowania pozostałych należności wysyłane są wezwania do 

                         zapłaty.

                         Na dzień 30.06.2010 rok posiadamy  91  sądowych nakazów zapłaty 

                         w postępowaniu  upominawczym na kwotę należności głównej

                         686.172,38 zł.

                         Kolejne  3 sprawy  zostały skierowane na drogę postępowania sądowego

                         na łączną kwotę zaległości  29.157,78 zł.

                         Część nakazów zostało przesłanych do komornika celem przymusowej 

                         egzekucji. Obecnie komornik przekazuje zajęcie z 21 nakazów zapłaty 

                         w postępowaniu upominawczym.

                         Dalsze sprawy zaległości są sukcesywnie kierowane na drogę postępowania    

                         sądowego. Od nieterminowych wpłat naliczane są ustawowe odsetki.

5. Dział 710  - Działalność usługowa

rozdział 71035 – to plan dotacji celowej w kwocie 5.000,00zł z Mazowieckiego Urzędu 

                           Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na renowację  

                            cmentarza znajdującego się na terenie gminy Wierzbica. Wykonanie  

                            renowacji planowane jest  w II półroczu 2010 roku.
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6. Dział 750 – Administracja publiczna  

rozdział 75011 - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymana w 53,84%. 

rozdział 75023  - są to dochody od SPZOZ z tytułu refakturowania kosztów energii 

                            elektrycznej, dochody z tytułu opłat za ksero oraz dochody z tytułu odsetek 

                            od lokaty bankowej.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i  ochrony  

                        prawa oraz sądownictwa

  rozdział 75101 - jest to dotacja otrzymana w 50,03% na prowadzenie i aktualizację stałego 

                             rejestru wyborców.

  rozdział 75107 - jest to dotacja otrzymana w 100% na zorganizowanie i przeprowadzenie  

                             wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.          

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75414 -  to na dzień 01.01.2010r. planowana dotacja w kwocie 300,00zł na zadania 

                            z zakresu obrony cywilnej, jednakże później plan ten został przez 

                            Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie zmniejszony o 100%.      

9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

                        nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich  

                        poborem

rozdział 75601 – są to głównie wpływy z działalności gospodarczej opłacanej

                            w formie karty podatkowej. Poborem tego podatku zajmuje się II Urząd

                            Skarbowy w Radomiu. Z przesłanego sprawozdania wynika, że należność

                            pozostała do zapłaty w tym podatku wynosi 6.465,58 złotych, a nadpłata 

                            wynosi 202,07zł

rozdział 75615 – główne wpływy w tym rozdziale stanowi podatek od nieruchomości

                            od przedsiębiorstw  działających na terenie Gminy Wierzbica.  

                            Od przedsiębiorców będących osobami prawnymi gmina posiada należności 

                            ogółem w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 4.111.350,73 zł. ,

                            z tego  należności   wymagalne wynoszą  1.738.285,04 zł. 

                            Na należności wymagalne składa się:

                            - kwota 1.104.209,28zł, która zgłoszona jest do Sądu Gospodarczego jako 

                            wierzytelność   kategorii III upadłych zakładów takich jak:  „REMUR 
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                            S.A.” , „ZREMB Gliwice”, „ZREMB Wierzbica”, „MAGRO Radom” , 

                            „Zakład Budowlano –  Montażowy Energetyki Radom”,

                            - kwota  533.083,02 zł., która  zgłoszona jest  do Sędziego Komisarza 

                             jako  wierzytelność kategorii I od  „REMUR S.A.” i  „MAGRO”.  

                             - kwota  33.509,34zł  dotyczy „BUDOPOL Kielce                 

                             sp. z o.o.” – wobec którego  umorzono postępowanie egzekucyjne, 

                             - kwota  67.483,40zł  to pozostała należność w podatku od nieruchomości, 

                             z tego 26.579,00zł – to rozłożenie na raty.  

                             Na pozostałe  należności wystawiono upomnienia. 

                             Z kwoty należności ogółem w podatku od nieruchomości  kwota   

                             1.268.472,60zł  to należność od ZWAC Wierzbica, wobec którego zostało 

                             ukończone postępowanie  upadłościowe. 

                             Należność ta po upływie 10 lat, w przypadku niemożności jej  ściągnięcia,  

                             będzie najprawdopodobniej odpisana.

                             Należności  w podatku od środków transportowych od przedsiębiorców  

                             będących osobami prawnymi  wynoszą ogółem  31.442,15 zł. -

                             w tym należności  wymagalne stanowią kwotę 1.794,90 zł., na którą 

                             składa się:

                             -  kwota 522,90zł  - dotycząca  upadłych zakładów  i  zgłoszona do Sądu  

                             Gospodarczego jako wierzytelność  kategorii III.  

                             -  kwota 1.272,00zł to pozostałe należności, na które wystawiono  

                             upomnienia.

                             Z kwoty należności ogółem -  kwota 9.747,25zł  dotyczy należności 

                             od  ZWAC Wierzbica , wobec  którego zostało ukończone  postępowanie  

                             upadłościowe.

rozdział 75616 – są to wpływy z podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych.

                            Należności wymagalne w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 

                            stanowią kwotę 308.905,48 zł , z tego kwota 2.478,00 zł to rozłożenia na  

                            raty należnego podatku od nieruchomości. Na pozostałe należności zostały 

                            wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

                            Należności wymagalne w kwocie 62.060,04 zł. to należności z tytułu 

                            podatku rolnego, natomiast należność wymagalna w kwocie 2.100,27 zł 

                           dotyczy  podatku leśnego.

                            Na zalegających podatników w każdym sołectwie  wystawiono upomnienia 

                            i  prowadzona jest dalsza egzekucja należności z tytułu tych podatków.    
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                            Należności wymagalne od osób fizycznych w podatku od środków 

                            transportowych wynoszą 186.651,17 zł. z tego kwota 34.158,00 zł –  

                           odroczony termin płatności.

                           Na pozostałe należności zostały wystawione upomnienia i tytuły                 

                           wykonawcze.

                           W § 0560 sprawozdania Rb- 27S  wykazano kwotę należności ogółem  

                           24.415,83 zł, która dotyczy zniesionego podatku od  środków 

                           Transportowych. Na należności te przygotowane będą decyzje 

                           o przedawnieniu.

rozdział 75618 – są to wpływy z opłaty skarbowej i wpływy z opłat za wydane zezwolenia

                            na sprzedaż alkoholu.

rozdział 75621 – jest to podatek dochodowy od osób fizycznych  i podatek

                           dochodowy od osób prawnych .

                           W I półroczu 2010 roku Gmina Wierzbica udzieliła zwolnień z podatków 

                            w  łącznej kwocie  166.840,81zł., z tego: 

                            1)  dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje w oparciu  o uchwałę 

                                 nr XV/123/2004 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 28.04.2004roku 

                                - kwota 114.684,45zł  (106.442,25zł os. prawne i  8.242,20zł os. fizyczne).

                            2)  zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy powierzchni użytkowej 

                                  lokali Mieszkalnych -  kwota 45.341,72zł ( 5.865,12zł os. prawne 

                                  i 39.476,60zł os. fizyczne)

                            3)  zwolnień z podatku od nieruchomości zajętych na potrzeby ochrony  

                                 przeciwpożarowej -  kwota 6.814,64zł 

10. Dział 758 – Różne rozliczenia 

                          są to subwencje przysługujące Gminie przyjęte do planu zgodnie z pismami

                          Ministra Finansów – wykonanie 53,09 % w stosunku do planu subwencji.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie 

rozdział 80101 – są to dochody z najmu i dzierżawy majątku szkół:

                           § 0750 są to dochody z najmu lokalu – czynsz PSP Polany, Ruda Wielka, 

                           Dąbrówka Warszawska.

                           § 0870 to dochody ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu 

                           PSP Zalesice. 

                           § 0960 to darowizna na rzecz PSP Polany.
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                           § 0970 są to zwroty z lat ubiegłych zaliczone na dochody roku bieżącego

                           § 2030 to plan dotacji na realizację programu „Radosna Szkoła”

rozdział 80104 – są to wpływy  z tytułu odpłatności rodziców  za dzieci uczęszczające 

                            do przedszkola.

                            § 0830 to wpływy z odpłatności rodziców za żywienie dzieci 

                            uczęszczających do przedszkola.

                            § 0970 są to zwroty z lat ubiegłych zaliczone na dochody roku bieżącego.

rozdział 80110 - są to dochody z najmu i dzierżawy majątku dwóch gimnazjów.

rozdział 80148 - środki wpłacane przez rodziców za dzieci  korzystające

                            z wyżywienia w świetlicy szkolnej oraz  otrzymana 

                            przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wierzbicy darowizna 

                            w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dożywienie uczniów.

                            Należność wymagalna w kwocie 1.718,50zł to należność od Stowarzyszenia 

                            „GEPARD”, która została uregulowana w miesiącu lipcu 2010 roku.

                            § 0960 są to otrzymane środki w ramach programu „PAJACYK” 

                            na dożywianie dzieci w stołówce szkolnej. 

12. Dział 852 – Pomoc społeczna 

rozdział 85212 – dotacja otrzymana w 55,22 % na wypłatę świadczeń rodzinnych.

                            W § 2360 ujęto 20% należności z tytułu wypłaconych  

                            zaliczek alimentacyjnych.

rozdział 85213 –  jest to dotacja otrzymana w 56,68 %  na opłacenie składek zdrowotnych 

                             za osoby  pobierające niektóre świadczenia społeczne.

rozdział 85214 – dotacja otrzymana w 64,10% na wypłatę zasiłków okresowych.

rozdział 85216 -  dotacja otrzymana w 62,75% na wypłatę zasiłków stałych.

rozdział 85219 -  dotacja otrzymana w 52,72% na dofinansowanie utrzymania 

                            Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

rozdział 85228 -  są to opłaty uzyskane z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.

                            Należności wymagalne stanowią kwotę  590,70 zł.

                            W decyzji administracyjnej zobowiązano podopiecznych do regulowania

                            odpłatności w terminie od 15 do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

                            Opóźnienie wpłat przez podopiecznych wynika z ich bardzo trudnej 

                            sytuacji materialnej. 

rozdział 85295 -  § 2023 – to dotacja celowa otrzymana na realizację                  

                            Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PIS).
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                            § 2030  to dotacja otrzymana w 53,51% na dożywianie uczniów zgodnie 

                            z programem „Posiłek dla potrzebujących”. 

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

rozdział  85395 - dotacja otrzymana w 100% na realizację programu „KAPITAŁ LUDZKI” 

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

rozdział 85415 -  jest to dotacja otrzymana w 100% na wypłatę stypendiów  dla uczniów 

                            najuboższych.  

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

rozdział 90001 - opłata wniesiona przez zakład budżetowy z tytułu odprowadzania wód

                           opadowych do kanalizacji deszczowej z terenu Oczyszczalni Ścieków

rozdział 90019 - to środki zlikwidowanego uchwałą Rady Gminy Wierzbica z dnia 

                           01.03.2010r. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

                                 

Szczegółowe wykonanie dochodów stanowi załącznik Nr 1 w brzmieniu  „Informacja 

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbica za I półrocze 2010  roku 

– DOCHODY”.

Natomiast budżet Gminy po stronie wydatków na 2010 rok wynosi:  na planowaną kwotę 

30.181.865,00 złotych wykorzystano 13.467.805,94złotych  - tj. 44,62% ogółu planu.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01009 -   to wydatki z tytułu opłaty na rzecz Spółek Wodnych                             

                             za konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach Gminy Wierzbica.

                             Większość wydatków  dokonywana jest w II półroczu 2010r.

rozdział 01030 -  są to wpłaty Gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2%

                            uzyskanych wpływów z  podatku rolnego.

rozdział 01095 – są to wydatki związane  ze zwrotem podatku akcyzowego oraz 

                            wydatki  na rzecz firmy zajmującej się za utylizacją  padłych zwierząt

                             hodowlanych  z terenu Gminy Wierzbica.
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2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę 

rozdział 40001 – są to wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją gminnych

                            kotłowni komunalnych K-32 i K-34 –  mianowicie: koszty zakupu opału , 

                            koszty zakupu energii i pozostałych usług oraz  koszty wynagrodzeń

                            wraz z pochodnymi dla  palaczy. 

                            Zobowiązania niewymagalne (213,00zł.) w § 4010 dotyczą podatku PIT – 4 

                            za m-c czerwiec 2010r. 

3. Dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60004 – to wydatek związany z zapłatą  faktur za lokalny transport zbiorowy  

                           (autokar PKS na trasie Polany – Podsuliszka - Łączany). Zobowiązanie 

                           niewymagalne (300,00zł) dotyczy f-y  za m-c 06/2010r. otrzymanej 

                           w lipcu 2010r. 

rozdział 60014 -  to dotacja celowa przekazana dla Powiatu radomskiego 

                            na dofinansowanie  zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi   

                            powiatowej nr 3557W Kowala – Ruda Wielka- Wierzbica wraz 

                            z przebudową obiektu mostowego na rzece Oronka” – kwota 500.000,00zł 

                            oraz na „Dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej na 

                            przebudowę drogi powiatowej w m. Łączny” – 40.000,00zł.

                            Do dnia 30.06.2010r. z  kwoty 500.000,00zł przekazano kwotę 

                           100.000,00zł. Pozostała dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2010roku.

 rozdział 60016  - to wydatki związane z utrzymaniem dróg na terenie Gminy Wierzbica.

                             Zadaniami  inwestycyjnymi w tym rozdziale są: 

                            1.„Przebudowa ul. J. Krasickiego. S. Żeromskiego i ul. Wiatracznej w 

                             Wierzbicy”. Zadanie jest w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia 

                              to 10.09.2010r. 

                             2. „Przebudowa drogi gminnej w m. Ruda Wielka – Kresy”. Zadanie to 

                             planowane jest do wykonania w II półroczu 2010r.

                             3. „Przebudowa drogi gminnej w m. Wierzbica Kolonia” 

                             Zadanie na dzień 30.06.2010r.  jest w trakcie realizacji. 

                             4. „Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrówka Warszawska”. Zadanie to 

                             jest w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia to wrzesień 2010r.
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4. Dział 700  - Gospodarka mieszkaniowa 

 rozdział 70005 - zawiera głównie wydatki za media dostarczane do mieszkań komunalnych 

                             we Wspólnotach Mieszkaniowych to jest :wodę, c o, odprowadzanie 

                             ścieków  / § 4260/ , wydatki na fundusz remontowy/ § 4270/, wydatki

                             za wywóz nieczystości stałych i koszty zarządu nieruchomością 

                             wspólną / § 4300/.   

                             Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 2.108,89zł dotyczą 

                             rachunków za 06/2010r. otrzymanych w lipcu 2010r.

                             Zadania inwestycyjne   w tym dziale to:

                             1. „Montaż instalacji c.o. w lokalach komunalnych w bl. Nr 33” – 

                             wykonane  w 100%. 

                             2. „Wykonanie węzła pomiarowego c.o. w bl. Nr 11” – zadanie planowane 

                            do wykonania w II półroczu 2010r. 

rozdział 70095 –  to wydatek dokonany na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM” w 

                            Wierzbicy wynikający z braku zabezpieczenia lokali socjalnych dla rodzin 

                            mających sądowy nakaz eksmisji. Gmina na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy 

                            o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

                            kodeksu cywilnego zobowiązana jest do zapewnienia takiego lokalu.

                            W przypadku jego braku zobowiązana jest do zapłaty odszkodowania na 

                            rzecz  właściciela lokali.

 5. Dział 710 – Działalność usługowa  

rozdział 71004 - koszty  związane ze sporządzaniem projektów decyzji o warunkach 

                            zabudowy.

rozdział 71035 - plan wydatków na potrzeby renowacji cmentarza znajdującego 

                           się na terenie gminy Wierzbica.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

                       Są to wydatki związane z utrzymaniem administracji – utrzymanie Rady

                       Gminy , koszty utrzymania pracowników Gminy, zakup materiałów biurowych, 

                       zakup  energii , opału, opłaty za rozmowy telefoniczne , usługi internetowe itp. 

                       oraz wydatki związane z promocją gminy.

                       Wydatek  w § 4140 to oprócz  składek bieżących, końcowa spłata w układzie 

                        ratalnym składek na PFRON za okres  od stycznia 2002 do lipca 2005r. 

                       Zapłacone odsetki dotyczą składek na PFRON za 2002 rok, a wynikają 
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                       z realizacji decyzji wydanej przez PFRON o spłacie zadłużenia w układzie 

                       ratalnym.

                       Składki na PFRON  za I  półrocze 2010r. płacone były na bieżąco 

                       w ustawowych terminach.

                        Zobowiązania niewymagalne  dotyczą podatku PIT - 4 za 06/2010r. i faktur 

                        za  czerwiec otrzymanych w lipcu 2010r.

                        Zadanie inwestycyjne p.n. „Wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu 

                        Gminy w Wierzbicy”  planowane jest do realizacji w II półroczu 2010r.

                        Zakup zestawów komputerowych ujęty w § 6060  został zrealizowany 

                        w 14,60 %. 

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

                        oraz sądownictwa

 rozdział 75101 - są to koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

 rozdział 75107 - są to częściowe  wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem 

                              wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostała kwota planu 

                              została wydatkowana w m-cu lipcu 2010r. 

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 - są to koszty utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych 

                            na terenie Gminy Wierzbica. Zobowiązania niewymagalne dotyczą faktur 

                            za 06/2010r. otrzymanych w lipcu 2010r. 

                            Zadaniami inwestycyjnymi  w tym rozdziale są: 

                            1. „ Budowa boksów garażowych dla OSP Wierzbica” – zadanie 

                            planowane do wykonania w II półroczu 2010r. 

                            2. „ Wykonanie instalacji c.o. w budynku OSP Polany” – zadanie 

                            planowane do wykonania w II półroczu 2010r. 

                            3.  „ Wykonanie termomodernizacji budynku OSP w Wierzbicy Kolonia” – 

                            zadanie to zostało zakończone w m-cu czerwcu 2010r. a należność za nie 

                            uregulowana w  m-cu lipcu 2010r. 

                            4. „ Wykonanie termomodernizacji w budynku OSP w Zalesiach” – 

                            zadanie na dzień 30.06.2010r. było w trakcie realizacji, zostało  

                            zakończone  dnia 07.07.2010r.
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 9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

                         jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 

                         ich poborem

                           Są to koszty wynagradzania prowizyjnego sołtysów oraz prowizji

                           z opłat targowych.

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego  

                            Są to koszty związane z obsługą długu - to jest odsetki od

                            zaciągniętych  w  latach ubiegłych kredytów .

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80101 - wydatki związane z utrzymaniem sześciu szkół podstawowych

                             działających na terenie gminy Wierzbica.

                             Zobowiązanie niewymagalne w § 4010 dotyczy podatku PIT-4 za m-c 

                             czerwiec 2010r.. Zobowiązanie wymagalne w § 4440 w kwocie 23.668,00zł 

                             dotyczy nieprzekazanego w 75% odpisu na ZFŚS przez Publiczną Szkołę 

                             Podstawową w Wierzbicy, powstało z powodu poniesienia przez szkołę 

                             wyższych niż planowano kosztów za c.o. w I półroczu 2010r. Zobowiązanie 

                             zostało  uregulowane w m-cu lipcu 2010r.

                             Zadnie inwestycyjne p.n. „Wykonanie dokumentacji na wymianę więźby 

                             dachowej i pokrycia dachu na budynku PSP w Polanach” – będzie 

                             realizowane w II półroczu 2010r.

rozdział 80103 -  wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych.

rozdział 80104 -  wydatki związane z utrzymaniem  sześciu przedszkoli

                             na terenie gminy Wierzbica.

rozdział 80110 -  wydatki związane z utrzymaniem dwóch gimnazjów i hali sportowej.

                            Zobowiązanie niewymagalne w § 4010 dotyczy podatku PIT-4 za m-c 

                            czerwiec 2010r.. Zobowiązanie wymagalne w § 4440 w kwocie 14.250,00zł 

                            dotyczy nieprzekazanego w 75% odpisu na ZFŚS przez Publiczne 

                            Gimnazjum  w Wierzbicy, powstało z powodu poniesienia przez PG dużo 

                            wyższych niż planowano kosztów za c.o. w I półroczu 2010r. Zobowiązanie 

                            to zostało uregulowane w m-cu lipcu  2010r.

                            Zadnie inwestycyjne p.n. „ Kontynuacja budowy boisk sportowych przy 

                            Publicznym Gimnazjum w Wierzbicy” jest w trakcie realizacji, planowany 
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                            umowny  termin zakończenia do 10.09.2010r. 

rozdział 80113 - koszty dowozu dzieci do szkół. Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 

                           20.050,57zł dotyczy f-r za czerwiec 2010r. otrzymanych w lipcu 2010r.

rozdział 80114 - koszty utrzymania zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

rozdział 80146 - koszty związane z dokształcaniem nauczycieli.

rozdział 80148 - są to koszty związane z utrzymaniem stołówki  działającej przy Szkole

                           Podstawowej w Wierzbicy.                            

                           Zobowiązanie niewymagalne w § 4010 dotyczy podatku PIT-4 za m-c 

                           czerwiec 2010r. 

rozdział 80195 - wydatki dotyczą przekazanego funduszu socjalnego dla emerytowanych  

                           nauczycieli placówek oświatowych.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85121 – to planowane zadania inwestycyjne pn: 1. „Dofinansowanie modernizacji 

                            poradni „D” w Ośrodku Zdrowia w Wierzbicy” oraz „Montaż windy do 

                            transportu osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia  w Wierzbicy”. 

                           Wykonanie tych zadań planowane jest w II półroczu 2010r.

rozdział 85153  i 85154 – to koszty związane z realizacją programu antyalkoholowego oraz 

                            zwalczania narkomanii. Zobowiązania niewymagalne w § 4170 dotyczą 

                            podatku PIT – 4 za m-c 06/2010r., a § 4300 – faktury dotyczącej m-ca  

                            06/2010r.  otrzymanej w lipcu 2010r.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna 

rozdział 85202 – wydatek dotyczy zapłaty f-r przez GOPS za pobyt osób z terenu Gminy 

                           Wierzbica w domach opieki społecznej.

rozdział 85212 – wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty zorganizowania ich 

                           wypłaty. Zobowiązanie niewymagalne w § 4010 dotyczy podatku PIT-4

                           za 06/2010r.

rozdziały 85213, 85214, 85215, 85216,85219 i 85228 - to koszty związane z wypłatą 

                           zasiłków okresowych i stałych, dodatków mieszkaniowych, zapłatą składek 

                           na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz 

                           koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy.  

                           Zobowiązanie wymagalne dotyczy naliczonej, ale nie wypłaconej premii dla 

                           pracowników GOPS oraz niezapłaconego w terminie z powodu przeoczenia 

                           podatku od nieruchomości (kwota 78,00zł) na rzecz Urzędu 
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                           Gminy w Wierzbicy. Podatek został uregulowany na początku lipca 

                           bieżącego roku.

rozdział 85295 – to przekazane stowarzyszeniom dotacje na realizację Poakcesyjnego  

                           Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PIS) oraz wydatki PSP Wierzbica 

                           realizującej ten program. Zobowiązanie wymagalne zostało wykazane w 

                           sprawozdaniu jednostkowych Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy. 

                           Utworzenie planu i zapłata zobowiązania nastąpiła w dniu 30.07.2010r.

                           z chwilą otrzymania decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

                          w Warszawie ( środki finansowe weszły na rachunek budżetu gminy w dniu 

                          20.07.2010r.).

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 - to plan i wydatki dokonane w ramach realizacji przez GOPS Wierzbica 

                            programu (KAPITAŁ LUDZKI).

15. Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 -  to wydatki związane z  wypłatą stypendiów socjalnych   dla uczniów 

                            najuboższych.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90003 - są to głównie koszty związane z utrzymaniem porządku i czystości na 

                           terenie Gminy, a przede wszystkim Osiedla w Wierzbicy oraz koszty 

                           utrzymania  sprzątaczek  terenowych.

rozdział 90015 - są to koszty oświetlenia dróg i placów na terenie Gminy. Zobowiązanie 

                           niewymagalne w kwocie 38.931,49zł dotyczy f-r  za  II kwartał 

                           otrzymanych w lipcu 2010r. Zadanie inwestycyjne pn.” Wymiana lamp 

                           oświetlenia ulicznego w m. Wierzbica, Polany, Rzeczków, Ruda Wielka 

                           i  Łączany” – będzie realizowane w II półroczu 2010r. 

rozdział 90017 - wydatki związane z dopłatą do 1m³ wody sprzedanej przez zakład 

                           budżetowy ZWiK w Wierzbicy, zgodnie z podjętą przez Radę Gminy 

                          w Wierzbicy uchwałą w tym zakresie

rozdział 90019 - są to wydatki związane z ochroną środowiska. 
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17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109 -  to dotacja przekazana dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy oraz 

                            koszty utrzymania świetlicy w Pomorzanach.

                            Zadanie inwestycyjne pn. ”Wykonanie instalacji c.o. w budynku świetlicy 

                            wiejskiej w Pomorzanach” będzie realizowane w II półroczu 2010r.  

rozdział 92116 – to dotacja podmiotowa przekazana dla gminnej Bibliotek Publicznej 

                            w  Wierzbicy. 

rozdział 92120 – to plan stworzony na opracowanie gminnego programu ochrony zabytków. 

18. Dział 926 -  Są to koszty utrzymania kultury fizycznej na terenie gminy. 

                          Zadania inwestycyjne w tym dziale to: 

                          1. „Budowa boiska sportowego w m. Stanisławów”.

                          2. „Przebudowa płyty stadionu gminnego w Wierzbicy”.

                          3. „Budowa szaletu publicznego, zaplecza socjalnego i zbiornika na 

                           nieczystości płynne na terenie rekreacyjnym w Zalesiach Kolonii – I etap”. 

                           Zadania te będą realizowane w II półroczu  2010 roku.

              Bardziej szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2 pod nazwą

„Informacja  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Gminy  za  I  półrocze  2010  roku  - 

WYDATKI”.

Nadmienia  się,  że  plan  wydatków  niewygasających  w  2009r.  ustalony  Uchwałą 

Nr  XXXVIII/258/2009  Rady  Gminy  w  Wierzbicy  z  dnia  29.12.2009r.  –  nie  został 

zrealizowany, a środki z wyodrębnionego konta pomocniczego zostały w dniu 30.06.2010r. 

przelane na rachunek budżetu gminy w pełnej wysokości tj. w kwocie 92.720,00zł.  

    

        Z podsumowania wynika, że w I półroczu 2010 roku dochody zrealizowano na poziomie 

kwoty 14.010.476,60zł zł tj. w 51,41% ogółu planu, z czego:

dochody bieżące to kwota 13.966.036,40zł (55,14% planu dochodów bieżących), 

dochody majątkowe to kwota  44.440,20zł  (2,31% planu dochodów majątkowych).

W wykonanych ogółem dochodach otrzymane dotacje wynoszą 2.514.535,00 złotych 

 t.j. 17,95 % ogółu wykonanych dochodów, w tym:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej - 2.121.572,00 zł.

tj. 15,14% ogółu wykonanych dochodów.

- dotacje na realizację własnych zadań gminy - 392.963,00 zł 

      tj. 2,81% ogółu  wykonanych dochodów. 
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Subwencje wynoszą 49,68% ogółu wykonanych dochodów czyli  6.960.752,00zł.  w tym:

- subwencja oświatowa      -    5.819.648,00 zł.  (41,54% ogółu dochodów).

- pozostałe subwencje        -    1.141.104,00 zł.  ( 8,14% ogółu dochodów)

Natomiast pozostałe dochody własne  wynoszą  4.535.189,60  złotych  to jest 32,37% ogółu 

wykonanych  dochodów,  w  tym  udziały  w  podatku  dochodowym  wynoszą  1.035.160,00 

złotych , to jest 7,39% ogółu wykonanych dochodów. 

           Wydatki zrealizowano w 44,62% ogółu planu i jest to kwota 13.467.805,94 zł.

Wydatki  inwestycyjne  wykonane  w I  półroczu  2010 roku wynoszą  kwotę  157.863,44  zł. 

i stanowią 1,17% ogółu wykonanych wydatków budżetu.

Roczny plan wydatków inwestycyjnych stanowi kwotę 5.790.201,00zł.

Plan zadań inwestycyjnych wykonano w 2,73%.

Niskie wykonanie tego planu wynika głównie z faktu, iż  realizacja zadań inwestycyjnych 

o dużych nakładach finansowych zakończy się  w II półroczu 2010 roku.

Pozostała kwota wydatków dotyczy wydatków bieżących tj. kwotowo 

13.309.942,50 złotych, czyli 98,83% ogółu wykonanych wydatków.

 Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2010 roku z tytułu zaciągniętych kredytów

wynosi 3.620.000,00 złotych. 

Na koniec I półrocza 2010 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne gminy w łącznej kwocie 

47.903,41zł. 

Przyczyny  powstania  zobowiązań  zostały  omówione  wyżej  przy  opisie  wydatków 

w poszczególnych rozdziałach.

Plan  finansowy  zakładu  budżetowego  na  2010  rok  po  stronie  przychodów  wynosi 

1.611.800,00 zł, wykonanie za  I półrocze 2010 roku wynosi 757.694,18 zł tj. 47,00%, w tym 

kwota  51.140,28zł  to  ponadplanowe  środki  obrotowe  za  2009  rok  pozostawione  zgodnie 

z Uchwałą Rady Gminy w Wierzbicy w zakładzie budżetowym. 

Plan kosztów wynosi 1.608.000,00 zł , z czego wykonano 650.601,84 zł  tj. 40,46%. 

Po stronie kosztów i przychodów ujęty jest odpis i pokrycie amortyzacji w kwocie 

266.727,59 zł. 

Stan środków obrotowych na początek roku wynosi:  32.500,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2010  roku  wynosi: 138.431,34 zł.

Plan zakłada stan środków obrotowych  na początek roku w kwocie 83.640,00 zł , a na koniec 

2010 roku  w kwocie 87.440,00 zł.

Zakład na dzień 30.06.2010r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.
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Zobowiązania niewymagalne wynoszą kwotę 103.855,01zł., a należności ogółem zakładu na 

koniec I półrocza 2010r. wynoszą 213.262,08zł, w tym wymagalne 89.082,91zł..

Plan przychodów i kosztów na 2010 rok GFOŚ na dzień 01.01.2010r. wynosił 40.000,00 zł. 

Zgodnie  z  uchwałą  Rady  Gminy  w  Wierzbicy  z  dnia  01.03.2010r.  GFOŚ  został 

zlikwidowany, a  środki w wysokości 32.040,00zł przelane z dniem 31.03.2010r. na rachunek 

budżetu.

            Ogólnie zobowiązania Gminy na koniec I półrocza 2010 roku z tytułu zaciągniętych 

kredytów i zobowiązań wymagalnych stanowią  kwotę 3.667.903,41zł tj. 13,46% w stosunku 

do dochodów planowanych na 2010 rok  z uwzględnieniem art. 170 ust.2 ustawy o finansach 

publicznych.

W  I półroczu 2010 roku dokonano spłaty rat kredytów  w kwocie 710.000,00 zł

oraz należnych odsetek w kwocie 91.721,46 zł.

Łączna  kwota  (801.721,46zł)  spłaconych  rat  kredytów  wraz  z  należnymi  odsetkami 

uwzględniając art.169 ustawy o finansach publicznych stanowi 2,94% planowanych na 2010 

rok dochodów.

W  I półroczu 2010 roku przy wykonywaniu budżetu Wójt Gminy korzystał z upoważnień 

udzielonych przez Radę Gminy  wydając 14 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie.   

Otrzymują:

1) RIO  o/Radom

2) Rada Gminy Wierzbica

3) a/a
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