
Z,rZljdze!ie Nr 0050.79.2019 

Wojta, Gmlny Siubice 


z dnia1 .ierpni, 2019 r. 


w spr{lwie: 	 przedstawienia informacji ~ przebiegu wykonania budtetu gminy Slubice, 
informacji 0 ksztattuwanih si, wieloletBiej prognozy flnansowej oraz 
informacji 0 przebfegu 'r}'konania planu finansowego samorzttdowej 
Instytueji kultury za I polroeze 2019 r. 

Na podstawie art, 30 liSt 2 pki 4 ust~wy z dnia g marca 1990 r. 0 sanIDrntdzie gnriunym 
(tj. Dz. U. z 2019 r., PQZ, 506) i art, 266 ust l u.tawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 0 finansach puuiicznych 
(tj. Dz. U. z 2019 r .• poz. 869) oraz Uchwa~ Nr XXXVI1I2011201O RlIdy Gminy Slubice z dni. 
21 czcrnrca 2010 r. w sprawie okreslenia zakresu i formy informacji 0 przebiegu wykonania bud:ietu 

... 	 gminy Slubice oraz ksztahowaniu sitf wieloteWej prognozy finansowej za pierwsze p01rocze roku 

... 	 budZetowego i Uchwaty Nr XXXVTl120012ojo Rady Gmin)' Shthice .z dnia 21 czerwca 2010 f. 

w sprawie okreslenia zakresu i formy infonnafji sidadanej corocznie przez samo1'UldOwll instytucjy 
kultury - Gminn'l- Bibliote~ PubHczn.. w Shlpicach 0 przebiegu wykonania planu finansowego za 
I p6lrocze, za~dza si~ co nastwuje: : 

I 

§ 1 
I 

Przedstawic Radzie Omlny Slubice ora?; Regk>nalncj lzbie Obrachunkowcj w Warszaw:ic aspol 
w Flocku infurmacj~ 0: ' 
I} przebicgu wykonania budi:etu Gminy Slubicc za I p6iroczc 2019 r., zgodnie z zah}cznikiem 

Nr I do niniejszego za~dzenia. 
2) ksztaltowaniu si~ wieloletniej prognoZ)' fin~nsowej. w tym 0 przebiegu realizacji przedsj~wz:i«¢, 

o kt6rych mow!, w art, 226 us!, 3 ustawy zdnta 27 sierpnia, 2009 r. 0 finansach publicznych, zgodnic 
z zaltlcznikiem Nr 2 do niniejszego za..rzqdzecia; 

3) 	 przebiegu wykorumia planu finansowego saIDOr:u}dowej instytucji kultury - Gminnej B:iblioteki 
Publicznej wStubicacb. zgodnie z zaUjcznikiem Nt 3 do niniejs.zego zarzotdzenia.. 

§2 

ZarZ<Jdzenie wchodu w fycie z dniem podpisania i podlega ogjoszeniu w Biuletynie Infonnacji 
Pubficznej, ' 



Zal'lcznik Nr 1 
do Zarz'Idzenia Nr 0050.79.2019 
W6jta Gminy Slubice 
z dnia 6 sierpnia 2019 r, 

Intbrmacja
, 

o przebiegu wykona~ia budzetu gminy Siubice 
za I p61rocze 2019 roku 

, 

, 

Budiet gminy Slubice na 201~ r. Z08ta! uchwalony przez Rad, Gminy 
Slubice w dnlu 28 grudnia 2018 r. iUchwal~ Nr IV.22.20IS. Plan dochod6w 
budzetowych zamkn~1 si, kwotlj: 19.296.409,00 zl, a plan wydatk6w 
budi.etowych uksztaltowal SI, w kwo~ieI9.005.728,OO zl. 
Dodatkowo z dochod6w budzetu l!o 19 r. przypadaly splaty rat pozyczek 
i kredyt6w w wysokosci 290.681,00 zit zacillgni"tych: 

a) 	 w WFOSiGW w Warszawie fl" zadanie pn. "Zakup nowego, sredniego 
sarnochodu ratownlczo - gasnlczego z nap,dem 4x4 dJa jednostki OSP 
Slubiee" - 22.500,00 zI, 

b) 	w WFOSiGW w Warszawie nazadanie pn. "Budowa sied wodociljgowej 
w m. Nowosiadlo, Swiniary, Zyck Polski, Wi'lczemin Polski" 
18.181,OOzl, 

c) 	w Banku PEKAO SA w Plockulna zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa 
budynku OSrodka Zdrowia w Slubicach" - 250.000,00 z1. 

R6Znica mi¢Zy dochodami, a wj;datkami stanowila nadwy:i:k~ budzetu 
w kwocie 290.681,00 zl, kt6ra mial4 bye przeznaczona na splat, wczesniej 
zaci'lgniytych pozyczek w WFOSiG~w kwocie 40.681,00 zI, kredytu w Banku 
PEKAO SA - 250.000,00 zl. 

W trakcie "''Ykonywania budZetu ulegla zmianie wysokosc planowanych 
dochod6w i wydatk6w budzetowych otaz przychodow. 



'i 

Zmiany zostaly spowodowane mjn.i 
a) 	 dokonano podzialu wolnyeh $rodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 217 Ust. 2 

pkt 6 ustawy 0 finansac~ puhlicznych w kwocie 796.315,00 zl 
z przeznaczeniem nft zwi"ksz~nie planu wydatk6w budZetowych, 

b) 	zwi~kszeniem planu dochod6w i wydatk6w budZetowych 0 kwot'l 
666.933,79 zl w celu doprowadzenia do zgodnosci plann dotaeji 
i wydatk6w na zadania zledone, wlasne wynikaj~ce z zawiadomien 
Mazowicckiego Urz~du Wpjewodzkiego w Warszawie Wydzialu 
Finansow oraz na podslawie zawartych umow z WojewOdztwem 
Mazowieckim i Wojew6~im Funduszem Ochrony Srodowiska , 
i Gospodarki Wodnej w Wars"i"wie. 

c) 	 zwi<;kszenicm dochod6w budli:elowych 0 kwot<; 13 .325,00 zl z tytulu 
ponadplanowych dochod6w 1 zwi"kszenie planu wydatk6w 0 kwot<; 
13.325,00 zl, ' 

d) 	zwi"kszenicrn planu dochodqw budzetowych 0 kwot'l 87.399,00 zl 
Ij. z tytulu subwencji oswiatowej omz zwi"kszeniem planu wydatk6w 
budZetowych 0 kwot, 87.399,01\) zl, 

e) 	zwi"kszeniem dochod6w i wydlltk6w budZetowych 0 kwot, 347.113,00 zl 
wtym: 
- dotaeji - 345.253,00 zl na JXldstawie zawartej umowy or RPMA.04.01~ 

00-14-6903/16-00 w ramac~ Regionalnego Programu Operacyjnego 
WojewOdztwa Mazowieckiego na lata 2014 -- 2020 na zadanie pn. 
"Odnawialne zr6dla energii dla mieszkanc6w i budynk6w uzytecznosci 
publicznej w Groinie H6w i sjrubice", 

- \.860,00 zl wplaty - udziat mieszkailc6w gminy Slubice 
z przeznaczeniem na instala~je OZE (dot. zadania pn. "Odnawiaine 
h6d!a energii dla mieszka6~6w i budynk6w ui;ytecznoSci publiczncj 
w Gminie How i Slubice"), ' 

f) 	 zwi,kszenicrn doehod6w i wydatkow budZetowych 0 kwot~ 150.000,00 zl 
- grand w ramach Programu iOperacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020. . 

Plan budzetn na 30.06.2019 r. po strQnie dochod6w wynesi: 20.561.179,79 zl, 
a po stronie wydatk6w - 21.066.813,79 zl. 
ZadluZenie gminy na dzieil 30.06.2019 r. z tytulu zaci'lgni,tych pOZyczek 
i kredyt6w wynosi 1.700.990,00 z!. " 
Plan przychod6w na 30.06.2019 r. wynosi 796.3 J5,00 z! i s'l to: 

a) przychody z wolnych srodk6w -:796.315,00 z!. 
Natomiast plan rozchod6w wynosi 2~0.681 ,00 z! i S'l to splaty rat pozyczek 
i kredytow. . 
J\a dzien 30.06.2019 r. planowany deficyt wynnsi 505.634,00 zl. 
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c 

i 

Wykonanie przychod6w i rozchpd6w budzetu za okres sprawozdawczy 
przedstawia si~ nast~pujl!Co: i 

- przychody - 2.550.908,23 zl (wolne srodki - 1.723.490,00 zl, nadwyzka 
z lat ubieglych 827.418,23 zl), 

- rozchody - 22.500,00 z! - splata raty pozyczki. 

Stan zaleglosci na 30.06.2019 r. \jvyniosl ogolem 1.265.829,32 zl tj. 11,2% 
wykonanych dochodow og61em, nat~miast nadplaty wynosZl! 40.019,33 zl Ij. 0,4 
wykonanych dochod6w ogo/em. I 
Kwota nalezuosci wymagalnycH na dzien 30.06.2019 r. wyniosla 
1.190.619,43 zl, z tego z tytulu towat6w i uslug - 140.053,28 z1. 

Dochody budzetowe za omawiany \)kres sprawozdawczy wykonano w 55,0% 
tj. zatnkn~ si~ kwOtl) 11.3060350,4~ zl, w tym: 

a) subwencja og61na - 40382.120,00 zl 

z tego: 


czysc wyrOwnawcza - 1.808.670,00 zl, 

- cz~s6 oswiatowa - 2.491,904,00 zl, 

- cz~sc rownowazllca - 81.546,00 zl, 


b) dotacje cclowe - 3.648.976,52 zl 
z tego: 
- na zadania z zakresu administracji fZl!dowej (z budzetu patistwa) 

3.218.619,52 zl, 
- na zadania wlasne (z bud:i:etu panstwa) - 430.357,00 zl, 

e) dotacja w ramach program6w finansowanych z udzialem srodkow 
europejskich, 0 kt6ryeh mowa Wi , art. 5 Ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy 
345.252,22 z!, 

d) udzialy w podatku dochodowym od os6b fizycznych - 929.847,00 21, 
,• 

eJ grand 150.000,00 zl (Cytrowa Poiska), 

. 
f) pozostale dochody wlasne - 1.850.,54,71 z1. 

Wykonane dochody w kwocie Ilo306.;l50,45 zl stanowill: 

- dochody bie:U)ce -10.959.238,:<13 z! 

- dochody maj'ltkowe - 347.112,12. 




c 

! I • 


,I 
Wydatki budZctowe uksztaltowaly Isi\l ponizej dochodow, bowiem w kwocie 
10.105.597,45 zl, co stanowi 48,0%,' w ty1ll: 


a) wydatki bi~ce - 9.513.449,44 zl, 

b) wydatki majl!tkowc - 592.14~,oJ zl. 


Po ogo\nej eharaktcrystyee budi.etu przedslawione zostan~ ponizej !:rOdla , 
dochodow usystematyzowane wg kJisyfikacji budZetowej. 

Dzial QI0 RII\nietwo i IlIWiectwQ 

Plan -219.177,79 zl 
Wykonanie - 219.309,87 z! 
% - 100,1 

w tym m.in.: 
- dotacja cclowa w wysokosci 216.747,79 zl z przeznaczeniem na Z"Tot 

cZ\lsei podatku akcyzcwego zawartego w cenie oleju nap<;<!owego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentow rolnych. 

- czynsz z k61lowieckich - 2.562,08 zl. 

Dzial400 Wytwarzanie i zaopatry~anie w "nerg;" elekttyczn!l. gaz ; wode 

Plan - 418.560,00 zl 
Wykonanie -. 186.251,26 zl 
%-44,5 

wtym: 
- oplata za wod~ - pJan przewiquje dochody w kwocie 416.560,00 zl, 

a uzyskano dochOd w kwocie 185,849,09 zl, zaleglosc wynosi 78.428,52 zl, 
natomiast nadplata 1.071,57 zl. Na zaleglosci wystawiono: 181 sz!. wezwail 
do zaplaty. . 
Na niisze wykonie pJanu do up/ywU czasu rna wplyw wyst~puj~ca zaleglosc. 

- odsetld od nietenninowej wplaty - ~02,17 zl. 

Dzlal ~OO Tr!!psport I lacznosc 

Plan - 85.000,00 zl 
Wykonanie-23.932,93 zI 

% -28,2 


Jest to odszkodowanie za uszkodzone drogi gminne przez bobry. Na najblizszej 
sesji rady plan zostanie wprowadzony. 

·4· 



, 
i , 

-

W okresie sprawozdawczym nie ~lyn~la dotaeja w wysokosci 85.000,00 zl 
z Urz~du Marszalkowsldego Wojewodztwa Mazowieckiego zwiljZaoa 
z wyl~czeniem z produkcji gruntOW\' rolnych na rcalizacj~ zadania pn. ,,Budowa 
drog; gminnej G291l1OW (GlO) Wymysle Polskie,· Alfonsow - BOIleza 
w gminie Slubice". Srodki powyzsze zostaiy wl~czooe do budzetu gminy w doiu 
27 ezerwca 2019 r. Uchwal~ i'lr VlIL50.2019 Rady Gminy Slubice. 
Srodld powyZsze wpiyn'l w II pOlroc\zu br. po zrealizowaniu zadania. 

Dzial700 Gospodarka mleszkanio$'a 

Plan - 80.776,00 zl 

Wykonanie - 63.513, 14 zl 

%-786, 


wtym m.in.: 

a) z tytulu czynszu za wynajem I01\cali gminnych uzyskano dochOd w kwocie 


27.953,78 zl, na plan 42.670,00 zl, zaleglos6 wynosi 1.705,60 zl, nadplata 
134,02 zl. 

b) wplywy za centralne ogrzewanieiuzyskano w kwocie 27.738,63 zl, na plan 
30.000,00 zl. Zaleglosc wynosi 2g2,OO zl, nadplata 165,00 zl. Na zaleglosci 
wystawiono 3 szt. wezwania do zapiaty. 
Plan - wplywy za c.o. zostanie urclalniony na najblizszej scs]i rady, 

c) oplala za wieczyste UZytkowanid gminnych gruntow 7.818,51 zl, na plan 
7.906,00 zl, , i 

d) odsetld od nieterminowych wplat +2,22 zt 

Dzlal 720 Informatyka 

Plan - 150.000,00 zI 
Wykonanie ... 150.000,00 zl 
%-100,0 

Jest to grand w ramach Programu' Operacyjnego Polska Cyftowa na lata 
2014-2020 na dzialania szkolcniowe Ina rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 
mieszkancow Wojewodztwa Mazowi~ckiego. 

, 

Dzlal750 Admlnistt8cja publlczna 

Plan- 55.124,00 zI 
Wykonanie -·27.781,99 zl 
%- 50,4 

- 5 



wtym: 	 I 
a) dotacja celowa na zadania zlepone z zakresu adtninistracji rz~dowej ~ 

26.518,33 zl na plan ~ 52.479,00 ~1. 
b) wplywy z rO:rnych dochodow (pI):>wizje od ZUS, podatku)- 915,66 zl, 
e) wplywy 20 tytulu kOSzlOW upomnlenia 348,00 zl na plan 1.370,00201, 

Dzial 751 Urzedy naczelnych ;organ"w wlaOO panstwowej. kontroli 
i ochrQny prawa oraz sadownictw~ 

Plan - 28.034,00 zI 
Wykonanie - 26.042,40 zI 
%-92,9 

i jest to: 
a) dotacja celowa na pokryqie calokszlaltu koszt6w prowadzenia 

i aktualizowania slalego rej.stru wyborc6w - 472,00 zl na plan 940,00 zl, 
b) 	 dotacja celowa na przekazanie dokumentacji wyborczej do archiwum 

70,80 zI na plan 100,00 zl. Niewykorzystan~ dotacj~ w wysokosci 29,20 zl 
zwrocono w dniu 14.05.2019 r. do Krajowego Biura Wyborczego 
Delegatura w Plocku, 

c) 	 dotacja cclowa na organizacj~ I przeprowadzenie wybor6w do Parlamentu 
Europejskiego -. 25.499,60 zl na!plan 26.994,00 zl. Niewykorzystan'l dotacj~ 
w wysokosci 1.494,40 zI ZWfOcono w dniu 26.06.2019 r. do Krajowego 
Biura Wyborczego Delegatura \~ Plocku. 

Dzlal 56 Dochod od os6b fa n 'ch od osoh fi czn cb i ad Inn ch 
ednostek n osiada' cvch 080 wosd 	 rawne' oraz datki zwi zane 

z ich pobofem 

C 	 Plan - 3.684.249,00 zl 
Wykonanie - 1.950.855,68 zl 
%-53,0 

wtym m.in.: 

1) wplywy z karty podatkowej u~yskano w kwocie 2.632,59 zl na plan 
3.610,00 zl, zaleglos6 vl'ynosi 4:398,12 zl. Jest to dochOd, ktory wplywa do 
budZetu gminy za posrednictwetn U~du Skarbowego, wi~c trudno ustali': 
realny plan. 

2) dochody od os6b prawnych ui:yskano w kwocie 287.553,00 zl na plan 
544.829,00 zl z nast~pujl\cych zrtldcl: 

! 
a) podatek ad nieruchomosci 26~.280,00 zl na plan 506.980,00 zt, zaleglosc 

wynosi 40.470,00 zI. Skutki 'obniienia maksymalnych stawek wynos~ 

·6· , 
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'/ 


57.471,65 zl, skutki UdZi110nYCh przez gmin~ zwolnieii wynosZl! 
8.894,96 zl. I 

b) podatek rolny - 2.203,00 f.I na plan 7.112,00 zl, zaleglosc wynosi 
1.616,00 zl, nadplata 0,50 zl. Skutki obniZeilia maksymalnych stawek 
wynos,,"! - 621,27 zI. , 

Na niZsze wykonanie planu: do uplywu czasu rna wplyw wyst~puj~ca 
zaleglosc. 

0) 	 podatek lesny wplyn~1 w kw»cie 11.288,00 zl przy planie 21.900,00 zl. 
Skulki obniunia maksyma1nych stawek wynosZl! - 374,89 zl. 

d) podatck od srodk6w transpqrtowych 5.782,00 z! na plan 8.737,00 zl. 
Nadplata wynosi - 1.407,00 ~. Skutki obnizenia g6rnych stawek podatku 
za okres sprawozdawczy wynosZl! - 3.488,32 zl. Skutki udzielonych 
przez gmin~ zwolnien wynosZlj - 1.244,28 zl. 

3) 	dochody od os6b fizycznych U:Zyskano w kwocie 626.743,44 zl na plan 
1.038.515,00 zl z nasl~puj~cych ;p:6del: 

a) podatek od nieruchomosci 184.412,40 zl na plan 296.367,00 zl. Zaleglosc 
wynosi 78.001,29 zl, natomjiast nadplala 948,50 z1. Skutki obniienia 
maks)malnych stawek wyno~Zl! 161.686,74 zl. Skulki udzielonych przez 
gminy zwolnien wynoszq 27.899,13 zl. Wystawiono 254 szt. upomniefl, 
10 5Z!. tytul6w wykonawczych. 

b) podatek rolny 259.304,74 zI na plan 431.900,00 zt. Zaleglosc wynosi 
77349,54 zl, natomiast n:.idplala - 9.048,06 zt. Skulki obnizenia 
maksymalnych stawek wynos~ - 33.739,28 zt. 
Windykacja prowadzona jeSt razem przy podatku od nieruchomosci 
i lesnym. . 

c) 	podatek lesny 11.154,73 zl na plan 17.678,00 zl, zaleglosc wynosi 
4.500,10 zl, natomiast , 137,40 Skutki obnizenian:.idplata zl. 

maksymalnych stawek wynOsl':~ - 275,00 :d. 


d) 	podatek od srodk6w transportowych 135.438,00 zl na plan 221.080,00 zl. 
Zaleglosc wynosi 73338,74 ~ natomiast nadplata - 5.478,00 zl. Skulki 
obnizenia g6rnych stawek i wynosZl! 71.093,68 zt. Na zaleglosci. 	 ,
wystawlOno: I 
- 5 sz!. wezwan do zlo:q,nia deklaracji nn podatek od srodk6w 

transportowych, 
- 2 szt. postanowien w sprawie okreslenia wysokosci zobowi~zan 

w podatku od srodk6w traasportowych, 
- 2 szt. decyz,ji w sprawie okreslenia wysokosci zobowiqzania 

w podatku od srodk6w tra~sportowych, 
- 10 szt. upomniefl, , 
- I szt. tytu!6w wykonawczych. 
Na niisze wykonanie planu do uplywu czasu ma wpIyw wyst~pujljca 
zaleglosc. . 

- 7 
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! 

e) oplata targowa 3.218,00 zl pr.IY planie 8,100,00 zl, 
t) podatck od czynnosci cywi,no - prawnych zrealizowano w kwocie 

31.504,94 zl, na plan - 54.8!J0,00 zl. Zaleglosc wynosi 9,99 zl. Jest to , 
dochOd, ktOry wplywa do budZetn gminy za posrednictwem Urz~du 
Skarbowego, wi~c trndno us~lic realny plan. 

g) odsetki od nietenninowych wplft wyniosly 1.710,63 zlprzy planie 3.500,00 zl. 

W okresie sprawoWawczym nie wpIymjl podatek od spadkbw i darowizn, Plan 
pIZeWiduje 5,000,00 zl. Jest to d~h6d, kt6ry wplywa za posrednictwem Urz¢u 
Skarbowego. 

4) 	 wplywy z innych oplat stanowillcych dochody jednostek samorzl)du 
terytorialnegu na podstawie ustaw 101.051,39 zl - plan 108.985,00 zl 
wtym: 

a) z oplaty skarbuwej uzyskal\o dochOd w kwocie 7.261,00 zl na plan 
15,240,00 zl. 

b) z uplaty eksploatacyjnej 28.776,48 z! na plan 28.776,00 zl, 
c) wplywy z oplat za wydanie zezwolenia na sp'.lcdaZ napoj6w 

alkoholoviiych - 55.561,18 zl 'na plan 55.517,00 zl. 
d) wplywy za zaj~cio pasa drog~wego -7.452,73 zl na plan 7.452,00 zl. 
0) oplata za przyj~cie oswiadcz~nia 0 wst~pieniu w zwil)ZCk malzenski p02a 
urz~dem stanu cywilnego - 2,000,00 zl na plan 2.000,00 zl, 

5) 	 z tytnlo udzial6w w podatku dochodo ....ym od os6b fizycznych uzyskano 
doch6d w kwocie 929.847,00 zl na plan 1.987.294,00 zl, od os6b prawnych 
3.028,26 zl na plan 1.016,00 zl. Jest to dochOd, kt6ry wplywa za 
posrednictwem Urz~du Skarbowego, wi~c trudno ustalic realny plan, 

Dzial 758 Rozne rozliczenia 

Plan -7.888.182,00 zl 
Wykonanie - 4.416.574,64 zI 
%- 56,0 

W tym dziale ewidencjonowane s~: 

a) dochody z subwencji oswiatowej - 2.491.904,00 zl na plan 4.049.349,00 zl, 
b) dochody z subwencji wyr6jllnawczej - 1.808.670,00 zl na plan 

3.617.337,00 zl, . 
c) dochody z subwencji rownowa4cej - 81.546,00 zl na plan 163.096,00 zl, 
dj z tytnlo zwrotn podatku VAT - 49.649,11 zl, na plan 50.000,00 zl, 
ej z tytnlu odsetek od Srodk6w pleni"mych znajdujllCych sit< na rachunkach 

bankowych dochod6w i wydatk6w obslogiwanych przez bank oraz lokat 
terminowych uzyskano kwot" 4,$05,53 zl na plan 8.400,00 zI. 
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Dzlal80l Oswiata i wychowanie 

Plan - 510.178,00 zl 
Wykonanie - 247.466,22 zl 
% -48,5 

W dziaJe tym uzyskano doch6d z tyl.ulu: 

-	 wplywu z uslug (za obiady dzieci UCZ\lszczaj~cych do Szkoly Podstawowej 
w 	 Slubicach, Publicznego Ojrnnazjum oraz dued z Samorzqdowego 
Przedszkola) - 119.485,30 zl naplan 208.500,00 zI. 
oplata za swiadczenia ud;ielaoe przez przcdszkole (w cza<;le 
przekraczajllcym 5 godz.) - 5.073,00 zl, na plan 4.000.00 zl. 

PonadpJaoowe wykonanie zadan w; tym zakresie wynika z duzej liczby dzieci 

przebywaj"cych w przedszkolu po~ej pi~ciu godzin dziennie. 

Na najbliZszej sesji rady plan zostanie urealniony. 

~ dotacja cclowa na realizacj~zadan wlasnych w zakresie wychowania 


przedszkolnego - 68.747.00 zl. ~a plan - 137.494,00 zI, 

wtym: 
~ w rozdz. 80103 - 16.836,00 zl. na plan 33.672.00 zl 
- w rozdz. 80104 - 51.911,00 z\, na plan 103.822,00 zl. 

-	 za ucz,szczanie dzieci z innego terenu do Przedszkola SamofZl!dowego 
w Slubicach uzyskaoo dochOd w'kwocie 19.009,92 zl na plan 18.200.00 zl. 

Na najblizszej sesji rady plan zostanle urealniony. 
- dotaeja celowa z przeznaczeniem rut wyposaienie szk6l w podr~czniki, 

materialy edukacyjne lub rnatl'rialy cwiczeniowe 23.151,00 zl na plan 
23.151.00 zl. 

-	 dotacja celowa w kwocie 12.000.00 zl na plan 12.000.00 zI 
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowosci wydawniczych do 
bibliotek szkolnych (Program Wieloletni "Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa"). 

W budZecie z.aplanowane s~ Srodkli w wysokosci 28.000,00 zl na realizacj~ 
Rzitdowego programu rozwijanie !szkolnej infrastruktury omz kompetencji 
uczni6w i nauczycieli w zakresie te~hnologii informacyjno - komunikacyjnych 
na lata 2017-2019 - ,,Aktywua tahli,;a" oraz srodki w wysokosci 70.833,00 zl na 
realizaejy zadan wynikajqcych z W;eloletniego programu ,,Posilek w szkolc 
i w domu" na lata 2019-2023 dO\y<lZllcych wspierania organ6w prowadz~cych 
publiczne szkoly podstawowe w zapewnieniu bezpieczoych warunk6w nauki, 
wychowania i opieki przez organizacj, stol6wek i miejse spozywania posilk6w. 
Srodki powyzsze wplynyly w miesi'lpu lipeu br. 

,9· 	 '- ; 
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W okresie sprawozdawczym nle Iwplym;ly srodki za Uczl(szczanie dzieci 

z innego lerenu do oddzialow pr,,~szkolnych przy szkolach podslawowych. 

Zaplanowana kwota 10 8.000,00 zl. : 

Realizacja w II polroczu hr. 


Dzial852 Pomoc spo!eczna 

Plan - 499.220,00 zl 
Wykonanie - 303.610,00 zl 
% -60,8 

i s~ to nast<;puj~cc grupy dochod6w:' 
, 

i 
a) dolacja celowa na zadania wlashe - 303.610,00 zl na plan 499.220,00 zl, 

wtym: 
- na zasilki i pomoc w naturze'(zasilki okresowe) - 60.000,00 zl na plan

109.000,00 zl. 
- na utrzymanie OOPS -71.910,00 zl na plan 132.800,00 zl, 
- na zasilki stale - 100.000,00 tl na plan 144.400,00 zl. 
- na ubezpieczenia zdrowotn~ (za osoby pobieraj¥e zasilek staly) 

8.700,00 zl, na plan 17.000,00 zl, 
- na dOZywianie uczni6w - 63.000,00 zl na plan 93.990,00 zl. 

W hudzecie zaplanowana jest dotjIeja w wysokoSci 2.030,00 zl na wyplat<; 
wynagrodzenia za sprawowanie o~ieki oraz za ohslngl' tego zadania. Srodki 
pOwyZsze wplyn"ly w miesi4cu Iipcu hr. 

Dzlal 854 EduMeyjna opleM mcebowawcza 

Plan - 46.000,00 zl 
Wykonanie - 46.000,00 zl 
% -100,0 

Jest to dotacja celowa z przeznaczebiem na dofinansowanie swiadczen systemu 
pomocy materialnej dla uczni6w 1charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d 
i art. 90e ustawy 0 systemie oswialy, 

Dzial 855 Rodzina 

Plan - 5.798.225,00 zl 
Wykonanie - 2.927.896,73 zl 
% - 50,5 

i s~ to dochod6w: 
- dotacja celowa na realizacj" rz~dowego programu ,,Rodzina 500 PLUS" 

1.690.000,00 zl na plan 3.279.000,00 z!. 
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I 
- dotacja celowa na realizacj~ swiadczefl rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego - 1.21O.ooO,pO zl na plan 2.363.000,00 zl. 
- wplywy z tytulu zwrotu przd dluZnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu 

alimentacyjnego· 1.736,2~ Izl na plan 2.000,00 zl. Zaleglosc wynosi 
662.586,31 zl. Spra,,'Y d!1linik6w alimentacyjnych na biez~co S,! 

przekazywane do komomik~ sqdowego, kt6ry prowadzi wobec nich 
post~powanie egzekucyjne, I 
dotacja celowa na ubezpi~zenie zdrowotne za osoby pobieraj~ce 
swiadczenia rodzinne - 26.010,00 zl na plan 41.000,00 zl, 
dotacja celowa na reali~cj~ fZ'!dowego programu dla rodzin 
wielodzietnycb ,,Karta Duzej ~odziny" - 150,00 zl na plan 225,00 zl. 

- za duplikat "Karty Duzej Rod;ziny" - 0,48 zl. 
W bud:i:ecie zaplanowana jest dotadja w wysokosci 113.000,00 zl na Rz~dowy 
Program "Dobry Start". W okresie sPrawozdawczym nie wplynQla zadna kwota. 

Dnal 900 Gospud!!rka komun!!lnl\ i oobron!! srodowiska 

Plan - 1.098.454,00 x! 

Wykonanie -717.115,59 zl 

%-65,3 


w tymm.in.: 
a) wplywy z uslug - odplatno~c za dostarczone scieki na oczyszczalniQ 

sciek6w w Slubicach uzyska/lo doch6d w kwocie 26.499,33 zl na plan 
55.880,00 z!, zaleglosc wyno~i 3.562,05 zl, nadptata 59,00 zl. 
Windykacja zaleglosci prowa4xona jest razem przy optacie za wod~. 

b) 	wplywy z tytulu odsetek (scie~i) - 94,98 zl, 
c) 	wplywy z tytuly oplat za Igospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynosz,! 337.661,71 zl n~ plan 661.374,00 zl, zaleglosc wynosi 
108.296,06 zl natomiast nl\dptata - 21.570,28 zl. Na zaleglosci 
wystawiono 248 szt. upornniep omz 51 szt. tytulow wykonawczych. 

d) wplywy z tytulu odsetek (gosp. odpadarui) - 1.599,15 z!, 
e) wplywy z tytulu kosztow upo1ru1ienia . 2.002,40 zl 
f) wplywy z tytulu optat za konlYstanie ze srodowiska - 2.033,76 zl na plan 

2.033,00 zl. : 
g) za odpady (z zalcglosci) - O,O~ zl, zalcglosc wynosi 56.135, II zl, 
h) oplata produktowa 112,04 ~. Na najbliZszej sesji rady plan zostanie 

wprowadzony. 
i) 	 udzial- wplaty ruieszkatlcow Vi wysokoSci 1.860,00 zl z przeznaczeniem na 

instalacje OZE (dot. zadania pn. "Odnawialnc ZrOd!a energii dla 
mieszkatlc6w i , pubJicznej w gminiebudynk6w !uzytecznosci !l6w 
i Slubice"), 
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j) 	dotacja w kwocie 345.252,2 z! na realizacjlt zadania pn. "Odnawialne 
zrodta energii dla mieszka cow i budynkow uZytecznosci publicznej 
w gminie Itow i Slubice". 

W budzccic zaplanowana jest otacja (z WFOSIGW) - 21.000,00 zt na 

dofinansowanie zadania pn. 'fUsuniycie i unieszkodIiwienie wyrobOw 

zawieraj,!cych azbest z Icrenu gn\iny Slubice w 2019 r". 

Srodki powyzsze wplynq w II polowie br. po zrealizowaniu zadania. 


, 

W dalszej cz~sci informacji omow!ona zostanie realizacja budZetu po stronie 
WYdatk6w, ktore zostaly wykonane wkwocie 10.105.597,45, w tym: 

- wydatki biez'!ce 9.513.449,44 z! na plan 18.836.200,79 zl, co stanowi 
50,5%, , 

- wydatki inwestycyjne (maJ'ltkowe) - 592.148,01 z! fiR plan 2,230.613,00 
zl, co stanowi 26,5%. 

Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo 

Plan - 225.528,79 z! 

Wykonanie - 221,957,01 zl 

% -98,4 


wtym: 
- odpisy w wysokosci 2% o~ uzyskanych wplywow z tytulu podatku 

rolnego wyniosly 5.209,22 Izt Z lej kwoty zobowi~zanie z 2018 r, 
wynioslo 278,74 zl. ZObowfllZanie niewymagalne na 30.06.2019 r. 
299,67 zt Zaplaty w/w kw<i>ty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej 
dokonano w miesi'lcu lipcu b~. 
srodki w wysokosci 216.747,79 zI zostaly wydatkowane na zwrot czysci 
podalku akcyzowego zawartego w cenie oJeju napydowego 

C) wykorzystywanego do produl\:cji rolnej przez producent6w rolnych. 

Dzial400 Wvtwarzanie i zaopatnr'Wanie 'IV enerl!,i\, eJektryczna, I!,az i wod\, 

Plan - 1.026.157,00 zl 

Wykoname - 164.005,22 zl 

%-16,0 


wtym: 

a) wydatki biezllce - 140.410,14 zt. 

b) wydatki maj'llkowe - 23.595,08 zt. 

W ramach wydatkow bie~cych wydalkowano:
, 

a) na biez~ce utrzymanie wodoci~g6w wiejskich (stacji w Grzybowie i 'IV Bonezy 
wraz z sieeiV ~ 140.410,14 zl na plan 320.957,00 zl. 
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W powyZszej kwocie wydatki pbwstale z tytulu wynagrodzen wynosz~ 

55.063,79, wydatki na energi~ 37.521,98 zl. 

Na dziet\ 30.06.2019 r. powstal:f zobowi(jZania oiewymagaloe w kwocie 

8.463,62 zl w tym: za energ1~ elektryczn~ - 8.428,55 zl i uslugi 

telekomunikacyjne - 35,07 zl. . 

W/w zobowi~zania zostaly uregulo-tane w miesi,!cu lipcu br. 

W ramach wydatk6w maj'ltkowych j.vydatkowano: 

a) zakupiooo pomp, gl,bioow'l na ~UW w Bonczy 18.579,15 zl, 

b) na zadanie po. "Budowa SOW wraz z uj.,aiem w6d podziemnych 


w Alfonsowie" - 5.015,93 (za ,*zyl~cze energetyczne). Zadanie uj"te WPF. 
Dalsza realizacja w II p6/roczu hr. 

W budzecie zaplaoowane s~ srodki w wysokosci 210.000,00 zl oa zadanie po. 
"Wymiana kabla energetyczoego i kabla steruj~cego do zasilaoia uj"cia w6d 
podziemnych ze Stacji Uzdatniania Wody Bmlczy. 
Zadanie przewidzianc jest do realiz<lcji w II p6iroczu br. 

Dzial 6110 Transport i lacznosc 

Plan - 942.697,00 zl 
Wykooanie - 17.648,89 zI 
%-1,9 

- zaplacono za zaj,cie pasa dro$owego - 386,95 zl, 
- zaplacono za posp6lk, (:twit), kruszywo na napraw, drOg gminnych, 

mieszank, asfaltow'l i piasek ~lukany - 7.639,96 zl, 
- za wynajem rowniarki - 5.953,20 zl. 

Pozostal4 kwot,. wydatk6w biezqcy¢h przeznaczono m. in.: na zakup paliwa do 
koparko.ladowarki, kt6ra pracowal~ przy naprawie drOg gminnych, za napraw, 
znak6w drogowych przy drogaeh gnilinnych, ilp . 

. 
W budZecie zaplanowane s~ srodki '" wysokosci: 

a) 	 48.000,00 zl na zadanie pn. ~,Przebudowa drogi polegaj'fCa na budowie 
sciezki rowerowej w ci~gul drogi wojew6dzkiej nr 575 na odcinku 
Studzieniec - Slubice w kim 22+630 do km 24+8110 (opracowanie 
dokumentacji). Zadanie uj,,* WPF. W okresie sprawozdawezym nie 
poniesiono zadnego wydatkuJ Realizacja zadania w II p6lroezu br. 

b} 	800.300.00 zl na zadanie pn .• "Budowa drogi gminnej G291110W (GIO) 
Wymysle Polskie - Alfons6w - Boneza w gminie Slubice". Zadanie uj,te 
WPF. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. W miesi'fCu 
lipcu br. Zostal rozstrzy~,ty przetarg na w/w zadanie i zostala 
podpisana umowa z wykona,*cq, 
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1 I , 

c) 30.000,00 zl na zadanie pn~1 "Budowa drogi 0291125 Laziska - Budy 
w gminie Slubice. Zadanie roku biez~cym nie b~dzie realizowane. Na 
najblizszcj scsji rady plan zo tanie zdj~ty. 

I 

Dzial 700 Gospodarka mieszkani'Wa 

Plan - 94.500,00 zl 
Wykonanie - 41.981,47 zl 
%-44,4 

wtym: 
a) wydatki bieZllce -22.099,09 zl, 
b) wydatki majl}tkowe-19.882,38 zl. 

W ramach wydatk6w bie:i:~cych: 
- zakup peletu do budynku po eylej Weterynarii, zakup oleju opalowego do 

budynk6w: Domu Nauczyciela w Slubicach i Osrodka Zdrowia, oplacenie 
energii w budynkach ~d"cych w zlIIZljdzie gminy, kontrol, przewod6w 
kominowycb, zakupiono materialy do naprawy budynk6w komunalnych, 

usuni,cie awarii instalacji kanalizacyjnej w Domu Nauczyciela 

i ubezpieczenie budynk6w - 1'8.484,09 zl, 

za opracowanie operatu szatiunkowego dla dzialek or 217/5 oraz 217/6 

w ob"bie geodezyjnym Lazis~a oraz wypis z rejestru grunt6w - 765,00 zl, 


- za wypis i wyrys z rejestnj grunt6w dzialek w ob"bie geodezyjnym 
Alfons6w (dokumenty niezb~dne do uregulowania stanu prawnego 
w ksi,gach wieczystych - 2.850,00 zl. 

Zobowi'!Z'lllie niewyrnagalne na dzien 30.06.2019 r. wynosi 124,19 zl za energi,. 
Zostalo uregulowane w rniesiljcu lipeu br. 

W ramach wydatk6w maj'ltkowycb: 
zakupiono nierucbomosc 0 pow. 0,18 ha polo:i:on~ w obr~bie 
geodezyjnym Laziska gmina ~lubice - 19.882,38 zl. 

, 

Dzial710 Dzialalnosc usiugowa 

Plan - 26.400,00 zl 
Wykonanie - 22.865,50 zl 
%- 86,6 

i s~ to wydatki: 
- za sporz~dzenie (opracowrujie) projektu decyzji 0 ustaleniu warunk6w 

zabudowy - 4.865,50 zl, ! 
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- za opracowanie Studium uJarunkowan i kierunk6w zagospodarowaoia 
przestrzennego gminy Stubi"" - 18.000,00 zl. 

I 
Dzial 720 lnformatyka 

Plan - 150.000,00 zl 
Wykonaoie - 0,00 zI 
%-0,0 

, 

W okresie sprawozdawczym oie po~iesiono i:adnego wydatku. POwyZsze srodki 

zostaly wb!ezone do budZetu gmillY w dniu 27 czerwca 2019 r. Uchwal~ 


Nr VlII.50.2019 Rady Gminy Stuljice. POwyZsze srodki (grand) przezoaczony 

jest oa dzialanie szkoleniowe oa Fez rozwoju kompetencji cyfrowych dot. 

realizacji projektu pn. ,,Podnoszejnie kompeteneji cyfrowych mieszkailc6w 

Wojewodztwa Mazowieckiego" , 

Realizacja w II p6lroczu br. 


Dzlal 750 Administracja publiczna 

Plan - 2.090.183,00 z! 
Wykonanie - 1.037.247,02 z! 
% -49,6 

w rym m.io.: 
wydatki admlnistracji l'Zljdowej zamkn~ly sl" kwotlj - 26.518,33 zl na 
plan 52.479,00 zl. W kwocie tej mieszcZl} sly v,ydatki oa 
wynagrodzenia osobowe pracpwnika - 18.181,77 zl na plan 39.901,00 zl, 

wydatki powstale z utrzyt)Janiem Rady Gminy uksztaltowaly si~ 
w kwocie - 33.443,94 zl na plan 85.000,00 z1, w tym m.in. na: 
• 	 diety dla czlonk6w Koniisji Rady oraz diety radnych za udzial 

w posiedzenlach Scsji i Rady i zryczaltowana dieta dla 
PrzewodniczljCego Rady 3Q.852,42 zl, 

~ 	 wydatki na utrzymanie Urz~~u zamkm;ly si~ w kwocie 959.295,52 zl na 
plan 1.880.692,00 z! w tym i 

wynagrodzenie osobowb pracownik6w 567.678,03 zl, 
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,1 3-stka" - 76.777,94 zl, 
- za energi~ i wod~ - 4.341 ,62 zl, 

odpisyna ZFSS - 20.745,00 zl, 
- prowizja dla soltys6w za inkaso zobowiljZRil pieniymych 

15.090,00 z1. 
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Pozostale wydatki to: 
olej opatowy, art. papie icze, srodki czystosci, usrugi pocztowe, 
telefoniczne, obsruga p awna, informacyjna, za obsrugy BHP, 
szkolenie pracownik6w, d legacje itp. 

Na dzien 30.06.2019 r. powstaty z bowi¥ania niewymagalne w wysokosci 
2.039,90 zl i dotyczyty: konserwac i instalacji alarmowej - 364,08 zl, energii 
1.605,67 zl, oraz usrug telekomunik cyjnych - 70,15 zl. 

Wlw zobowi'lzania zostaly uregulo ane w miesi~cu !ipcu 2019 r. 


.. wyplacono diety soltysom za ~dzial w posiedzeniach sesji 5.000,00 zi, 

• 

- wydatki zwi¥ane z zatruflnieniem pracownik6w w ramach prac 
mterwencYJnych - 11.428,66 ill na plan 38.151,00 zl. 

Na niZsze wykonanie planu mial wplyw srodk6w Z Powiatowego Urz\,du Pracy 
- refundacja poniesionych wydatk6f,v na pracownik6w zatrudnionych w ramach 
prac interwencyjnych. K wota ~refundowana wp!yn\lla na zrnniejszenie 
wydatk6w. 

- skladka na rzecz Zwi'lzku Gmin RP w wysokosci 1.560,57 z1. , 

W budzecie zaplanowane s~ srodki w wysokosci 17.300,00 zl na promocj<;J 
gminy. W okresie sprawozdawciym nie poniesiono wydatku. Realizacja 
w II p61roczu 2019 r. 

Dzial 751 Urzedy naczelnych ,organ6w wladzy panstwowej. kontroli 
i ochrony prawa oraz s3downictw~ 

! 

Plan - 28.034,00 zl 
Wykonanie - 26.042,40 zl 
%- 92,9 

i s~ to wydatki i 
a) za aktualizacj<;J spisu wyborcl6w - 472,00 zl (srodki pochodz,! z dotacji 

budZetu pa:6.srwa), 1 
b) na organizacj~ i przeprowad+~ie wybor6w do Parlamentu Europejskiego 

- 25.499,60 zl (srodki pocho:f:! z dotacji budZetu pa:6.srwa), 
c) oa przekazanie dokurneotacji, wyborczej do archiwum - 70,80 zl (srodki 

pochodzl/ z dotacji budZetu p.pnstwa) 
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Dzial754 Bez ieczenstwo nblicz e i ochrona rzeciw oZarowa 

Plan - 65.800,00 z! 
Wykonanie - 25.335,02 zl 
% -38,5 

i s~ to wydatki biez'lce. 

W ramacb tych srodk6w: 
a) 	 zaplac{)no wynagrodzenie Glninnego Komendanta OSP, wyplacono 

ekwiwalent slrni:akom za umzat w akcjach ratowniczych i szkoleniach, 
zakupiono paliwo, (do samoe od6w stratackich), zaplacono za energi~ 
elektryczn'l, p17.egll!d techni y samochod6w stratackich, zaplacono za 
ubezpieczenie samochod6w Istrazackich i strai:ak6w, za napraw~ 
podnosnika, zakupiono akumulafor, - 25.335,02 zl. 

Na dzien 30.06.2019 r. powstaly ZtbOWil\Zaflia niewymagalne w wysokosci 
4.466,87 zl i dotyczyly: ekwiwale to dla czlouk6w OSP za udzial w akcjach 
ratowniczych i szkoleniowych - 3. 45,00 zl, za energi<; - 125,82 zl, materialy 

•
(akumulator) - 451,0021, uslngi tclekomunikacyjne - 45,05 zl. 

Zobowi¥ania zostaly uregulowane w micsi'lcu lipcu 2019 r. 

Nizsze wykonanie do uplywu czasu wynika z tego, iz wi~kszosc zadaiJ. 

przewidzianych jest do realizacji w II p6lroczu br. 


Dzlal757 Obslnga dlngn publiczn$20 

Plan - 60.000,00 z! 
Wykonanie - 20.836,83 z! 
% - 37,4 

i s~ to odsetki od zacil!gni~tych po~yczek w Wojewodzkim Funduszu Ochrony 
Srodowiska i Gospodarki Wodnej t,;, Warszawie i od kredytow zaci'lgni"tych 
z PEKAO SA. I Oddzia! w P!ocku. I 

•
Odsetki dotyczyly I p6irocza br. zdstaly w calosci uregulowane. Na sesji rady 
plan zostanie urealniony. 
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Dzial 758 Rotne rozllczenia 

Plan 128.884,00 zl 
Wykonanie - 0,00 zl 
%-0,0 •

I 
Na dzieiJ 30.06.2019 r. pozostta nie rozdysponowana rezerwa ogolna 
w wysokoSci 78.884,00 zI i fezerwa celowa w wysokosci 50.000,00 zI, kt6ra jest 
przeznaczona na realizacj~ zadan w snych z zakresu zarz~dzania kryzysowego . 

• 

Dzial 801 Oswiata i wychowanie 

Plan 6.935.703,00 zI 
Wykonanie - 3.587.061,21 zl 
%-51,7 

wtymm.in.: 
a) wydatki szk61 podstawowych zamkn~1y si~ kwotlj. 2.071.784,54 z! na plan 

3.779.602,00 zI, 

z tego: 

- Szkola Podstawowa im. Wladyslawa Jagielly w Piotrk6wku wydatkowala 
kwot~ 501.025,05 zl na plan 945.977,00 zl i s~ to wydatki na otrzymanie 
szkoly. 
G!6wn~ pozycj~ wydatk6w stanowi4: 
- wynagrodzenia osobowe ipracownik6w (nauczycieli i pracownik6w 

administracji i obslogi) or~z pachodne ad wynagrodzen (ZUS i F.P) 
375.268,36 zl, ! 

- wynagrodzenia bezosoboWe z tytulo umowy zlecenia - 2.800,00 zl, 
dodatkowe wynagrodzenia roezne tzw. ,,13" - 48.250,09 zl, 

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeil (dodatki wiejskie) 
19.636,60 zl. 

Pozostale wydatki stanowilj.: 
- olej opalowy - 19.114,20 ii, 
- zakupiono artykuly cnemiczne, materialy biurowe, artyku!y 

paplcrmcze, druki, akcesoria komputerowe, tablice korkow'l, 
3.282,33 zI, 

- uslogi typu wyw6z niC\!zystoSci z kontenera i plynnych, oplaty 
bankowe, obsluga BHP, Z<\kup znaczk6w pocztowych, przegl~d gasnic, 

! 
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ahonament RTV, uslugl kominiarskie, dzietiuwu dystrybutora
3.118,20 zl, 

badanie profilaktyezne pr¢ownik6w - 300,00 zl, 

energia i woda- 1,765,72' I, 

podr6ze sluzbowe krajow - 558,00 zl, 

odpisy na ZFSS - 24,632, 0 zl, 


- uslugi telekornunikacyjne 340,22 zl, 

- pomoce dydaktyczne i ksi . i - 1.540,20 zl, 

- uslugi remontowe - 419,1 zl. 


Na koniec okresu sprawozdawcz~go powstalo zobowi~zanie niewymagalne 

z tytulu: 

• oplaty za wyw6z nieczystoSci z kontenera - 98,50 zl. 

• oplata za energi" - 348,13 zl. 

W/w zobowi~ia zostaly uregulowane w miesi(Jcu lipcu hr. 


W tyrn rozdziale zaplanowane sq srodki w wysokosci 17.500,00 zl (14.000,00 zl 

- dotacja celowa i 3.500,00 zl - ~rodki wlasne gminy) - Rzljdowy program 

rozwIJanla szkolnej infrastnlktury oroz kompeteneji uczniow 

i nauczycieli w zakresie rozwIJama technologii infonnacyjno 

komunikacyjnych ,,Aktywna tablica!'. 

POWYZsze srodki wl~czone zostaly do budZetu gminy Zarz~dzeniem 

Nr 0050.60.2019 W6jta Gminy Slubice w dniu 28 czerwca 2019 r. W II 

p6lroczu zostanq zakupione tahlice interaktywne. 


- Szkola Podstawowa im. Ojea Swi'ttego Jana Pawla II w Slubieach 
wydatkowala kwot" 1.069.224,71 z! na plan 1.970.317,00 zl. 

I 
, 

G!6wnq pozycj, wydatk6w hirZ(Jcych stanowi'r 
a) 	wynagrodzenie osobowe ~praCO\!.'l1ik6W (nauczycieli i pracownik6w 

administracji i obslugi) 0 az pochodne od wynagrodzeit (skladka na 
ubezpieczenia spoleczne i Fundusz Pracy) - 769.620,64 zl, 

b) dodatkowe wynagrodzenid roczne tzw. ,,13" -104.433,81 zl, 
cJ wynagrodzenia bezosoho~e z ty!. umowy zlecenia 2.929,50 z!, 
d) wydatki osobowe oie zalitz.one do wynagrodzen (dodatki wiejskie) 

37.476,42 z!. 	 i 

Pozostale wydatki to: 

a) olej opalowy - 51.162,35 :itl, 

b) srodki czystoiici, artykuly chemiczne, paliwo do kosiarki, druki, 


artyku!y biurowe, artykuly gospodarcze, akcesoria komputerowe, 
12.888,74 zl, 

cJ pomoce naukowe, dydaktyczne i ksiqzki - 369,99 zl, 
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• 

d) energia elektryczna i wod - 3.247,90 zl, 

0) uslugi telekomunikacyjne 408,34 zl, 

t) podroze sluzbowe krajow - 1.503,60 zl, 

g) badania profilaktyczne pra ownikow - 530,00 zl, 

h) odpisy na zakladowy fund sz swiadcze6 socjalnych - 68.065,00 21, 

i) uslugi typu: wyw6z niec yslosci, :leieki, uslugi transportowe, oplaty 


bankowe, seicki, ko przesylki, obsluga BHP, dzierzawa 
dystrybutora, wymiana pompy e.o.-16.588,42 zl. 

! 
i 

Na dzien 30.06.2019 r .. p.owstalo zo~owiqzanie niewymagalne z tytulu: 

• 
• wywozu meczystosci - 98,50 Zl1 
Zobowi~zanie zostalo uregulowane f.v miesi~cu lipeu br. 
W pOwyZszym rozdziale zaplanoWane 5,! srodki w wysokosci 15.000,00 zl 
(12.000,00 zl - dolacja celowa i 3.000,00 zl srodki wlasne gminy na zakup 
nowosci wydawniczych w ramach RzIIdowego programu "Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa". Na obecn,! chwil~ zostaly wyslane zapytania ofertowe. 
Zostala jut wybrana najkorzystniej$za oferta. Jednak zakup ksi~k nast'lPi we 
wrzesniu 2019 r. 

- Szkola Podstawowa w Swhp.iarach wydatkowala kwo~ 498.306,13 zl 
na plan 855.308,00 zl i s,! 10 Wi'datki zwi'!ZRnc z utrzymaniem szkoly . 

• 

W powyzszej kwocie gl6wn'l pozycj<; stanowi'!: 
a) wynagrodzenia osobowe (nauczycieli, pracownik6w obslugi) oraz 

pochodoe od wynagroqzen (ZUS i FP) 382.752,15 zl, 
b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen (dodatki wiejskic) 

- 19.478,71 zl, 
c) dodatkowe wynagrodzenie rocme tzw, ,,13" -42.495,14 zl, 
d) wynagrodzenia bezosobowe z Iytulu umowy zleceoia - 2.800,00 zl. 

Pozostale wydatki to: 

b) artykuly chemiczne, dnJiki, artykuly biurowe tonery, gaz w butli, 


woda do dystrybutora, ak¢esoria komputerowe - 5.776,05 zl, 
c) olej opalowy-7.035,60 *1, 
d) pelet drzewny - 3 .250,02 ~I, 

•

e) pomoce naukowe, dydakIYczne i ksii}Zki - 1,096,00 zl, 

t) uslugi telekomunikacyjne;- 449,19 zl, 

g) uslugi typu: wyw6z nieczystosci, oplaty bankowe, obsluga BHP, 


uslugi pocztowe, abonatnent R TV, usluga kominiarska, naprawa 
notebooka - 3.549,60 zl, • 


h) odpisy na ZFSS - 27.692,00 zl, 

i) energia i woda - 1.931,67 zl, 
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Na koniec okresu sprawozdawczdgo powstalo zobowhp:anie niewymagalne 
z tytulu: I 
• oplaty za wyw6z nieczystosci 3'kwocie • 161,89 zl. 
Naleinosc zostala uregulowana w iesiqcu Jipou br. 
W tym rozdziale zaplanowane s,! s dki w wysokosci 17.500,00 zl (14.000,00 zl 
- dotacja celowa i 3.500,00 zl - Sodki wlasne gminy) w ramach Rzqdowego 
programu rozwijania szkolncj ibfrastruktury oraz kompetencji uczni6w 
i nauczycieli w zakresie r~zwijania technologii infonnacyjno 
komunikacyjnych ,,Aktywna tablica1'. 
PO'-''Yzsze srodki w1llczone zostaly do budZetu gminy Zarz'!dzeniem 
Nr 0050.60.2019 W6jta Gnriny Slubice w dniu 28 czerwca 2019 r. W II 
p6lroczu zostan4 zakupione tablice i~teraktywne. 

, 
- partycypacja w kosztach loddelegowania pracownik6w do praey 

mi,dzyzakladowej organizacji Zwi4Zkowej - Oddzial Powiatowy ZNP 
w Plocku (porozumienie ztwarte z Urz<;dem Gminy w Nowym 
Duninowie) - 3.228,65 zl na plan - 8.000,00 zl, 

b) utrzymanie oddzial6w przed~zkolnych w szkolach podstawowych 
kosztowalo budZct gminy 137.46~,86 zl na plan 307.892,00 zl, z tego: 

w Szkolc POdstawowej im Wladyslawa Jagielly w Piotrkowku .. 
34.827,13 zl, :r 

- w Szkole Podstawowej im. Ojea Swi,tego Jana Pawla II w Slubicach 
74.177,89 zt, 
w Szko1e Podstawowej w Sw"iarach - 28.464,84 z!. 

, 
e) utrlymanie Samorzqdowego P~:edszkola w Slubicaeh kosztowalo budzet 

gminy - 202.208,88 zl na plan 4 3.268,00 zl, z tego: 

- srodki wlasne gminy .... 183.64 ,47 zl na plan 369.446,00 zl, 

- dotacja z budi:etu panstwa - 1 .565,41 zl na plan 103.822,00 z!. 


Ze srodk6w wia.nych gminy glown~ pozycj" stanowi'f: 
- wynagrodzenie osobowe oraZ pochodne od "')'Ilagrodzen (skladki na 

ubezpieczenie spoleczne i Futldusz Pracy- 143.605,64 zl, . ' 
dodatkowe wynagrodzeme ro4zne, tzw. ,,13" - 17.095,20 zl, 

- wydatki osobowe nie zaIiczone do wynagrodzen (dodatki wiejskie) 
7.279,40 zl. 

Pozostale wydatki to; 
olej opalo",), - 1.031,22 zl, 

- uslugi telekomunikacyjne ~ 398,52 zl, 
- srodki ezystosci, materialy bit\rowe, art. chenriczne - 1.703,85 zl, 
- oplaty bankowe, obsluga BliP, Wywoz odpad6w komunaJnych - 1.883,64 zl, 
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i 
-	 odpisy na ZFSS - 10.646,00 t. 

Srodki z dotacji celowej budZetu paqstwa 18.565,41 zostaly wykorzystane na: 
wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS 1 F.P.) 
17.881,66 zl, 

-	 zakupiono materialy - 683,75 zl. 

POwyZsze srodki zostal:y wydalkpwane na wynagrodzenia wychowawc6w 
zatrudnionycb w przedszkolu. W. I p6!roczu dotacja zoslala wykorzystana 
w bardzo mal:ym stopniu. Przyczyn~ niskiej realizacji zadan z tego zakresu jest 
fakt, ze jest to mala jednostka, wiec iproporcjonalnie i liczba zaj,,6 jest niewielka. 
Ponadto jednostka jest ju;!: dosko~ale wyposaZona w pomoce dydaktyczne 
i niezb"dne material:y, wi~c potrzFb w tym zakresie jest r6wniei niewiele. 
Ponadto w okresie wakacyjnyrh b"d'l prowadzone prace remontowe, 
przedszkole b"dzie przenoszone w nowe miejsce. Sale trzeba bc;dzie pomalowac 
i wyposaZyc. Dlatego srodki Ie bc;dll przeznaczone na te cele. Dalsza realizacja 
zadan z tego zakresu nast!!pi w II pOlroczu 2019 r. 

d) 	 za ucz<;szczanie dzieci z naszego terenu do Przedszkola SamofZlldowego 
w G!!binie, Sannikacb, w I!owi~ i przedszkola w Plocku 3.462,78 zl na plan 
40.000,00 z!. i, 

Na dzien 30.06.2019 r. powstalo izobowi!!Zanie niewymagalne w wysokosci 
3.977,46 zl za uc~szczanie dzieci db przedszkola w Plocku. 
Zobowiqzanie zoslalo uregulowane w miesi~cu lipcu br. 

e) 	 wydatki girnnazjum zamkn~1y siCi' kwotlj. 701.963,30 zl na plan 
1.179.713,00 zl i Sq to wydatki ~!!Z3ne z utrzymaniemgimnazjutn. 

W ramach v,'Ydatk6w gl6wDli pozycj~ stanowi!!: 
- wynagrodzenia osobowe on!z pocbodne od wynagrodzen (sldadki na 

ubezpieczenie spoleczne i Fu,dusz Pracy) - 519.626,37 zl, 
- wydatki osobowe nie zaliczpne do wynagrodzen (dodatki wiejskie) 

31.951,20 zl, i 
. dodatkowe wynagrodzenie ropzne tzw.,,13" 75.848,29 zl, 

..~ wynagrodzenia bezosobowe ~ tytulu umowy zlecenia - 1.800,00 zl. 
I 

Pozostale wydatki stanowiq: 
- olej opBlowy- 35.042,70 zl, . 
- srodki czyslosci, artykul:y bi~rowe, gospodarcze, woda do dystrybulora, 

druki, paliwo, akcesoria komduterowe - 6.407,19 zl, 

- badania profilaktyczne pracm)mik6w - 430,00 zl, 


uslugi telekomunikacyjne - 6/)5,16 zl, 

- podrOie sluibowe krajowe - 308,40 zl, 
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- odpisy n. ZFSS - 25.948,00 lit, 
- uslugi typu: oplaty bankowe wyw6z nieczystosci, scieki, obsluga BHP, 

uslugi transportowe, dzierz wa dystrybutora, ustugi kominiarskie 
3.995,99 zt. ! 

Na konieo okresu sprawozdawcz<jgo powstalo zobowi'lZ"nie niewymagalne 
ztytuill: . 
• wywozu nieczystosci - 199,26 z!. 

Zobowi~zanie zostalo uregulowane ~ miesi'lcu Iipcu br. 


d) 	 na dowozenie uczni6w do szko! podstawowych: w Slubicach, Piotrkowku 
i Swiniarach oraz Gimnazjujn w Sillbicach (autobusem wlasnym 
i wynaj9tym) uksztaltowaly si9 Wydatki w wysokosci 158.237,29 z! na plan 
295.616,00 zl. • 

Na koniec okresu sprawozdawcZllgo powstalo zobowi~anie niewymagalne 

w wysokosci 578,00 zl za olej napl'1owy. 

Zobowi~ie zostalo uregulowane w miesi~cu Jipcu 2019 r. 


g) 	 odpisy na ZFSS dla nauczycieli ~merytow i rencistow wyniosly 28.239,00 zl 
na plan 37.650,00 z! tj. 

- w Szkole Podatawowej im. Wladyslawa JagieUy w Piotrk6wku 
5.648,00 zl, 

w Szkole Podstawowej w Swiniarach - 4.706,00 zl, 


- w Szkole Podstaowej im. Ojea Swiytego Jana Pawla II Slubice 
13.178,00 zl, 

w Przedszkolu Samorz~"')'m w Sillbicach - 1.883,00 zI, 

w Publicznym Gimnazjum w Slubicach - 2.824,00 z!. 


b) 	 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 9.574,19 zl na plan 26.896,00 zI, 
wtym: 
- Szkole Podstawowej im. OJ¢a Swi~tego Jana Pawla II w Slubicach 

1.154,00 zl, , 
~ Szkole Podstawowej im.. Wladyslawa Jagielly w Piotrk6wku 

2.066,20 zl, 

- Szkole Podstawowej w Swini;rach - 2.074,60 z!, 

- Publicznym Gimnazjum w Sh/bieach - 3.144,00 zl, 

- Przedszkolu Samorz'!dowym t Slubicacb - 1.135,39 zl. 


Powyzsze srodki nie zQstaly wykorzystane w calosci, poniewaZ nauczyciele 
w znacznej mierze korzystaU Z bezplatnych szkoleft. Ponadto kadra 
nauczycielska jest juZ w pelni wykwalifikowana i nauczyciele 
nie korzystaj~ z doksztalcania na studiach podyplomowych. 
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Dalsza realizacja w II p61roczu 
, 
~r. 

,
,, 

i) 	 wydatki stol6wki szkolnej uksztaltowaly si~ w kwocie 177.491,78 zI na plan 
421.943,00 zt i Sll to srodki przel'"aczone na utrzyrnanie stol6wki szkolnej. 

W powyiszej kwocie gl6wnl/ p<fycje; stanowil/: 
- wynagrodzenia osobowe i, pochodne od wynagrodzen (skladka na 

ubezpieczenia spoleczne i Fundusz Pracy) - 54.028,50 zl, 
dodatkowe wynagrodzenie rbezne tzw. ,,13" - 5.217,30 zl, ,, 

Pozostale wydatki to m. in.: : 
- srodki Zywnosci - 105.303,t1 zl, 
- srodki czystosci, gaz w but! , talerze - 11.153,37 zl, 
- odpisy na ZFSS - 1.229,00 I, 

naprawa pralki i szaJY chlodniczej - 560,00 zl. 

W planie zabezpieczone Sll srodki W JNYSokosci 88.542,00 zI ( 70.833,00 zl 
dotacja celowa i 17.709,00 zl sr6dki wlasne gminy) z przeznaczeniem na 
wyposai:enie stol6wki szkolnej or:.lz malowanie (Rz4dowy program ,,Posilek 
w szkole i w domu). , 
Srodki powyzsze zostaly zabezpieczone Zarzlldzeniem Nr 0050.60.2019 W6jta 
Gminy Slubice w dniu 28 czerwca 2019 r. Srodki z dotacji celowej wplyn,iy 
w miesillcu Upcu br. Realizacjazadan w tymzakresie w II p6lroczu 2019 r. 

j) 	 nn realizacj, zadaiJ wymagajl!Cych stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci i mlodziei;y w szkolach podstawowych 
wydatkowano kwot" 72.229,59:d na plan 319.697,00 zl. 

Niski procent wykorzystania tych s,Jodk6w wynika z fakto, ze Sll one kierowane 
tylko dla uczni6w niepelnosprawnych, kt6rzy majl} potrzeb'l ksztaltowania c 	 spccjalnego. Szkoiy sukcesywnie: prowadzlI zaj'lcia - kupuj~ niezb'ldne 
materiaiy. Realizacja planu przeW)idziana jest w nowym roku szkolnym Ij. 
w II p6lroczu br. 

, 
k) 	 na realizacjll zadaiJ wynikaj~ch stosowania specjalnej organizacji nauk 

i metod pracy dla dzieci i mlc+:!zicZy w gimnazjum wydatkowano kwoty 
24.400,00 zl na plan 30.275,00 ~I. 

, 
W budZecie zaplanowane SlI srodki'w kwocie 23.151,00 zI (dotacja celowa) na 
zakup podrycznik6w i materia!6w cWiczeniowych. W okresie sprawozdawczym 
nie poniesiono Zadnego wydatku. Srodki powyzsze zostanll wydatkowane 
w II p61roczu 2019 r. 
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Dzial 851 Ochrona zdrowia 

Plan -73,023,00 zl 
Wykonanie - 26.200,43 zl 
%-35,9 

, 

- wydatki zwiqzane z reali~acj~ gminnego programu profilaktyki 
i rozwi¥ywania problemow alkpholowych wyuiosly 25,950,43 zl. 

I 

Srodki zostaly wykorzystane: 

I. 	Dzialalnosc Gminnej Komisji: 

I, 	 wyuagrodzenia czlonkow gminnej komisji 7.380,00 zl, 
2. 	 zakup artykulow biurowych, tonera - 569,90 zl, 
3. 	 delegacje - 60,60 zl, 

II. 	Dzialalnosc profiJaktyczna i i edukacyjna slderowana do wszystldch 
mieszkancow gminy 

I. 	sfinansowanie prograrn6w proftlaktycznych, kampanii WY.iazd6w, imprez 
artystycznych z prograj:nem profilaktyczno - edukacyjnym 
przeznaczonych dla dzieci i don)slych - 2.310,00 zl, 

2. 	 profilaktyka i promocja ztlrowego stylu Zycia poprzcz udzial 
w ogoloopolskich i regionalnycll kampaniach 1,230,00 zi, 

3. 	 dofinaosowanie ,,Doia Dziecka" - 7,855,70 zl, 
4. 	 wsp61finansowarue akcji profilaktycznych opartych oa konkursach, 

zajQciach sportowych, zabawach, wycieczkach obj~tych szkoloym 
programem profilaktycznym realizowanym przez szkoly jak rowniez c 	 alternatywnych fonn sp~dzaIjia czasu wolnego bez nalogow dzieci 
i mlodziezy - 2.660,00 zI, 

III. Dzialalnosc Punktn Konsulta~yjnego: 

I. 	zatrudnienie instruktora terapii uzalezrucn w Punkde Konsultacyjnym 
ds. Uzale:inien - wynagrodzenie bezosobowe - 2.860,00 zl, 

2. 	 zakupiono srodki czystosci - 183,18 zl. 

IV. 	 Wsparcie materlalnc, cliukacyjna I lokalowa dzialalnoscl 
nieprofesjonalnych organlza¢jl pozarzlIdowych (AA, K1ub Abstynenta) 

I. 	 zakup material6w, wyposazenia - 841,05 zl. 
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I 

na realizacj~ gminnego pr~gramu narkomanii wydatkowano srodki 
w wysokosci 250,00 zl w tym: : 
• 	 program profilaktyczny ztealizowany przez Polskie Towarzystwo 

Zapobieganie Narkomanii "f1,.otektor" dla uczni6w szkoly podstawowej 
250,00 z!. ' 

L'lCzrue na programy wydatkowano kwoty 26,200,43 zl. 

Uchwal~ Nr VlII.50.219 Rady Gliny 5mbice w dniu 27 czerwea 2019 r., 
zostaly zwiykszone srodki na realil"lcj<; Grninnego Programu Przeciwdzialania 
Alkoholizmowi w wysokosci 29.~98,00 zl w tym: 12.292,00 zl z tytulu 
ponadplanowych wplyw6w za spr~edaz napojow alkoholowych i 17.506,00 zl 
niewykorzystane srodki w 2018 r. i 
Realizacja wydatk6w w II p6lroezu br. 

Dzial 852 Pornoe spo/cczna 

Plan -940.503,00 zl 
Wykonanie - 533.314,23 zl 
%- 56,7 
wtym: 

I) 	oplaeono ubezpieczenie zdrowQtne dla 32 osob (osoby, kt6rc otrzymuj4 
zasilck staly- 8.384,36 zl na plan 17.000,00 zl, 

2) na wypla~ zasilk6w celowych z pomocy spolecznej ze srodk6w wlasnych 
wydatkowano - 13.855,43 zl na plan 60.000,00 zl oraz na obslug<; (oplata za 
przekazy pocztowe) - 971,81 zl na plan 1.000,00 zl. Zasilki wyplacono dla 
11\ os6b, 

3) 	na wypiat, zasilk6w okresowychlze srodk6w budzetu paitstwa wydatkowano 
57.105,26 zl oa plan 109.000,00 ~I. Zasilki wyplacono dla 44 os6b, 

4) oa zasilki stale \vydatkowano kWot, 98.157,42 zl na plan 144.400,00 zl. 
Zasilki stale wyplacono dla 39 ospb, ,, 

5) na utrzymanie GOPS-u wyda\kowano kwot, 186.576,75 zl na plan 
334.450,00 zl, z dotacji celowe} wydatkowano - 61.535,00 zl oa plan 
132.800,00 zl, a ze srodk6w i wlasnych - 125.041,75 zl, na plan 
201.650,00 zl. Wydatki wynagtodzen osobowych zamkn~ si~ kwol'l 
106.247,92 zl na plan 219.008,00 zl. 

W budi:ecie zapJanowane s~ srodki w wysokosci 2.030,00 zl (dotacja) na 
sprawowanie opieki. Srodki powyzsze zostaiy w!~czone do budZetu w dniu 28 
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czerwca 2019 r. Zarzljdzeniem 
! 
:nr 0050.60.2019 W6jta Gminy Slubice. 

Wynagrodzenie za sprawowanie opjeki zostato wyplacone w miesi~cu lipcu br. 
I 


6) na swiadczenia uslug oPickuncicb wydatkowano kwot, - 17.915,90 zl na 
plan 41.133,00 zt, z czego: na wragrodzenia - 11.697.55 z!. 

7) 	 na dozywianie dzieci w SZko!~ch podstawowycb, gimnazjaeh i szkolach 
ponagimnazjalnych wydatkowano 76.037.99 zt w tym z dotacji 
61.991.88 zl na plan 93.990,00 zl, a ze srodk6w wlasnych gminy 

14.046,11 zl na plan 33.000,00 ~t. 

Z dozywiania skorzystalo 199 uczni6w, w !ym: 

- w Szkole Podstawowej im. Ojea SWio;tego Jana Pawla II w Slubicach 

• 
69 uczni6w na kwot~ 24.588,00 zl, 

- w Szkole Podstawowej im Wladyslawa JagicUy w Piotrk6wku 
41 uczni6w na kwot~ - 14.520,00 zl, 

- w Szkole Podstawowej w Swiniarach - 31 uczni6w na kwot, 
11.024,00 zl, 

- w Publicznym Gimnazjujn w Slubicach - 14 uczni6w na kwolQ 
4.792,00 zl, 

- w Przedszkolu Samorz~dowJ1ll w Slubicaeb - 4 dzicci - 1.012,00 zl, 
- z poza terenu 40 uczni6w - 2(j. 1°I,99 z!. 

Na dzien 30.06.2019 r. powstalo zobowil)Zanie nicwymagalne z tytulu 
dozywiania uczni6w w kwocle 806,50 zl, ktore zostalo uregulowane 
w miesi~cu Iipcu 2019 r. 

8) 	 dow6z positk6w do szk61- l.5V2,69 zl, 

9) 	 oplata za pobyt 5 os6b w Domll Pomocy Spolccznej - 72.536,62 zl na plan 
100.000,00 zl, 

10) 	 na przeciwdzialanie przemocy w rodzinie wydatkowano kwot~ 200,00 z! tj. 
na zakup materialow na 1.500,QO zl. 

Dnal 854 Edukaeyjoa opicka wvcbowawcza 

Plan - 233.210,00 zl 

Wykonanie - 122.373,33 zl 

% -52,5 
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w tym m-in.: 
a) wydatki swietlicy szkolncj Uksztaltowa!y si~ w kwocie 67.355,91 zl na 

plan 133.610,00 zl, wartose ,wynagrodze6 osobowych omz pochodnych 
od wynagrodze6 (ZUS i i F.P.) wyniosla 52.659,64 zl, natomiast 
dodatkowe wynagrodzenie iroczne tzw. ,,13" wyplacono w kwocie 
6.631,03 zl, odpisy na ZFSS ~ 4.484,00 zl, wydatki osohowe nie zaliczone 
do wynagrodze6 (dodatki wiejskie) - 3.581,24 zl. 

b) wyplacono stypendia szkolneina kwot~ 43.017,42 zl, w tym: 
• - z dotacji budZetu pailstwa I- 38.715,67z1, 


- srodki wlasne gminy-4.3pl,75 zl. 

Og61ern wI p6lroczu 2019 r. $typendia otrzymalo 71 uczni6w, w tyrn: 


ze szkol podstawowych - 47, 
- z gimnazjum - 5, 
- ze szk6l srednich - 19. 
Przyznana pomoc materialna 0 charakterze socjalnym zostala 
przcznaczona na: 

pomoc rzeczow~ 0 charalherzc cdukacyjnym, w tym w szczegolnosci 
zwrot wydatk6w ponie~ionych na zakup po~cznik6w i innych 
pomocy naukowych przcz uczni6w oraz cz~sciowe pokrycie koszt6w 
zwi~anych z pobieranlem nauki poza miejscem zamieszkania 
uczni6w szk6l ponadgirnuazjalnych (stypendia szkolne). 

Rada Gminy Siubiee w dniu 14 kwietnia 2005 r. podj~la Uehwal, 
Nr XXIVI159/05 w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o eharakterze soejalnym. Powyi:s~ Uchwala zostala zmieniona w dniu 
25 paZdziemika 2017 r. Uchwal~ *XXX.l76.2017 Rady Gminy S!ubice oraz 
w dniu 9 paZdziernika 2018 r. UchvJal~ Nr XLL234.2018 Rady Gminy Slubice. 

c) przyznano stypendia szkolne 0 charakterze motywacyjnym dla uczni6w 
ucz'lCych si~ w szkolach ria t~'Tenie gminy (uczniom uzdolnionym). 
Og6/em w I p6lroczu 2019 r. ~typendia otrzyma/o 25 uczni6w w tym; 
- ze szk6/ podstawowych - t4 
- z gimnazjum - 1 
na og61n~ kwot~ J2.000,00 zl, 
Celem lokalnego programu jest finansowe wspieranie rozwoju uczni6w 
osi~gaj'ICyeh wyniki co najItulicj na poziomie okreSlonym w Uchwale 
Nr IV/86/200Sr. Rady Gminy Slubice z dnia 18 kwietnia 2008 r. 
w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci 
i Mlodziezy zmienionej Uch1"a/~ Nr XXXI. 190.20 17 w dniu 1 grudnia 
2017 r. 

Na dzie6 30.06.2019 r. powstalozobowi~anie niewymagalne w wysokosci 
21.600,00 zl - stypendia motywacyjne. Powyzsze stypendia zostaly wypIacone 
w miesi~cu lipeu 2019 r. 
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Dzial 855 Rodzioll 

Plan - 5.828.971,00 zl 
Wykonanie 2.929.864,56 zl 
%- 50,3 

wtym: 
- na wyplat~ swiadczeil wychowawczych (Program Rodzina 500 plus) 

wydatkowano kwot~ 1.685.762,85 zl na plan 3.279.000,00 z!. 

Na koniec okresu sprl1wozdawczego powsta/o zobowi'!2anie 
niewymagalne w wysokosci li40,00 zl za materialy. 

Zobowi~zanie zosta/a uregulowane wmiesil/cu Jipeu br. 

- na wyp!a~ swiadczeil . rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 
wydatkowano kwot, 1.193.555,21 zl na plan 2.363.000,00 zl, 

na program asystent rodziny, wydatkowano kwot~ 22.930,28 zl na plan 
28.746,00 zl (Srodki wlasne g!niny), 

I 
- oplata za pobyt I dziecka "lv rodzinie zast~pczej 2.171 ,92 zl na plan 

4.000,00 zl, 
- za ubezpieczenie zdrowotne .za osoby pobieraj'l"e niekt6re swiadczenia 

rodzinne - 25.444,30 zl na plan 41.000,00 zl. 

W budzecie zaplanowane s,! srodki (dotacja celowa z budzeru pailstwa) 
113.225,00 z! w tyrn: 

• 

a) 113.000,00 zl na realizacj" programu "Dobry start". W okresie 


sprawo:r.dawczym nie wpIyn~ja dotacja. 

Realizacja w II p61roczu br. 


b) 	225,00 zl na "Kart, Duzej Rodnny". W okrcsie sprawozdawczyrn me 
bylo wydatku. 
Realizacja w II p6lroczu hr. 

D21al900 Gosoodarka komunalnai ocbrona srodowiska 

Plan - 1.778.627,00 zI 
Wykonanie - 1.096.760,23 z! 
%--61,7 

wtym: 
• 	 wydatki bicZi!ce - 548.089,68 zl, 
• 	 wydatki maj'ltkowe - 548.670,5~ zt., 
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W ramach wydatk6w bie:i~cych: ! 

a) 	 wydatki powstale w zWijkU Z eksploatacj~ oczyszczalni sciek6w 
w Slubicach - 88.709,68 zl a plan 188.657,00 zl, Z tego wynagrcdzenia 
osobowe wyniosly 50.963,5 z1. 

! 

Na koniec okresu sprawozdawczego powstalo zobowi~nie niewymagalne 
w wysokoSci 1.234,06 zl w tym 7..a energi~·· 1.160,04 zl, za materialy - 74,02 zt. 

Zobowi~zanie zosta!o uregulowane w miesi4cu !ipcu 2019 r. 

b) 	na monitoring skladowish, wyw6z odciek6w ze skladowiska 
•

wydatkowano srodki w wysokosci 2,173,00 zl, 

c) 	 na oswietlenie u!iczne wydatlcowano kwot<;93.961,80 zl, w tym: 

- za energi<;45.408,77 zl, 

.. za konserwacj", oswietlenili ulicznego - 48553,03 zl. 


• 

Na 30.06.2019 r. powstaly zojlowi4zania niewymagalne w wysokosei 
11.352,37 zl za energi<; i konserwaeJ" oswictlenia u1ieznego. 

Zobowi¥ania zostaly urcgulowane IN miesi'lcu !ipeu 2019 r. 

d) 	 skladka czlonkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Pojezierza 
Gostyninskiego zis w lAjcku 5.625,00 zl na plan 11.300,00 zl, 

e) 	 koordynacja projektu w zakresie rea!izacji prograrnu "Odnawialne :irOdla 
energii - OZE dla budynkow u:i:ytecznosci pUblicznej w grninie 116w 
i Slubice" wydatkowano kwot~ 10.323,76 zl, 

f) 	 na program opieki nad zwi~rz~tami bezdomnymi oraz zabezpieczenie 
bezdomnosci zwier.lljt na terenie gminy Slubice wydatkowano kwot~ 
370.96 zl, 

g) 	 na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
(odbieranie, transport, zbiojranie) oraz na obslug~ administracyjnQ 
systemu gospodarowania! odpadami komunalnymi wydatkowano 
329.972,58 zl na plan 661.374,00 zl. 

h) 	 ze srodk6w pochodzqcych· z oplat za korzystanie ze srodowiska 
wydatkowano kwOI~ - 1.0fJ8,40 zl Ij. zakupiono drzewa i krzewy 
(zakrzewienie placu gminnegp), 
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i) zaplacono oplaty stale i 2jmienne za pob6r wOd podzienmych i za 
wprowadzenie soiekow konlunalnych z oczyszczalni do ziemi - rowu 
melioracyjnego 15.944,50 zl.l 

i 

W ramach wydatkow maj~tkowych: i 
• 	 na zadanie pn. Odnawialne Zr6dla energii dla mieszkaiJ.c6w i budynk6w 

uZytccznosci publicznej w gp1inie H6w i Slubice - wydatkowano kwoty 
548.652,70 zl w tym: srodlci z dotacji - 345.252,22 zl i 203.400,48 zl 
srodki wlasne i udzial miesz1f.anc6w. 

Zadanie uj~te jest w WPF do realizapji w latach 2018 - 2019 r. 

Zostalo w ealosci wykonane. . 

Srodki wlasne gminy nie zostaly w ~a/osci wykorzystane (28.459,52 zl). 

Na sesji rady plan zostanie urealniOl)Y. 


• 	 na zadanie po. ,,RozbudC\wa i przebudowa oczyszczalni Bcickow 
w Slubicaeh" wydatkowano ~o~ 17.85 zl (za dziennik budowy). 

Realizacja zadania w II p6lroczu br.[ 

W budzecie zaplanowane s& srodki: . 
a) 5.000,00 :d .- skladka narzecz Stowarzyszenia ,,Aktywni Razem". 

PowyZsza skladka zostala zaplacona w miesi~cu lipcu br. 
b) 34.800,00 zl - (dotacja z WIlOS i GW - 21.000,00 zl i srodki wlasne· 

13.800,00 zl) na zadanie pni .,Usuni~cie i unieszkodliwienie wyrob6w 
zawierajllcych azbest z tereml gminy Slubice w 2019 r." Powyzsze srodki 
zostaly w!'1czone do budZetu w dniu 27 czerwca 2019 r. Uchwalll 
Nr VIII.50.2019 Rady Gminy Slubice. Realizacja zadania 
w II pOlroczu br. 

Dzial921 Kultura i ochrona dziedpctwa narodowego 

Plan - 351.093,00 zl 
Wykonanie -191.795,10 z! 
%-54.6 

a) 	 srodki zaplanowane na dzialalnosc kulturaln'l wykorzystano w kwocie 
46.775,10 zl na plan 611093,00 zl przeznaezajllc je m.!n. na: 
zorganizowanie PowiatowegCl Dnia Zicmi w Slubicach, oa organizacj" 
imprez kulturalnych, proWadzenie nauki gry na instrumentach 
muzyczoych (prowadzenie orkiestry mazycznej przy OSP Slubice), 
napraw~ instrument6w muzycznych, 
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I 
b) przekazano dotacj~ dla saIkorz~dowej instytucji kultury - Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Slubibach··. 145.020,00 zl na plan 290.000,00 zl, 

Dzinl 926 Kultura fIZYczna 

Plan - 87500,00 zI 
Wykonanie - 40.309,00 zI 
%-46,1 

Srodki powYZsze wydatkowano m. in. na: 
, 

1) dotacja dla stowarzyszeil na rea~izacj~ zadania w zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu: tj. na organizacj" zaj,c sportowych 
i wsp6tzawodnictwa sportowego w dyscyplinie pilka noma - 28.000,00 zl. 

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert powierzenie wlw 
zadan otrzymali: 
- w dyscyplinie pi!ka noina: - Ludowy Uczniowski K1ub Sportowy 

,,Mazowia" w Slubicach. . 

2) 	un utrzymanie boiska "Orlik" wydatkowano kwo~ 10.231,74 zl Ij, 7,aplacono 
za zatrudnienie animatora boiska - 4.800,00 zl, zaplacono za energi" 2.649,24 
zl omz zakupiono niezh<;dne matetialy (do naprawy ogrodzenia) 2.782,50 zl, 

3) 	na utrzymanie gminnego boiska sportowego w miejscowosci Slubice 
vl'ydatkowano kwot, - 2.077,26 4(zakupiono nawez). 

Realizacja zadan zleconych z zakresu administracji fZl!dowej zostala omowiona 
szczeg61owo przy dziale klasyfikllCji budietowej (dochod6w i wydatk6w) 
i tabeli Nr 4. 

W okresie sprawozdawczym Gmi1' a otrzymala dotacje na zadania z zakresu 
administracji ~dowej tj. na: 

zwrot podalku akcyzoweg~ zawartego w ecnie oleju nap~dowego 
wykorzystywanego do prodt/kcji rolnej przez producent6w rolnych 
216.747,79 zl na plan 216.741,79 zl, 

- utrzymanie pracownika zajm)lj¥,cgo si~ sprawami z zakresu USC oraz 
pozostale zadania z zakresu ddministracji rz~dowej 26.518,33 zl na plan 
52.479,00 zl, 
aktualizacj~ spisu "yborc6w 472,00 zl na plan 940,00 zl, 
przekazanie dokumentacji wrborezej do archiwum - 70,80 zI, na plan 
100,00 zl, . 
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- organizacja i przeprowadzenle wybor6w do Parlamentu Europejskiego 
25.499,60 zl nn plan 26.994,()O zl, 

- rz'!rlowy program "Rodzina 500 plus" 1.690.000,00 zl nn plan 
3.279.000,00 zl, 
realizacj<; swiadczeti rodzirulYch, swiadczeti funduszu alimentacyjnego 
i skladek na ubezpieezenie! emerytaJne i rentowe z ubezpieczenia 
spolecznego 1.210.000,00 zl *a plan 2.363.000,00 zl, 
skladki na ubezpieczenie *drowotne za osoby pobierajllce niekt6re 
swiadczenia rodzinne 26.0 1 O~OO zl na plan 41.000,00 zl, 

-	 wyposai:enie szk61 w podr<;ciniki lub materialy cwiczeniowe 23.151,00 zl 
na plan 23.151,00 zl, 

- rz'!rlowy program "Dobry start" - 0,00 zl na plan 113.000,00 zl, 
- KartaDuiej Rodziny-150,OOzlnaplan225,OOzl, 

sprawowanie opicki 0,00 zl na plan 2.030,00 :rJ. 

Gmina otrzymala dotaeje na zadania z zakresu administracji rz')dowej 
w 11Icznej kwocie 3.218.619,52 zl ns plan 6.118.666,79 zl. 

cz~sc tabelaryczna do !nformaci! Zllwiera: 


1) Wykonanie planu dochod6w bud:!:etowych (bieZljcych i mai4!kowych) 

przedstawia - Tabela Nr 1 

2) 	 Wykonanie planu wydatk6w, budZetowych wg podzialki klasyfikacji 
budZetowej (dzial, rozdzial) prz¢dstawia - Tabela Nr 2 

3) 	 Wykonanie planu przychod6w i rozchod6w budZetu przedstawia 
Tabela Nr 3 

4) 	 Wykonanie dochod6w i wydatk6w zwi~zanych z realizacjll zadan z zakresu 
administracji rzlldowej i innych zleconych odr~bnymi ustawami przedstawia 
- Tabela Nr 4 

5) 	 Wykonanie dotacji podmiotowe~ przedstawia - Tabela Nr 5 
6) 	 Wykonanie dotacji celO\vych dla podmiot6w zaliczanych i niezaliczanych 

do sektora finansOw publicznyc~ przedstawia - Tabela Nr 6 
7) Wykonanie wydatk6w na zadan,a inwestycyjne - Tabela Nr 7 , 
8) Dochody i wydatki zwi~ne z realizacjll zadati wykonywanych nn 

podstawie porozutnlen (UlJ!l6w) mi<;dzy jednostkami samorz'lrlu 
terytorialnego - TabeJa Nr 8. 
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Tabefa f 

Wykonanie planu dochodow budZetowycb za I pOIrocze 2019 roku 

Rolnictwo i lowiectwo 219.177.79 
z naimu i dzieri:awy skladnikow maj~tkowycb Skarbu 

Pat'JsLwa, jcdnostek -samOlzqdu teIytOIiahrego lob- itmych jednostek
zaliczanych do sektora finans6w publicznycb omz innycb um6w 

charakterze 

2.430,00 I 2.562,08 I 105,4 

Dot.cje celowe otrzymaoe z budZetu paiIstwa na realizacj~ zadaO 
biez~cych z zalcresu administracji ~dowej omz innych zadaIl 

.. 'pat'1 

Wplywy z najrnu i dzier.zawy skladnik6w majqtkowych 
Paftstwa~ jednostek sarnof7.<Jdu terytoria)nego )ub innych jednostek 

_< zaIiczany~~ _4~_~~*~~~__ f!~~!Y__R':lbhcznyCh oraz mnyj 

Skarbu 

umow 

216.747,79 

42.670,00 

216.747,79 100,00 

27.953,78 65,5 
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720 

750 

751 

756 

o podobnym charakterze 
Wplywy z uslug 
Wplvwv z pozostalvch odsetek 
Informatyka 
Dotacje celowe w ramach programow z udzialem srodk6w 
europejskich oraz srodkow, 0 ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. 
• i b ustawy, lub pl.lnosci w rarn.ch budZetu srodkow europejskich, 
re.lizowanvch przez jednostki s.moTZlldu terytorialnego 
Administracia publiczna 
Wplywy z tytulu kosztow egzekucyjnych, oplary komomiczej 
i koszt6w upomnien 
W z romvch dochodow 
Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na realizacj~ zadan 
biez~cych z zakresuadminIstnlcj[rz'i'!owej'oraz iimychZilrum 
zleconych gminie (zwi¥kom grmn, zwi¥kom powiatowo
gminnym) ustawami 
Urz~dy naczelnych organ6w wladzy paitstwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz s~downictwa 
Dotacje celowe otrzymane z budietu paitstwa na realizacj~ zadafl 
biez~cych z zakresu administracji rz~owej oraz innych zadan 
zleconych guume (zwi¥kom gmm, zwi¥kom powiatowo

ustawami 
Dochody od osob prawnych, od osob flZycznych i od innych 
jednostek nieposiadaj~cych osobowosci prawnej oraz wydatki 
zwhlzane z ich poborem 
W z pod.tku dochodowego od osob fIzycznych 
W z podatku dochodowego od osob prawnych 
W z podatku od nieruchomosci 
Wplywv z pod.tku rolnego 

30.000,00 
200,00 

150.000,00 

150.000,00 

55.12400 

1.370,00 

1.275,00 

52.479,00 

28.034,00 

28.034,00 

3.684.249,00 

1.987.294,00 
1.016,00 

803.347,00 
439.012,00 

27.738,63 
2,22 

150.000,00 

150.000,00 

27.78199 

348,00 

915,66 

--- ---------

26.518,33 

26.042,40 

26.042,40 

1.950.855,68 

929.847,00 
3.028,26 

452.692,40 
261.507,74 

92,5 
1,1 

100,0 

100,0 

504 

25,4 

71,8 

-- --- --------

50,5 

92,9 

92,9 

53,0 

46,8 
298,1 

56,4 
59,6 
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-------------- 

W z podatku lesnego 39.578,00 22.44273 567 
W z pod.tku od Srodk6w tr rtowych 229.81700 141.22000 61,4 
Wplywy z pod.tku od dzialalnosci gospodarczej os6b fizycznych, 

3.610,00 2.632,59 i 72,9
opi.eanego w fonuie karty podatkowej 
Wpiywy z podatku od spadkow i darowizn 5.000,00 0,00 00 
Wpiywy Z opl.ty skarbowej 15.24000 7.26100 47,6 
W Z opl.ty targowcj 8,100,00 3,218'0() 39,7 
W z oplaty eksploatacvinei 28,776,00 28.77648 100,0 
Wplywy Z opia! za zezwolenianasl'rzedaZ napoiow alkoholowYch 55,517,00 55.561,18 100,1 
Wplywy z innych lokalnych oplat pohieranych przez jednostki 

7,452,00 7,452,73 100,0
samorz~du terytorialnego na podstawie odrebnvch ustaw 
Wplywy z podatku od czynnosei ~ilnoprawnvch 54,890,00 31.50494 57,4 

.?Vplywy z roi;nych oplat.. ............ . 2,00000 200000 1000 
Wplywy z od,etek od nietc"l111inowych wplat z tytulu podatk6w 

3,600,00 1.710,63 47,5
i o'plat 

758 Rozne rozliczenia 7.888.182 041 4.416.57464 56.41 
W z pozostaiych odsetek 8,400,00 4.805,53 57,2 
W z roi;nych dochod6w 

---- ...... 50.000,00 29.64911 593 
Subwencje og61ne z budzetu panstwa 

------------- 
7,829,78200 4,382,12000 560 

SOL Oswiata i wyehowanie 510.178,00 247.466,22 ..........4.M. 
W Z oplat za korzystanie z wychowani. przedszkolnego 4.000,00 5.073,00 126,8 
Wpiywy z using 234.700,00 138.495,22 59,0 
Dotacje celowe olrzymane z budzetu pailstw. na realiz.cj~ zada!l 
biei!jcych z zakresu administracji rz~owej oraz innych z.dan 

23.151,00 23,151,00 100,0
zleconych groinie (zwi¢om grmn. zwi¢om powiatowo. 
gminnym) ustawami 
Dotacjc c.lowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ wlasnych 
zadail biei!jcych gmin (zwi¢ow gmin, zwiqzk6w powiatowo 248.327,00 80,747,00 32,5 
gminnych) 

"------_. ..-------~----------"-----"------"-----"---.-"----..-----_._-
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,- 852 IPomoc sp"leezna 

854 

D<>tacje cclowe otrzymane z budzctu pan$twa na l'ealiZIICj~ zadait 
bicZljeych z zakresu administracji 1'Z~dowej omz inllych zadait 
zleconych gminie (zwi¥kom groin, zwi¥kom powi.towo

. !illlJ'lll) usll1wami " .. I 
i D<>taCje cclowe otrzymane z budZetu panstwa na reahzacJ~ wlnsnych 
zadad bie74cych gmin (zwi¢ow groin, zwi¢6w powiatowo

innvch 
Edukacyjna OpI!ka wycbowawcza 
Dotacje colowe otrzymane z budZetu panstwa na realiZIICj~ wlasnych 
zadad bicZljCych gmin (zwiljZk6w gmin, zwiljZkow powiatowo---tminnYCh 

) I 
855 -- -~:::!"';"celOWll" otrzymanez budZem""panstwll f\ll-reaJ:izac]¢zadait· 

bie4cych z zakreso administracji rzlldowej omz innych zadad 
zleconych gminie (zwi~zkom groin, zwi~zkom powiatowo-

Igminnyrn) ustawami 
i Dotacje cclowe otrzymane z budZetu padstwa na zadania biez~ce 
z mkreso administracji rz~dowej zleoone gminom (zwi~zkom gmin, 
zwi¢om powiatowo.gminnym), zwi¥""e z realizacjq <wiadozenia i 
wychowawozcgo stanowiqcego pomoe panstwa w wychowywaniu . 
dzieci 
Docbody jednostek samo~du terytorialnego zwi¥""e z reaJ:izacjq 
zadad z zakresu administracji rzqdowcj omz innych zadad zlcconych 
ustawami 

_ 900 TG~sp;;da"rka komunalna i ocbrona srodowiska ____ 
lWJlIYWy..!..oplalY produktowej _ 

Wplywy z iunych lokalnych oplal pobieranych przez jednostki 
____ sa~i?rzldu terytorialncgo na podstawie odntbnych ustaw _ 

.. 

-- 499.220,00 -- 303.610,00 

2.030,00 0,00 

_.. --

497,190,00 303.610,00 

~~-

46.00000 46.00000 

46.000,00 46.000,00 

------- _. 

5.798.225 00 2.927.896 73 
~-

2.517.225,00 1.236.160,00 

3.279.000,00 1.690.000,00 

2.000,00 1.736,73 

- -
751.341,00 370.003,37 

0,00 112,04 

661.374,00 337.661,71 
----- - ---- 

60,8 i 

0,0 

- ---  .. -

61, I 

100,0 I 
100,0 

i 

----,~ 

.SO,~ 

49,1 . 

51,5 

86,8 

_ 49,2 
0,0 

51, I I 
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! 

690 

900 

W z roZnYch oolat 2.033,00 2.033,76 100,00
------

WpIywy z tytulu koszt6w egzekucyjnyeh, oplaty komomiczej 
3.200,00 2.002,40 62,6

i koszt6w upomnieil 

W z uslug ......f..... 58.380,00 26.499,33 45,4 
WpIywy z ods.lck od nictenninowych wplat z tytulu podatk6w 

2.400,00 1.599,15 66,6
i op at 
W z pozosta}ych odsctek 2.954,00 94,98 3,2 
Srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora 

finansow publicznyeh na re.liz.cj, zadaD. bi.,..1;;jcych jcdnostek 21.000,00 0,00 0,0 
zaliczanych do seklora fmansow publi.,.mych 

~~~~~ 

bldllce razern: 2(1,129,066 79 10.959.238 23 _54,4 
MajlltIrowe 

'Tra . I ~. - - -- 85.000,00 600 ftO~~~~~! :~CZ:D()SC "---
~~~~ 

Dotacje cclowe otrzymanc z samolZljdu wojew6datwa na inwestyeje 
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien 85.000,00 0,00 00, 

1 (umow) mi<ldzy jednostkami sarno terytorialnego 
Gospodarka kornuualDa i ochroua srodowiska 347,113,00 347.11222 10000 
Dotacje celowe w ramach program6w finansowanyeh z udzialem . 

Srodk6w europejskich omz Srodk6w, 0 ktOrych mowa w art. 5 ust. 3 

pkt 5 lit. a i b ustawy, lub pl.tuosei w ramach budielu srodkow 345.253,00 345.252,22 100,00 

curopejskich, realizowanyeh przez jednostki sarnolZljdu 

terytorialnego 

Srodki na dofuumsowanie wlasnych inwestycji gmin, powiat6w 
(zwi¢6w gmin, zwiqzkow powiatowo-gminnych, zwiljZk6w 1.860,00 1.860,00 100,0 

I powiatow), samorzlld6w woiewodrtw, pozyskane z innych 'rode! 
mB.itttkowe razem: 432.113,00 347,112,22 80~' 

Ogolem: uuu ! 20.561.179,791 11.306,350,451 55,0 I 
_________u__u___________ ;':7
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Tabela Nr 3 


• 


Wykonanie przychod6,,! i rozchod6w za I p61rocze 2019 r. 

I. 
0 mowa w art. 

§ 950 796.315,00 I. 

Przychody z zaci~gni~tych na
2. § 952 

3. Przychody z zaci~gni~tych kredytow na 
§ 952 

4. z lat 957 827.41 

290.681,00 

I. 
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TabelaNr4 

Wykonanie dochodow i wydatkow zwillzanych z realizacjll zadati z zakrcsu administracji rZljdowej 
i innych zJeconych odr~bnymi ustawami za I pOlrocze 2019 r. 

Zwrot podatku 

I 

I 

I I 

I 01095 I al<:C;YZ$:!i~clej;;-·D·T 216.74779! 216.747,791 l00,J 216.747,791 216.747~;1010 naplfdowego • 

wykorzystywanego do 


produkcji rolnej 

- - ------------~-----

Utrzymanie pracoWDlka 
zajmuj~cego si~ 

sprawami z zak:resu 
USC (wynagrodzeoia 750 I 75011 52.479,00 1 26518,331 50,3 1 52.479,00 1 26518,33 1 
wraz z pochodnymi) 


oraz pozostale zadania 

z zakresu administracji 

. ..',,'l<lo\\'e.L . 
Aktualizacja spisu

751 75101 940,00 1 472,00 1 50,21 940,()O 1 472,00 1 wyborcow 

Przekazanie 
751 75109 dokurnentacji 100,00 1 70,801 70,S 1 100,00 1 70,80 i• 

wyborczcj do archtwum 
--------- I.. - - - - - - ----~-----------' 

100,0 r2~6.747,79 


50,3 26.518,331 

472,0050,21 


70,8 i 70,80 


·45· , 
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751 

I 

I 801 
i 
i 
I 852 

!--.. 

855 

,-- --

855 

,... -

855 

-

855 

,nizacja i 
'owadzenie 

bor6w do 26.994,00 I 25.499,60 I 

amentu 


Eur~~skiego
a±coie=sz".k-;61-;--+--

~znikilub 23.151,00 I 23.151,00 I 100,0 I 

edukacvine 
 I 

I
wanie opieki 2.030,00 1 0,001 0,0 I 2.030,00 I 

y program 
.500 plus" 3.279.000,00 1 1.690_000,00 1 51,5 1 3.279.000,00 1 

Nchowawcz?~I-j-__. - ,- ---- ._-.
.cjajl!dadczcn . 

- - . 
Or] 

prz"l 
75113 94,5 25.499,60 1 94,51 25.499,60W) 26.994,00 1_p, 

-- . , .IW: 
w 23.151,00 I 0,00 I 0,0 I 0,00I 8(1]53 

mat~••~.I 

0,00 I 0,01 0,0085219grnwo 

, Rzljd 

1.685.762,85 1 
85501i .,Rod; 51'~r685'762'85 

__ _ (zasilki 1 

R .. 
 __ ,_ ,. ____, •••• __._ J- _____ 

- ---~~ 
, rodz h, swiadczen 

funduszui 
.1 tacyjnego I:ldadekna85502 2.363.000,00 i 1.210.000,00 51,2 2.363.000,00 1.193.555,21 50,5 LJ93.555,21 

I ,ieczenja 

em, Jne i rcntowe 


z Ubezpieezcnia 
 .---1 
:"'-'Zll.geg~o~_+___ '" .... j 

85503 225,00 I 150,00 1 66,71 225,00 I 0,00 1 0,0 1 0,00I ",an. ~uZ~ROdziny 

113.000,00 I 0,00 I 0,0 I l13.ooo,OO I ;'00 ;:,0 ~.. ----- ~,O-O+-1--- ----I 85504 I Rz~dowy program 
I "Dobry start 
, ------ 

--------_ .. 
--~--------.. 
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855 85513 

SkI.dki na-i 
ubezpieczcnia ! 

zdrowotne oplacane za 41.000,00 , 
osoby pobier.j~ce 

nicktore swiadczenia 

I-----L_-----.J'----:-:-~~ 

Ogolem: 
ro~jnne 

-
26,010,00 I 63,4 41.000,00 

-L -f------- 
6.118.666,796.118.666,79\ 3.218.619,521 52,6 

I 
62,1 I 25.444,30~5~4.30 I 

T 

3.174.070,88 
 51,9f3:i74.070,88 [ 

'Il, ._

')~". .id1ft .." '" 'C;j 

C 
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TabelaNr5 i 

I 
Wykonanie dotacji pofmiotowej za I p61rocze 2019 r. 

Gminn. Bibliotek. 
290.000,00 i 

I 

1. 921 92116 145.020,00 I
Publiczn. w Slubic.ch , 

Og6lem: j 
..-1.. 

2941.000,4141 I 145.020,00 I 56,0 il~.. ..~ ~. 

- 48
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Tabela Nr6 i 

Wykonanie dotacji celo'jVych dla podmiotow zaUczanych 
i niezaliczanych do sektora flnrnsow publicznych za I polrocze 2019 r. 

i Jedno,tld .po.. sek!or' , Nazwa ..danl. 

fizycznej i 'portu poprzez: 
organizowanie zaj1(c 

i wspruzawodnictwa sportowego I ' . , ,I. 926 92605 56.000,00 ' 28.000,00 "00'w dyscyplinach pilka noZna, tents : I 
stolowy i koszyk6wka, i 

podnoszenie poziomu sprawnosci i I I 

dzieci i mlodzieZ ---+-- -+'--H, ' 

Razem: 56.000,00 28.000,00 ~O,O I 
~------------'------------------------~--------4,--- ' ' 

Nazwa jedD.os!1d 

I. 801 80101 
Nowym 

8.000,00 

Razem 8.000,00 140,4 

! Og61em 64.000,00 I 31.228,65 ~8,8 iCl __.--,~___L- ___----C____-'--_1-..-1 

·49 
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Tabela Nr 7 

Wylronanie planu wydatkow na zadania inwestycyjnc (jednoroczne) za I polrocze 2019 r. 

l. 	 400 140~21---Wynliana kahl. energctycznegoi ka;la ste~j~ccgo do zasilania uj~cia w6d ~- 210.~ 00 0 ~ -- 
podzienmych ze Stach Uzdatmama Wody w I.azlskach " 


2. I 400 I 40002 ____l.al<"P P"DlPY J!l_~binow9 na SUW w Boi!czy _. 
~- -1-1-'---"~'--1--- --.-t-- 

3. I 600 I 60016 Budow. drogi G291125W Laziska - Budy w gminie Slubice 0,00 0,0 
----- -~-I n 

Zakup nieruchomosci 0 pawierzchni 0,18 ha polozonej w ob~hie ewidencY.jnym4. I 700 I 70005 20.000,00 19.882,38 99,4Laziska gmin. Slubice 
--- --~ -----------"'------------1 

Rozbudowa i przcbudowa oczyszczalni sciek6w w Slubicach 50.000,00 17,85 0,045. I 900 I 90001 
_-.-1____ _ 

Og6lem, 328.600,00 38.479,38 r 11,7 

#;\J)7 
m::;r .Jer ,;- , ';,,', , -; 1/ .. " 


>'---- - --------_ .. 
--~-- -----~. -:-50 



e e 

Tabelu Nr8 


Dochody i wydatki zwilI:r-ane z realizacjl! zadan wykonywanych na podstawie porozumien (umow) 
mi~dzy jednostkami samorzljdu terytorialncgo za I pOlrocze 2019 r. 

~Og6Iem: ~ 

W liIJi) 

m:,'J" 

--~~--~~~ 

- 51 
-, 



Zalqcznik Nt 2 
do Zarzqdzenia Nr 0050.79.2019 
Wajta Gminy Siubice 
z dnia 6 sierpnia 2019 r. 

Informacja 
o bztaltowanlu 51\, Wielo\etniej 

Prognozy Flllansowej Gmlny Slublce 
za I p6lrocze 2019 r. 

Wielolctnia Prognoza Finansowa Ominy Slubice Ila lata 2019 - 2024 
zostala przyj<;ta Uchwallj Nr IV.21.2018 przez Rad~ OmillY Slubice w dniu 
28 grudnia 2018 r. 

Zgodllie z zaJljCzuikiem Nt 1 do w/w Uchwaly przyj~to Wie)oletnilj 
PrognozQ Finansowlj GmillY Slubice na lata 2019 - 2024, natomiast 
w zal'lczniku Nr 2 do w/w Uchwaly przyj~to wykaz przedsiQwzi,c do WPF. 

W okresic sprawozdawczym zmianie ulegl zal'lcznik Nr 1 pn. 
"Wielo1etnia Prognoza Finansowa". 

Zmiany te spowodowane byly potrzeb'l: 
- Zmiany Uchwaly BudZetowej na 2019 r. polegajljcej na 

wprowadzeniu srodk<iw po stronic dochod6w i po stronie 
wydatk6w budZetu i vyolnych srodk6w, zmienil si, wyoik budzetu 
i zwi~ana z nim kwota przychodu. 

W okresie sprawozdawczym zmianie uJegl rovmiei. za1llcznik Nr 2 pn. 

Wykaz przedsi~wzi,c do WPF". 

Zmiana spowodowana byla: 


Wprowadzeniem przedsi<,wziQCia pn, ,,Przebudowa drogi 
po\egajljcej na budo~1e sciezki rowerowej w ci~gu drog; 
wojewodzkiej nr 575 na odcinku Studzieniec - Slubice od km 
22+630 do km 24 + 800 (opracowanie dokumentacji projektowo 
kosztorysowej), 

Planowane przedsi,wziycia w I polroczu 2019 r. osi'lgn,ly nastl'pujqce 
wielkosci: 
Plan przedsi,wzi,c - 1.902.013,00 zI 
Wykonanie przedsif;lwzi\'c - 553.668,63 zl 
tj. % ogoJnego planu -29,I 
i sq to przedsiQWzil'cia majqtkowe 

W przedsi,wzi,ciach zabezpieczone S'l srodki na programy, projekty zadania 
pozostale: 



Srodki wydatkowano na: 
• 	 Budowa SUW wraz z uj~ciem wod podziemnych w Alfonsowie 

Plan - 476.600,00 zl 

Wykonanie - 5.015,93 zl 

co stanowi -·1,1 %. 


• 	 Budowa drogi gminnej G291110W (GIO) Wymysle Polskie Alfonsow -
Boilcza w gminie SJubice: 

Plan - 800.300,00 zl 

Wykonanie - 0,00 zl 

co stanowi - 0,0, %. 


• 	 Przebudowa drogi polegaj~ce na budowie scieili rowerowej w cillgu drogi 
Wojew6dzkiej nr 575 na odcinku Studzieniec - SJubice od kIn 22+630 do 
kIn 24 + 800 (opracowanic dokitmentacji projekmwo - kosztorysowej). 

Plan - 48.000,00 zl 

Wykonanie - 0,00 zl 

co stanowi - 0,0, 0/0. 

W przedsiywzi,ciach majlltkowych zabezpieczone sq srodki na programy, 
projekty z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 Ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
o finansach publicznych. 

Srodki wydatkowano no: 
• 	 odnawialne zrodla energii dla mieszkanc6w i budynk6w uiytecznosci 

publicznej w Gminie Bow i Slubice. 

Plan - 577 .113,00 zl 

Wykonanie - 548.652,70 zl 

co ,tanowi - 95,1 % 




I 'r (

\ ,I 

Zahwznik Nt' J 
09.:)]:; :-'ll,lhx, ()1 Kr<ll"\",,kJ 2 do Zarzqdzmia Ny 0050 1J.,]OI9

pow. p,';rk.;, \',f}J. mJ:o',y":t;dC 
i<f"!'N ,-" :(".1>13t '. t.i1-' ( ,\1 ) B9 fJ 1-'1 Z JY6j!a Gminy Slubice 

z dnia.€ sierpnia 2019 r. 

Informacja 0 przebj~u wykonania planu finansowego 


Gminnej Biblioteki PubUctnej w Slubicach za I pOtrm:ze 2019 r. 
, 

Zgodnie z Uchwal~ BUdietowl Gminy Siubicc na rok 2019 NT IV.22,2018 
, 

Rady Grniny Siubicc z dnia 28 grudT1a 2018 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Srubicach zQstaia przydzie10na dotacj~podmjotowa \\ wysokosci 290.000.00 zt 

Poza dotacj~ zostala 7aplanowan~ wplata wlas-fla z tytulu sprzcdaZY ksJq.Zki ; "Gtnilla , 
Slubice. Zarys rnonograficzny" w wysbkosci 100.00 zl oruz lOStaty zaplanowanc srodld 

w wysokosci 50,00 zl za opJaty reguJamihowc, 
, 

Ponadto Gminna Bibliotcka Publiczna w S!ubicach zaphmowala na 2019 rok ""'Platy 

z tytulu kapitalizacji odsctck w w)'sokos,:i 5,00 zt 

Na koniec roku 2018 na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej pozostllly 

srodki (z tyturu kapitalizacji odsetek) w ivysokoScI 0,27 zl. I' 

W okresie sprawozdawczym bibHoteka otl'zymala z budzetu Gminy S1'ubice dotacj~ 

podmiotow~ w wysoko,c; 145.020.00 z1. 

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymaln w I porroczu 2019 roku srodkJ z ty1ulu 

kapitaJizacji odsetek w wysokosci 1,30 z1:. 

Ponadto W okresie sprawozdawqym dokonano indywidualnej wplaty na ubczpieczcnie I 
PZli w kwocie 284,50 zi oraz nastqpila ~p!ata la zgubioBq. kart\ czytelnika w kwocie 10,00 zL , 

Wydatkowanie tych srodk6w przedstawia si~ nas:t~pujilCO: 

Plan - 290.155.27 L! 

Wykonanie-137,436,73 zl 

»10 ~ 47,37 % 

Dotacja przydzielona ~ bud:i:etu gminy w wysokosci 145.020~OO zl zostab,i 
: 

wykorzystana na nastt:puj~ce wydatW: 

- wynagrodzenie osobowc - 65.277,94'zl 

- \v)'nagrodzenie hezosobowe - 2.270.00 zt 

http:2.270.00
http:290.155.27
http:145.020.00
http:290.000.00


.. 


, 

, skladki na ZUS i Fundusz Pracy - 12.7~6,09 zl 

, zakup nowos.:i (ksi~7"k) - 12.767,72 zl 

- delegacje sluzoowe - 147.60 zl 

~ za rozmmvy tclefonic7nc, dostttp do sleci Internetu 855,23 zJ 

~ op1acenie energii. \Vod)' i scieko\v - 2.251.53 zl 

- ogrzewanic pomiesl-czcn GBP (olej opatov,ry); srodki czystosci, druId, ITh'lterialy billfOwe, 

prenumeraty i pozostale materialy - 28.369,45 zJ 

- odpisy nfi Zakladmvy Fundusz: Swiadczen Socjalnych - 4.911,00 zI 

, zakup ustug pozostalych - 7.469,67 zl 

- pozostale koszty (uslugi bankowe) 5~,73 z! 

Og61em z dotacji podmtotowcj ~kor7.ystano kwot1f 137.151.96 z) na plan 

290.000,00 zl, Ii. w 47,29 % 
I 

Gminna Hiblioteka Publiczna w Slubicach nn koniec czerwca 2019 roku nie posiada ' 

Zadnych zobowit}zari ani nuJeznosci. 

Na dzicn 30.06.2019 roku fin rachunku bankowym pozost.lo 7.879,34 zI. 

IlY RI', TOR 
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