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Informacje ogólne 
 
 
Budżet gminy Kietrz na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XVI/180/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu 
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2020. 
 
 
 
Początkowa wartość budżetu została określona w następujących kwotach: 
 

Plan dochodów    -   51 724 317,00 zł 
Plan wydatków    -   50 719 317,00 zł 
Plan przychodów -                     0,00 zł 
Plan rozchodów   -     1 005 000,00 zł 

 
Uchwalony na 2020 rok budżet w trakcie 2020 roku podlegał wielokrotnym zmianom stosownym do 
kompetencji organów tj. Uchwałami Rady Miejskiej w Kietrzu oraz Zarządzeniami Burmistrza Kietrza. 
W wyniku przeprowadzonych zmian, budżet na dzień 30.06.2020r. przedstawia się następująco: 
 
 

Lp. Wyszczególnienie 
 

Plan 
początkowy 

Plan 
po zmianach 

   Wykonanie 

1. Dochody 51 724 317,00 53 090 141,53 27 453 224,71 

2. Przychody 0,00 1 156 034,54 3 098 173,54 

3. Wydatki 50 719 317,00 53 241 176,07 23 278 214,84 

4. Rozchody 1 005 000,00 1 005 000,00 0,00 

5. Nadwyżka/deficyt (1-3) 1 005 000,00 -151 034,54 4 175 009,87 

 
 
Zobowiązania na dzień 30.06.2020r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji – ogółem: 
8 800 000,00 zł w tym: 
 
PKO BP (2013)                           3 500 000,00 zł 
GETIN NOBLE BANK (2014)     1 000 000,00 zł 
PKO BP (2015)                           1 000 000,00 zł 
PKO BP (2016)                           1 400 000,00 zł 
BS ŁUBIANY (2019)                   1 900 000,00 zł 
 
 
Należności wymagalne na dzień 30.06.2020r. wynoszą 2 375 971,51 zł, od  instytucji niekomercyjnych 
działających na rzecz gospodarstw domowych, gospodarstw domowych, przedsiębiorstw 
niefinansowych oraz sektora finansów publicznych. 
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Dochody budżetowe 
 
Na dzień 30.06.2020 roku dochody budżetowe zrealizowano w wysokości  27 453 224,71 zł, co stanowi 
wykonanie na poziomie 51,71% planu.  
 

1. Subwencje - 8 107 342,00 
2. 
3.  

Dotacje na zadania bieżące 
Dotacje na zadnia zlecone 

- 
-             

721 695,41  
7 561 348,20                                                                                                  

4. Dotacje na zadania inwestycyjne - 20 000,00 
5. Udział w podatku dochodowym - 3 627 221,63 
6. Dochody podatkowe - 4 240 392,35 
7. Dochody ze sprzedaży majątku - 432 824,42 
8. 
9. 

Pozostałe dochody własne 
Dotacje na zadania z udziałem środków 
europejskich 

- 
 
- 

2 623 172,70 
 

119 228,00 
 Razem:  27 453 224,71  

 

Rzeczowe wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku  wg działów 
 z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe. 

 
 
DOCHODY BIEŻĄCE 
 
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
Zrealizowano dochody w kwocie  982 964,71 zł, co stanowi 99,78% planu, w tym: 
 
- czynsz za obwody łowieckie w kwocie 0,39 zł, co stanowi 0,02% planu; 
 
- dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego  
w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 982 964,32 zł, co stanowi 
100% planu. 
 
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
Zrealizowano dochody w  kwocie 473 934,32  co stanowi 47,02 % planu, w tym: 
 
Dochody bieżące: 
 
- plan w kwocie 10 000 zł z tytułu opłat za trwały zarząd nie został zrealizowany;  
 
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 6 559,77 zł, co stanowi 21,87% 
planu. 
Nadpłata w kwocie 30,63 zł dotyczy osób fizycznych 
Zaległość w kwocie 20 591,90 zł dotyczy: 
osób fizycznych -  17 322,15 zł 
osób prawnych   -    3 269,75 zł 
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego w kwocie 464 332,69 zł, co stanowi 48,37% planu, 
w tym: 
dochód z tytułu czynszów dzierżawy i najmu: grunty na cele rolne i nie rolne, kioski, garaże, lokale 
użytkowe -  158 091,96 zł 
pozostałe czynsze najmu - 306 240,73 zł  
Nadpłata w kwocie 464,64 zł dotyczy: 
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osób fizycznych - 461,05 zł 
osób prawnych -       3,59 zł 
Zaległość w kwocie 38 518,91 zł dotyczy: 
osób fizycznych -  37 620,30 zł 
osób prawnych  -        898,61 zł 
 
- wpływy z tytułu poniesionych kosztów przystosowania do sprzedaży w kwocie 2 906,39 zł stanowią 
58,13% ( planowany dochód uzależniony jest od wniosków najemców mieszkań i sprzedaży 
nieruchomości na wniosek osób fizycznych i prawnych i rozliczenia poniesionych przez gminę kosztów 
przystosowania do sprzedaży)  
 
- wpływy odsetek od nieterminowego regulowania należności w kwocie 67,93 zł, co stanowi 2,26% 
planu; 
 
- wpływ w kwocie 67,54 zł został zrealizowany bez planu i jest to zwrot nadpłat z faktur  
od PGNiG Sp. z o.o. 
 
 
Dz. 710 - Działalność usługowa 
Zrealizowano dochód w kwocie 35 000,00 zł co stanowi 100% planu i jest  to wpływ środków dot. 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez „Naprzód” Sp. z o.o. 
 
Dz. 750 – Administracja publiczna 
Zrealizowano dochody w kwocie  76 212,84 zł, co stanowi 38,55% planu, w tym: 
 
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 759,44 zł co stanowi  70,57% planu, w tym: 
prowizja ze składek ZUS i podatków dochodowych dla gminy – 349,19 zł 
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
na realizację  zadań bieżących  w kwocie  19 410,25 zł  dotyczy dofinansowania z  Powiatowego Urzędu 
Pracy do pracowników  interwencyjnych, stażystów  oraz osób zatrudnionych w ramach robót 
publicznych. 
 
- dochody z tytułu dotacji celowej na zadanie z zakresu administracji rządowej – utrzymanie w gminach 
stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 56 441,00 zł, 
 co stanowi 49,99 % planu; 
 
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie ustawami w kwocie 12,40 zł zostały zrealizowane bez planu Jest to  prowizja od dochodów  
za udostępnienie danych osobowych; 
 
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 
Zrealizowano dochody w kwocie 54 618,00 zł, co stanowi 98% planu, w tym: 
 
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację list wyborców w kwocie  1 116,00 zł; 
 
- dotacja celowa na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 53 502,00 zł 
 
Dz. 752 – Obrona narodowa 
Plan w kwocie 400,00 zł nie został zrealizowany w I półroczu 2020 roku. Plan w kwocie 400,oo zł  
 
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
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Zrealizowano dochody w kwocie 16 192,00 zł, co stanowi 78,53 % planu, w tym: 
- wpływ w kwocie 11 770,00 zł stanowi 100% planu z tytułu darowizn na dofinansowanie do zakupu 
samochód strażackich: 
Nowa Cerekwia  - 11.500,00 zł 
Wojnowice         -      270,00 zł 
 
- dotacja celowa na zadania z obrony cywilnej w kwocie  4 422,00 zł stanowi 49,97% planu. 
 
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
 
W I półroczu 2020 roku wpłynęło 19 wniosków z prośbą o umorzenie zaległych zobowiązań 
podatkowych, z czego całość została rozpatrzona negatywnie. Ponadto wpłynęło 1 podanie  
o umorzenie odsetek za zwłokę w podatku od nieruchomości, które zostało rozpatrzone pozytywnie, 
w związku z czym udzielono ulgi w kwocie 1 018,00 zł. 
 
O rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych wpłynęły 
w I półroczu br. 3 wnioski, z czego całość rozpatrzono negatywnie. Ponadto w br. rozpatrzono 
pozytywnie wniosek złożony w roku 2019 i rozłożono na raty zaległości w kwocie 3 804,00 zł 
(skutkującą na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 740,80 zł), w tym: 
 

1. Podatek od nieruchomości - 2 740,80            
 - osoby fizyczne - 2740,80 

2.   Podatek rolny -   0,00 
   - osoby fizyczne - 0,00 
    

 
Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 29 482,14 zł, w tym: 
 

1. Podatek od nieruchomości -           29 096,35 
 - osoby fizyczne - 328,17 
 - osoby prawne - 28 768,18 
    
2. Podatek rolny - 31,79 
 - osoby fizyczne - 0,00 
 - osoby prawne - 31,79 
    
3. Opłata targowa - 354,00 
 - osoby fizyczne - 354,00 
 - osoby prawne - 0,00 

 
W I półroczu 2020 roku budżet gminy utracił dochody z tytułu udzielonych ustawowych ulg i zwolnień  
w podatku rolnym  stosując  z ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, na łączną kwotę  
82 587,86 zł, w tym z tytułu: 
 

1. Gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego 
gospodarstwa rolnego lub powiększenie już 
istniejącego (art.12 ust.1 pkt 4 lit.a) 

- 70 708,77 

 - osoby fizyczne, z tego: - 68 602,12 
 z lat ubiegłych - 75 335,00 
 w I półroczu 2020 - 2 106,65 
 - osoby prawne - 0,00 
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2. Gruntów gospodarstw rolnych otrzymanych w 
drodze wymiany (art. 12 ust. 1 pkt. 6) 

- 0,00 

 - osoby fizyczne - 0,00 
 z lat ubiegłych - 0,00 
 w I półroczu 2020 - 0,00 
 - osoby prawne - 0,00 
 
 

   

2. Ulg inwestycyjnych (art. 13) - 11 879,09 
 - osoby fizyczne - 11 879,09 
 z lat ubiegłych - 11 879,09 
 w I półroczu 2020 - 0,00 
 - osoby prawne - 0,00 

 
Zrealizowano dochody w kwocie 8 045 016,89 zł, co stanowi 48,32 % planu, w tym:  
 
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 564 899,00 zł, co stanowi  42,78 % 
planu; 
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 62 322,63 zł, co stanowi 89,03 % planu.  
Dochód był realizowany przez Urzędy Skarbowe. 
- wpływy z podatku od nieruchomości za I półrocze br. wyniosły  2 560 699,94 zł, co stanowi 54,05 % 
rocznego planu, w tym kwota 1 424 335,81 zł została wpłacona przez osoby prawne, a kwota 
1 136 364,13 zł przez osoby fizyczne. 
Nadpłata w kwocie 3 355,12 zł dotyczy osób fizycznych, kwota 18,33 zł dotyczy nadpłaty u osób 
prawnych. 
Zaległości w kwocie 770 189,65 zł, w tym: osoby prawne  224 420,82 zł, osoby fizyczne  545 768,83 zł.  
Zaległości spowodowane są nieterminowymi wpłatami spowodowanymi m.in. problemami wynikłymi 
z powodu wystąpienia pandemii COVID-19. Ponadto, na zaległości składają się również tzw. „nieuczciwi 
podatnicy”, którzy nie odbierają korespondencji, podają niewłaściwy adres zamieszkania, ukrywają 
swoje dochody, majątki - a tym samym uchylają się od próby ściągnięcia należności. Natomiast 
pozostała część dłużników to podatnicy, wobec których egzekucja jest bezskuteczna. 
Do wszystkich dłużników regularnie są wysyłane upomnienia, wszczynane jest wobec nich 
postępowanie egzekucyjne oraz dokonywane są wpisy hipotek w księgach wieczystych. 
- wpływy z podatku rolnego za I półrocze br. wyniosły 1 445 308,33 zł, co stanowi 51,80 % planu, w tym 
kwota 646 414,40 zł dotyczy osób prawnych, a kwota 798 893,93 zł została wpłacona przez osoby 
fizyczne.  
Nadpłata w kwocie 1 905,92 zł dotyczy wyłącznie osób fizycznych. 
Zaległości w kwocie 85 976,49 zł, w tym: osoby prawne 58,60 zł, osoby fizyczne 85 917,89 zł.  
Zaległości spowodowane są nieterminowymi wpłatami spowodowanymi m.in. problemami wynikłymi 
z powodu wystąpienia pandemii COVID-19. Do wszystkich  dłużników regularnie są wysyłane 
upomnienia i wszczynane jest wobec nich postępowanie egzekucyjne. 
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 497,00 zł, co stanowi 52,82 % planu, z czego: 5 838,00 zł to 
wpływy od osób prawnych, a kwota 659,00 zł - od osób fizycznych. 
Brak jest nadpłat z tego tytułu. 
Zaległość w kwocie 52,00  zł dotyczy wyłącznie osób fizycznych. 
 
- wpływy z podatku od środków transportowych za I półrocze br. wyniosły 84 644,34 zł, co stanowi  
47,02 % planu, z czego kwota 16 478,47 zł dotyczy osób prawnych, a kwota 68 165,87 zł została 
wpłacona przez osoby fizyczne.  
Nadpłata w kwocie 11 942,00 zł dotyczy wyłącznie osób fizycznych. 
Zaległości w kwocie 31 542,20 zł dotyczą osób fizycznych, natomiast kwota 1 725,00 zł dotyczy osób 
prawnych. 
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Zaległości spowodowane są nieterminowymi wpłatami spowodowanymi m.in. problemami wynikłymi 
z powodu wystąpienia pandemii COVID-19. Do wszystkich  dłużników regularnie są wysyłane 
upomnienia i wszczynane jest wobec nich postępowanie egzekucyjne. 
 
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 
w kwocie 3 088,46 zł, co stanowi 51,47 % planu. Dochód został zrealizowany przez Urzędy Skarbowe. 
Według otrzymanych sprawozdań na dzień 30 czerwca 2020 roku występuje zaległość w kwocie 
10 403,01 zł; 
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 20 252,00 zł, co stanowi 81,01 % planu. Dochód 
realizowany przez Urzędy Skarbowe;  
 
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 424,40 zł, co stanowi 51,41 % planu; 
 
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 7 797,00 zł, co stanowi 19,49 % planu; 
 
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 37 288,20 zł, co stanowi 124,29 % planu; 
 
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 118 807,19 zł, co stanowi 
74,25  % planu; 
 
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw w kwocie 5 328,27 zł, co stanowi 106,57 % planu i są to opłaty za zajęcie pasa ruchu 
drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w drogach gminnych oraz opłata prolongacyjna. 
Występuje zaległość w kwocie 74,90 zł; 
 
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 99 237,00 zł, co stanowi 49,62 % planu. 
Dochód jest realizowany przez Urzędy Skarbowe. Według otrzymanego sprawozdania w podatku tym 
widnieje  zaległość w kwocie 1 771,37 zł; 
 
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w sprawach podatkowych w kwocie 3 601,86 zł, co stanowi 29,52 
% planu; 
 
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie  
9 245,42 zł, co stanowi  46,23 % planu; 
 
- wpływy od odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty eksploatacyjnej w 
kwocie 578,60 zł, bez planu. 
 
758 – Różne rozliczenia 
Zrealizowano dochody w kwocie 8 107 342,00 zł, co stanowi 57,36% planu, w tym: 
 
- subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: 
część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5 679 064,00 zł, tj. 61,54% planu 
część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2 393 610,00 zł tj. 50% planu 
część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 34 668,00 zł, tj. 50% planu 
 
Dz. 801 – Oświata i wychowanie 
Zrealizowano dochody w kwocie  522 772,59 zł, co stanowi 57,14% planu, w tym: 
 
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego tzw. „opłaty stałe”  
   w kwocie 5 274,00 zł, co stanowi 25,11 % planu, w tym: 
Zespół Szkół w Kietrzu -  4 586,00 zł 
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ZSP Nowa Cerekwia       -   688,00 zł 
 
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach kwocie 79 833,50 zł, co stanowi 
   28,01 % planu, w tym:  
Zespół Szkół w Kietrzu - 69 835,00 zł 
ZSP Nowa Cerekwia     -   9 998,50 zł 
 
- wpływy z różnych opłat w kwocie 52,00 zł stanowią 52% planu są to wpływy za duplikaty świadectw 
z Zespołu Szkół w Kietrzu; 
 
- wpływy z najmu i dzierżawy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych  
w kwocie 8 641,52 zł, co stanowi 67,56% planu, w tym: 
Szkoła Podstawowa w Kietrzu - 3 808,02 zł 
Zespół Szkół w Kietrzu - 4 833,50 zł  
Występuje zaległość w kwocie 1 250,00 zł, 
 
 - wpływ w kwocie 1,94 zł to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu pomieszczeń w szkołach; 
 
 - wpływ w kwocie 285,00 zł został zrealizowany bez planu i jest to wpływ za odszkodowanie w Szkole 
Podstawowej w  Kietrzu; 
 
 - dotacja celowa w kwocie 59 241,00 zł stanowi 100% planu pozyskana na projekt „Zdalna szkoła” 
przeznaczona na wyposażenie uczniów w sprzęt umożliwiający realizację obowiązku prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w związku w prowadzeniem na terenie 
kraju stanu epidemii; 
 
-celowa w kwocie 10 759,00 zł stanowi 100% planu pozyskana na projekt „Zdalna szkoła” przeznaczona 
na wyposażenie uczniów w sprzęt umożliwiający realizację obowiązku prowadzenia zajęć z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w związku w prowadzeniem na terenie kraju 
stanu epidemii; 
 
- dotacja celowa otrzymana na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 74 597,52 zł, 
 co stanowi 50% planu na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; 
 
- dotacja celowa otrzymana na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym na dofinansowanie 
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 79 618,50 zł, co stanowi 50% planu, 
 
- dotacja celowa z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem na 
modernizację kuchni w Zespole Szkół Kietrzu przy ul. Głowackiegow kwocie 80 000,00 zł  co stanowi 
100% planu; 
 
- wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 473,33 zł stanowi 100% planu przez 
Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dzierżysławia; 
 
- wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oświatowych za 2019r. - kształcenie specjalne  
w kwocie 30 096,06 zł stanowi 100% planu, w tym: 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ściborzyc Wielkich „Ścibor” - 29 763,45 zł 
Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dzierżysławia - 332,61 zł 
 
- dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 4 305,00 zł stanowi 50% planu na realizację zadań 
wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach; 
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 - wpływy  kwocie 34 061,72 zł co stanowi 69,23% planu  dot. uczęszczania dzieci z innych gmin do  
placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kietrz; 
 
- wpływ w kwocie 39 228,00 zł został zrealizowany w 100% i  dot. projektu finansowanego ze środków 
Województwa Opolskiego pn. „ Aktywnie, pozytywnie, twórczo” i dot. edukacji dzieci w przedszkolach 
gminy Kietrz, 
 
- wpływ w kwocie 16 304,50 zł  pozostaje bez realizacji planu, w tym: 
prowizja ze składek ZUS i podatku dochodowego z ZSP Kietrz  
i ZSP Nowa Cerekwia dla Gminy w kwocie 872,00  zł 
refundacje z PUP-u za pracowników interwencyjnych w kwocie 15 432,50 zł  
 
 
Dz. 852 – Pomoc społeczna 
Zrealizowano dochody w kwocie 513 046,89 zł co stanowi 50,81% planu, w tym: 
 
- wpływy z różnych opłat dotyczą odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych 
 z terenu Gminy Kietrz wnoszone przez rodziny pensjonariuszy w kwocie 25 744,54 zł, co stanowi 
42,91% planu, 
 
- wpływ w kwocie 3 976,18 zł dot. zwrotów nadpłat z tyt. poniesionych wydatków na odpłatności DPS, 
które ponosi MOPS Kietrz co stanowi 79,52% planu; 
 
- - wpływ w kwocie 1 578,90 zł dot. zwrotów ponoszonych przez mieszkańców schronisk na rzecz MOPS 
Kietrz co stanowi 79,52% planu; 
 
- wpływ w kwocie 565,80 zł stanowi 100% planu i jest to  zwrot z nadpłaty f-ry z lat ubiegłych; 
 
- wpływy z usług z usług opiekuńczych w kwocie 8 402,25  zł, co stanowi 42,01% planu. Zaległość  
w kwocie 173,55 zł stanowi nieuregulowane rozliczenie za pobierane usługi przez  podopiecznych 
MOPS w Kietrzu, 
 
-  dochody z dotacji celowych na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych gminie ustawami, w kwocie 1 182,88 zł, w tym: 
dotacja na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie 1 182,88 zł, co stanowi 70,58% planu; 
 
- dochody z dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących w kwocie  471 596,34 zł, w tym: 
dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społeczne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 
12 600,00 zł, co stanowi 52,5% planu, 
dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze  oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe w kwocie 192 000,00 zł, co stanowi 51,90% planu, 
dotacja na zasiłki stałe z pomocy społecznej w kwocie 151 000,00 zł, co stanowi 55,93% planu, 
dotacja na ośrodki pomocy społecznej w kwocie 71 252,00 zł, co stanowi 50,89% planu, 
dotacja na rządowy program dożywiania w kwocie 42 500,00 zł, co stanowi 50% planu, 
dotacja w kwocie 2 244,34 zł co stanowi 16,67% planu na realizację zadania „Senior +” 
 
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 
Zrealizowano dochody w kwocie 28 440,00 zł, co stanowi 94,80% planu, w tym: 
- dochody z tytułu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie 
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 28 440,00 zł; 
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Dz. 855- Rodzina 
Zrealizowano dochody w kwocie  6 490 206,15 zł, co stanowi 43,56% planu, w tym: 
 
- wpływ w kwocie 185,64 zł z tytułu naliczonych i pobranych odsetek od zwrotów nienależnie 
pobranych świadczeń 500+  za lata ubiegłe stanowi 18,56 % planu; 
 
- wpływ w kwocie 2 200,00  zł  z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tyt. 500+ za lata 
ubiegłe stanowi 22% planu; 
 
- wpływ w kwocie 244,94 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata 
ubiegłe stanowi 12,25% planu; 
 
- wpływ  w kwocie 5 911,38 zł z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe stanowi 59,11% 
planu; 
 
- wpływ w kwocie 15 997,38  zł to zwroty komornicze ściągnięte od dłużników zalegających z tytułu 
Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych  co stanowi 53,33% planu. Zaległość w kwocie 
1 271 896,63 zł to nieściągnięte od dłużników alimentacyjnych należności, których egzekucja również  
w skali kraju jest bardzo trudna i mało skuteczna; 
 
-   dotacja na świadczenie wychowawcze - tzw. 500+ w kwocie 4 616 000,00 zł, co stanowi 43,02% 
planu; 
 
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 820 120,00 zł,  
co stanowi 51,19% planu; 
 
-   wpływ w kwocie 1,38 zł zrealizowany bez planu jest to 5% prowizji z tytułu wydania Karty Dużej 
Rodziny; 
 
- wpływ w kwocie 3 308,79 zł stanowi 7,26% planu i dotyczy opłaty stałej dzieci przebywających  
w Samorządowym Żłobku w Kietrzu; 
 
- wpływ w kwocie 626,18 zł stanowi 2,06% planu i dotyczy opłat za wyżywienie dzieci  
w Samorządowym Żłobku w Kietrzu; 
 
- wpływ w kwocie 3,46 zł zrealizowany bez planu dotyczy kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym 
Samorządowego Żłobka w Kietrzu; 
 
- wpływ w kwocie 7,00 zł zrealizowany bez planu dotyczy wynagrodzenia płatnika od podatku 
dochodowego i ZUS z Samorządowego Żłobka w Kietrzu; 
 
-   dotacja w kwocie 25 600,00 zł dotyczy składki na  ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia rodzinne co stanowi 58,18% realizacji planu. 
 
Dz.900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Zrealizowano dochody w kwocie  1 634 510,17 zł, co stanowi 60,10% planu, w tym: 
 
-  wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 879 843,68 zł, co stanowi 45,06 % planu. 
Zaległość  na  dzień 30.06.2020 r. wynosi 127 747,52 zł,  nadpłata natomiast 937,05 zł, 
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- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 047,30 
zł co stanowi 58,73 % planu, 
 
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za  gospodarowanie odpadami wynoszą 2 013,84 zł, co stanowi 
67,13 % planu, 
 
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 738 015,71 zł, co stanowi  102,73 % planu, 
w tym: 
wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego –734 978,64 zł, 
wpływy ze sprzedaży drewna  –  3 037,25 zł, 
 
- wpływ z tytułu kary za nieterminowe wykonanie zadania  w kwocie 1 194,88 zł zrealizowany bez 
planu; 
 
- wpływ w kwocie 38,38 zł stanowi 9,60% planu dot. opłaty produktowej z WFOŚ i GW w Opolu; 
 
- wpływ w kwocie 6 356,38 zł stanowi 19,09% planu dot. refundacji z PUP-u z tytułu pracowników 
interwencyjnych; 
 
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Zrealizowano dochody w kwocie 13 986,86 zł, co stanowi 46,08% planu, w tym: 
 
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w domach kultury na organizację imprez w kwocie  
2 764,22  zł, co stanowi 18,43% planu, 
 
- wpływy z usług (usługi korzystania za media przy organizacji imprez okolicznościowych) w kwocie  
4 236,34  zł, co stanowi 52,05% planu. Zaległość w kwocie 282,36 zł stanowi wartość faktur za media 
w Wiejskich Domach Kultury, dla których minął termin płatności. 
 
- wpływ w kwocie 4 355,64 stanowi 100% planu, jest to rozliczenie z lat ubiegłych za energię; 
 
- wpływ w kwocie 2 630,66 zł stanowi 100% planu, jest to odszkodowanie za piec w WDK w Pilszczu; 
 
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Zrealizowano dochody w kwocie 13 986,86 zł, co stanowi 46,07% planu, w tym: 
 
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w domach kultury na organizację imprez w kwocie  
2 764,22  zł, co stanowi 18,42% planu, 
 
- wpływy z usług (usługi korzystania za media przy organizacji imprez okolicznościowych) w kwocie  
4 236,34  zł, co stanowi 52,05% planu. Zaległość w kwocie 282,36 zł stanowi wartość faktur za media 
w Wiejskich Domach Kultury, dla których minął termin płatności. 
 
- wpływ w kwocie 4 355,64 stanowi 100% planu, jest to rozliczenie z lat ubiegłych za energię; 
 
- wpływ w kwocie 2 630,66 zł stanowi 100% planu, jest to odszkodowanie za piec w WDK w Pilszczu; 
 
Dz. 926 – Kultura fizyczna  
Zrealizowano dochody w kwocie 6 156,87 zł, co stanowi 219,89 % planu, w tym: 
- wpływ w kwocie 4 268,38 zł stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji za 2019r. z klubów 
sportowych z realizacją 152,44 % planu; 
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- wpływ w kwocie 1 888,49 zł zrealizowany bez planu  stanowi wpisowe na „Półmaraton 2020”, który 
nie odbył się w I półroczu z powodu pandemii COVID-19 w kraju i na świecie.  
 
 
 

DOCHODY MAJĄTKOWE 
 
Dz. 600- Transport i łączność 
Zrealizowano dochody w kwocie 10 000 zł, co stanowi 100% planu i są to  środki otrzymane  
 w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na remont chodnika w Dzierżysławiu oraz 
modernizację nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem drogi gminnej w Chróścielowie. 
 
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
Zrealizowano dochody w kwocie  424 494,42 zł, co stanowi  116,30% planu, w tym: 
 
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 
4 151,57 zł co stanowi 83,03% planu. Zaległość w kwocie 4 195,35 zł dotyczy osób fizycznych; 
 
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych mienia komunalnego w kwocie 420 342,85 zł,  
co stanowi 116,76% planu, w tym: 
 
dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych w trybie przetargowym  
i bezprzetargowym – 419 992,85 zł, tj. 
sprzedaż lokali mieszkalnych - 5 transakcji sprzedaży w łącznej kwocie 105 253,25 zł,  
w tym: 
-  lokal mieszkalny ul. Nowa 7/8 Kietrz            -                13 781,00 zł 
-  lokal mieszkalny ul. Wieżowa1/2 Kietrz       -                 29 869,95 zł 
-  lokal mieszkalny ul. Głubczycka 3/8 Kietrz   -                16 470,60 zł 
-  lokal mieszkalny ul. Niepodległości 21/5 Kietrz  -          24 647,60 zł 
-  lokal mieszkalny ul. Głubczycka 24/2 Kietrz   -              20 484,10 zł 
 
b) sprzedaż nieruchomości gruntowych- 6 transakcji sprzedaży w łącznej kwocie  314 739,60 zł, w tym: 
-  działka niezabudowana nr 336/5 w Rozumicach   -                     650,00 zł 
-  działka zabudowana nr 53 w Kietrzu, ul. Prusa     -                  7 429,60 zł 
-  działka niezabudowana 614/2 w Kietrzu, ul. Słoneczna  -      66 600,00 zł 
-  działka zabudowana nr 2059/1 Kietrz, ul. Długa 16    -        205 000,00 zł 
-  działka zabudowana nr 2008/3 w Kietrzu, ul. Traugutta 23    17 100,00 zł 
-  działka niezabudowana  nr 632 w Kietrzu, ul. Nadbrzeżna     17 960,00 zł 
dochody ze sprzedaży nieruchomości na raty z lat ubiegłych  
w kwocie 350,00 zł  
 
Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Zrealizowano dochód w kwocie 18 330,00 zł,  co stanowi 100% planu, w tym: 
- dofinansowanie do zakupu  samochodów strażackich dla OSP Nowa Cerekwia i OSP Wojnowice po 
5 000 zł w ramach  Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, 
- wpływ w kwocie 8 330,00 zł stanowi 100% planu i jest to wpływ środków za zezłomowane samochody 
strażackie: 
Nowa Cerekwia  -  5.500,00 zł 
Wojnowice         -  2.830,00 zł. 
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Wykonane dochody ogółem:               27 453 224,71zł 
w tym: 

dochody bieżące                          27 000 400,29 zł 
dochody majątkowe                         452 824,42 zł 

 
Szczegółowy stopień realizacji dochodów wg działów i źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik 
Nr 1 i załącznik nr 2. 
 
 
 
 

Wydatki budżetowe 
 
W  pierwszym półroczu 2020 roku zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 23 278 214,84 zł, co w 
porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie 43,72 %. 
Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 22 964 161,38 zł (45,34 % planu), natomiast wydatki 
majątkowe zrealizowano w kwocie 314 053,46 zł (12,13 % planu). 
 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                    6 863 889,15  

Dotacje na zadania bieżące                                                                                               3 206 570,00 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             6 922 638,44 

Obsługa długu publicznego                                                                                                  108 445,57 

Pozostałe wydatki statutowe                                                                                            5 749 051,64 

Programy Unijne                                                                                                                     113 566,58 

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                             4 000,00 

Wydatki majątkowe                                                                                                               310 053,46 

 
Razem:                       23 278 214,84 
 
 

Rzeczowe wykonanie wydatków wg rozdziałów z podziałem na wydatki  bieżące  
i majątkowe wykonane w  I półroczu 2020 roku 

 
 
 

WYDATKI BIEŻĄCE 
 
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

 
Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze 
Zrealizowano wydatki w kwocie 28 055,00 zł, co stanowi 50,28 % planu, są to wydatki związane z 
realizacją zadań statutowych i stanowią składkę na Izbę Rolniczą. Zgodnie  
z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1079 z późn. zm.), Gmina 
ma obowiązek przekazania na rachunek właściwej Izby Rolniczej 2% od uzyskanego wpływu z tytułu 
podatku rolnego. 
 
Rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 
Plan w kwocie 58 000,00 zł – realizacja w II półroczu. 
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Rozdz. 01095 – Pozostała działalność 
Zrealizowano wydatki w kwocie 1 003 105,72 zł, co stanowi 93,49 % planu, w tym: 
realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczyła zwrotu części podatku   
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej                 w 
kwocie 982 964,32  zł co stanowi 100% planu, z tego: 
wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 15 087,00  zł 
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 967 877,32 zł w tym: 
zwroty dla rolników  963 690,51 zł, 
wydatki rzeczowe  4 186,81 zł, 
realizacja programu Odnowa Wsi  w kwocie 11 856,10 zł, 
realizacja programu przeciwdziałania bezdomności oraz utylizacja i transport zwłok zwierzęcych w 
kwocie 8 285,30 zł. 
 
Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 594,71 zł dotyczą faktur, których termin płatności wykracza 
poza okres sprawozdawczy. 
 
Dz. 600 – Transport i łączność  
 
Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 
Zrealizowano wydatki w kwocie 173,40 zł, co stanowi 86,70 % planu, które dotyczą opłaty na rzecz 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
 
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe 
Zrealizowano wydatki w kwocie 8 927,20 zł, co stanowi 93,97 % planu, związane z realizacją zadań 
statutowych – dotyczą opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 
umieszczenia urządzeń w pasie drogowym. 
 
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne 
Zrealizowano wydatki w kwocie 176 548,18 zł, co stanowi 44,74 % planu, z przeznaczeniem na: 
 
składki naliczane od wynagrodzeń bezosobowych za przegląd dróg gminnych – 365,40 zł, 
remonty dróg po zimie – 93 494,69 zł, 
remont oznakowania dróg gminnych (malowanie znaków poziomych, bieżąca wymiana uzupełnianie 
znaków drogowych, zakup i montaż znaków drogowych) – 27 137,99 zł, 
zimowe utrzymanie dróg – 51 550,10 zł, 
wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 4000,00 zł (szczegóły w załączniku). 
 
Rozdz. 60095- Pozostała działalność  
Plan 3 000,00 zł – realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego w II półroczu 
 
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
 
Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 
Zrealizowano wydatki w kwocie 487 481,86 zł co stanowi  44,21  % planu, na realizację wydatków 
statutowych, tj. opłacenia funduszu remontowego na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz opłat za 
administrowanie komunalnymi zasobami gminy i opłacenie czynszu mieszkaniowego. 
 
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
Zrealizowano wydatki  w kwocie 36 213,71 zł, co stanowi 23,56  %  planu, w tym:  
 
utrzymanie obiektów gminnych tj. opłaty energii – 3 380,57 zł, 
opłaty notarialne, sądowe – 529,22 zł, 
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wykonanie pomiarów i wznowienie granic, podziały geodezyjne – 11 800,00 zł, 
wydatki związane z opłatami publikacji prasowych – 2 039,34 zł, 
wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości –  
16 061,46 zł, 
wykonanie dokumentacji geodezyjnej tj. wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, sporządzenia map 
ewidencyjnych i zasadniczych – 2 403,12 zł, 
 
Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1 772,50 zł dotyczy zobowiązań związanych z opłatami za 
energię elektryczną oraz za wykonanie operatów szacunkowych, których termin płatności wykracza 
poza okres sprawozdawczy. 
 
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność 
Zrealizowano wydatki  w kwocie 8 394,55 zł, co stanowi 27,98  % planu, w tym:  
 
opłacenie zużycia wody i energii na obiektach gminnych – 8 346,27 zł, 
odprowadzenie ścieków na targowisku miejskim – 48,28 zł, 
 
Zobowiązania niewymagalne w kwocie 64,20  zł dotyczy zobowiązań związanych z zużyciem wody oraz 
odprowadzeniem ścieków z targowiska miejskiego w Kietrzu, których termin wykracza poza okres 
sprawozdawczy. 
 
Dz. 710- Działalność usługowa 
 
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 
Zrealizowano wydatki w kwocie 15 807,02 zł co stanowi 8,50 %, w tym: 
 
opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 10 713,30 zł, 
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów – 599,30 zł, 
opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w  
obrębie sołectwa Dzierżysław – 4 494,42 zł 
 
Dz. 750- Administracja publiczna 

 
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie  
Zrealizowano wydatki  w kwocie 74 714,57 zł co stanowi  43,21 % planu, w tym:  
 
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 71 226,48 zł, w tym wydatki w ramach 

dotacji na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w zakresie utrzymania w gminie stanowisk pracy 

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” – 

kwota  56 441,00zł 

wydatki w ramach zadań statutowych – 3 488,09 zł – odpis na ZFŚS pracowników.  

 
Zobowiązania niewymagalne w kwocie 908,00 zł dotyczą składki na podatek dochodowy naliczany od 
wynagrodzenia. 
 
Rozdz. 75022 – Rady  gmin  
Zrealizowano wydatki w kwocie 36 819,44 zł co stanowi 24,55 % planu, w tym: 
 
świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 550,00 zł stanowią diety dla radnych Rady Miejskiej 
w Kietrzu za udział w sesjach i posiedzeniu komisji, 
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wydatki związane z obsługą rady w kwocie 153,19 zł tj. m.in. zakupy artykułów spożywczych na 
potrzeby obsługi Rady, koszty delegacji, 
utrzymanie systemu do obsługi sesji i transmisji video sesji Rada365, uruchomienie i 
konfiguracja systemu wideokonferencji do przeprowadzenia zdalnych sesji oraz 
przeprowadzenie zdalnej sesji – 3 923,70 zł, 
wydatki związane z obsługą Młodzieżowej Rady – 192,55 zł. 
 
Zobowiązania niewymagalne w kwocie 4 500,00 zł dotyczą diet dla radnych Rady Miejskiej w 
Kietrzu za udział w sesji oraz wynagrodzenia Rady Miejskiej, których termin płatności wykracza 
poza okres sprawozdawczy. 
 
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin  
Zrealizowano wydatki  w kwocie  1 855 134,96 zł co stanowi 45,07% planu, w tym: 
 
świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 200,00 zł  dotyczą dofinansowania do okularów 
zgodnie z przepisami bhp dla pracowników Urzędu Miejskiego, 
wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 460 473,44 zł, 
wynagrodzenia bezosobowe za roznoszenie decyzji podatkowych – 14 988,36 
wynagrodzenie inkaso dla sołtysów – 3 934,00 zł, 
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 374 539,16 zł z tego: 
składki na PFRON w kwocie  37 536,00 zł 
zakup materiałów i wyposażenia związanego z funkcjonowaniem urzędu, prenumerata prasy, 
czasopism, zakup flag – 22 488,89 zł,  
opłaty za media (woda, energia elektryczna i cieplna) – 40 174,99 zł, 
obsługa prawna – 49 589,42 zł, 
opłaty pocztowe – 46 047,40 zł, 
stworzenie oraz wdrożenie nowego portalu www oraz BIP Gminy Kietrz – 15 396,53 zł, 
system informacji prawnej Legalis Administracja OnLine, dostęp do systemu Legalis Legislator Magic, 
abonament za utrzymanie stron internetowych – 9 821,55 zł, 
serwis systemu SELWIN i USCWIN – 4 988,88zł, 
serwis i nadzór nad oprogramowaniem Windows/SQL, Audyt wewnętrzny – 13 671,28 zł, 
obsługa Sekretariatu – 2 220,34 zł, 
wydatki związane z pracą Urzędu Stanu Cywilnego w Kietrzu – 4 855,19 zł, 
wydatki w związku z COVID-19 – 15 288,49 zł, 
wydatki związane z samochodem służbowym Urzędu Miejskiego m.in. zakup paliwa, przegląd 
techniczny, wymiana opon, naprawa – 5 130,69 zł, 
naprawa sprzętu (ksera, drukarek, komputerów), dzierżawa drukarek – 5 252,00 zł, 
usługi zdrowotne tj. badania lekarskie dla pracowników – 1 196,00 zł, 
wynajem pojemników na odpady, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Urzędu 
Miejskiego w Kietrzu, odprowadzenie ścieków – 3 454,23 zł, 
usługi telekomunikacyjne – 8 154,21 zł, 
pozostałe usługi m.in. koszty wysyłki, legalizacja gaśnic w Urzędzie Miejskim, przedłużenie licencji na 
oprogramowanie antywirusowe, odnowienie podpisów kwalifikowanych – 4 142,61 zł, 
delegacje służbowe w kraju – 3 498,26 zł, 
odpis na ZFŚS pracowników – 53 387,16 zł 
różne opłaty – 511,00zł (podatek leśny), 737,00 zł (koszty postępowania egzekucyjnego), 6 666,79 zł 
(opłaty skarbowe, sądowe i polisy ubezpieczeniowe), 11 013,00 zł  (podatek od nieruchomości), 
szkolenia pracowników  -  9 317,25 zł 
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Zobowiązania niewymagalne w kwocie 85 463,07  zł dotyczą składek naliczanych od wynagrodzeń, 
kosztów delegacji oraz faktur dot. szkolenia pracownika, zakupu materiałów, zużycia wody, energii 
cieplnej czy zakupu usług, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.  
 
Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego  
Zrealizowano wydatki  w kwocie 14 937,52 zł, co stanowi 37,34 % planu, w tym:  
 
realizacja i emisja materiałów filmowych i informacji dot. bieżących wydarzeń na terenie Miasta i 

Gminy Kietrz – 10 900,00 zł, 

opracowanie wniosku o dofinansowanie pn. "Aktywnie i kreatywnie przez świat - wspieramy rozwój 

przedszkolaków z Gminy Kietrz” – 4 000,00 zł, 

zakup papieru ozdobnego do druku gratulacji, dyplomów, kartek – 37,52 zł, 

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 100,00 zł dotyczą faktury za realizacje i emisję materiałów 

filmowych i informacji dot. bieżących wydarzeń na terenie Miasta i Gminy Kietrz, której termin 

płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.  

 

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność  

Zrealizowano wydatki w kwocie 39 678,65 zł co stanowi 26,45 % planu, w tym: 
 
świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 206,00 zł stanowią diety dla sołtysów, 

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29 472,65 zł, w tym: 

Składka członkowska do Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu w kwocie                         

10 637,00 zł, 

Składka członkowska dla Stowarzyszenia Subregion Południowy – 2 724,74 zł, 

Wydatki w związku z COVID-19 – 11 817,25 zł, 

Koszty egzekucji, opłaty komornicze i opłaty sądowe związane z poborem podatków –  

4 293,66 zł, 

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 966,16 zł dotyczą kosztów egzekucji oraz diet dla sołtysów, 
których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy. 
 
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 
 
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
Zrealizowano wydatki  w 1 116,00 zł, co stanowi 50,00 % planu, w tym: 
wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotyczą zatrudnionego pracownika na realizację zadania 
zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „Prowadzenie stałego rejestru wyborców” –         
1 116,00 zł 
 
Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
Zrealizowano wydatki  w kwocie 6 725,81 zł, co stanowi 12,57 %  planu, w tym: 
 
wydatki związane z obsługą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tj.: zakup materiałów 
biurowych, papieru ksero, paliwa, art. malarskich i farby, sprzętu komputerowego, opryskiwaczy do 
dezynfekcji lokali wyborczych czy środków czystości – 6 725,81 zł. 
Zobowiązania niewymagalne w kwocie 36 400,00 zł dotyczą diet członków OKW , wynagrodzenia za 
obsługę informatyczną w związku z wyborami Prezydenta RP oraz faktury za dezynfekcję lokali 
wyborczych, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.  
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Dz. 752 – Obrona narodowa 
 
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne  
Plan w kwocie 400,00 zł – realizacja w II półroczu. 
 
Rozdz. 75220 – Zabezpieczenie wojsk 
Plan w kwocie 5 000,00 zł – realizacja w II półroczu. 
 
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
 
Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe policji  
Plan w kwocie 8000,00 – realizacja w II półroczu. 
 
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne   
Zrealizowano wydatki w kwocie 68 997,21 zł co stanowi 21,56 %, w tym: 
 
świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 517,50 zł stanowią ekwiwalenty dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych, za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych oraz ryczał dla KMG OSP, 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 263,55 zł, 
wydatki związane z realizacja zadań statutowych w kwocie 43 216,16 zł, z tego: 
zakup materiałów i wyposażenia: paliwo do samochodów i motopomp, węgiel do remizy, sprzęt do 
samochodów strażackich, części do motopomp, części do bramy garażowej – 10 556,42 zł, 
opłaty zużycia wody i energii w remizach OSP –12 133,72 zł, 
remont i legalizacja sprzętu oddechowego oraz mierników wielogazowych – 2 198,42 zł, 
przeglądy techniczne samochodów strażackich – 786,00 zł, 
naprawa samochodów oraz sprzętu strażackiego, naprawa pieca węglowego – 6 396,26 zł, 
dzierżawa pojemników, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 707,04 zł, 
opłaty za badania profilaktyczne, lekarskie strażaków –  1 400,00 zł, 
opłaty za usługi telekomunikacyjne w remizach OSP – 796,80 zł, 
składki ubezpieczeniowe, opłata za rejestrację pojazdu, opłata za zezwolenia na prowadzenie 
samochodów uprzywilejowanych, opłata za pełnomocnictwo, opłata komunikacyjna oraz ewidencyjna 
– 8 241,50 zł, 
wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 3 000,00 zł (szczegóły w załączniku). 
Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 661,60 zł dotyczą faktur za dzierżawę, odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych, za energię elektryczną, zużycie wody, za zakup części oraz 
paliwa, których termin wykracza poza okres sprawozdawczy.  
 
Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna 
Zrealizowano wydatki  w kwocie 4 422,00 zł co stanowi 49,97 % planu, w tym: 
 
wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotyczą zatrudnionego pracownika na realizację zadania 
zleconego z zakresu administracji rządowej – 4 422,00 zł 
 
Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe  
Zrealizowano wydatki w kwocie 184,50 zł, co stanowi 3,69 % planu w tym: 
 
wydatki związane z awaryjnym zabezpieczeniem chodnika w Kietrzu przy ul. Żęromskiego 18-20 w dn. 
11.02.2020 – 184,50 zł. 
 
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego  
 
Rozdz. 75702 – Obsługa długu publicznego 
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Zrealizowano wydatki  w kwocie 108 445,57 zł co stanowi 36,15 % planu, są to wydatki związane z 
obsługą długu publicznego tj. odsetek od zaciągniętych kredytów i  pożyczek oraz emisji obligacji. 
 
Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 258,20 zł dotyczą kwoty odsetek, których termin płatności 
wykracza poza okres sprawozdawczy. 
 
Dz. 758 – Różne rozliczenia  
 
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 
Plan w kwocie 152 180,74 zł bez realizacji. 
 
Dz. 801 – Oświata i wychowanie  
 
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 
Zrealizowano wydatki  w kwocie 4 611 320,87 zł, co stanowi 51,53%  planu, w tym na: 
Dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego – 0,00 zł. (dotacja dla miasta Racibórz za zajęcia z religii w Kościele Zielonoświątkowym) 
Dotacje podmiotowe na zadania bieżące dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
stowarzyszenia z terenu gminy – 1 992 968,68 zł w tym: 
Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dzierżysławia – 643 746,70 zł 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu – 352 995,48 zł 
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu – 745 915,14 zł 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ściborzyc Wielkich ”Ścibor”- 250 311,36 zł 
wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 179 903,12 zł w tym: 
ZS Kietrz – 1 602 736,08 zł 
ZSP Nowa Cerekwia – 577 167,04 zł 
świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie i 
mieszkaniowe oraz ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi zatrudnionych w 
oświacie – 29 103,13 
ZS Kietrz – 1 158,11 zł 
ZSP Nowa Cerekwia – 27 945,02 zł 
 
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 409 345,94 zł, w tym: 
Urząd Miejski w Kietrzu – 77 370,69 zł w tym: 
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 69 913,20 zł 
zakup usług remontowych – 7 457,49 zł 
 
ZS Kietrz – 260 868,99 zł w tym: 
odpis na ZFŚS pracowników – 102 299,30 zł 
zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, artykułów spożywczych  –  12 218,01 zł 
zakup materiałów dydaktycznych – 134,52 zł  
zakup energii – 86 917,39 zł 
usługi telekomunikacyjne – 2 425,96 zł 
szkolenia pracowników i delegacje służbowe – 936,00 zł  
zakup usług remontowych – 5 880,93 zł 
bieżące usługi pozostałe – 45 453,88 zł  
badania profilaktyczne pracowników oraz zakup leków i materiałów medycznych – 791,00 zł 
różne opłaty i składki – 3 812,00 zł 
 
ZSP Nowa Cerekwia – 71 106,26 zł w tym: 
odpis na ZFŚS pracowników – 41 033,54 zł 
zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia i artykułów spożywczych – 16 648,97 zł 
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zakup materiałów dydaktycznych – 202,92 zł 
zakup energii – 2 696,69 zł 
usługi telekomunikacyjne – 1 002,20 zł 
szkolenia pracowników i delegacje służbowe – 285,00 zł  
bieżące usługi pozostałe – 7 251,94 zł 
różne opłaty i składki – 1 985,00 zł 
 
Zobowiązania niewymagalne w kwocie 115 816,20 zł w głównej części stanowią składki ZUS i podatek 
od wynagrodzeń do odprowadzenia w m-cu czerwiec oraz wartość wystawionych faktur z tytułu 
zakupionych dostaw i usług, których termin płatności przekracza okres sprawozdawczy, w tym: 
ZS Kietrz – 81 225,29 zł 
ZSP Nowa Cerekwia – 34 590,91zł  
 
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
Zrealizowano wydatki  w kwocie 403 041,88 zł, co stanowi 51,75% planu, w tym na: 
 
Dotacje podmiotowe na zadania bieżące dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
stowarzyszenia z terenu gminy – 325 061,63 zł w tym: 
Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dzierżysławia – 91 963,44 zł 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu – 70 222,12 zł 
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu – 111 521,46 zł 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ściborzyc Wielkich ”Ścibor”- 51 354,61 zł 
wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 69 020,91 zł ( ZS Kietrz) 
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ZS Kietrz – 8 959,34 zł, w tym: 
odpis na ZFŚS pracowników – 5 627,45 zł 
zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 520,58 zł 
zakup energii – 2 768,31 zł 
szkolenia pracowników i delegacje służbowe – 43,00 zł 
 
Zobowiązania niewymagalne ZS Kietrz w kwocie 3 922,68 zł stanowią składki ZUS i podatek od 
wynagrodzeń do odprowadzenia w m-cu czerwiec. 
 
Rozdz. 80104 – Przedszkola 
 
Zrealizowano łącznie wydatki w kwocie 1 031 274,41 zł, co stanowi 53,48% planu w tym na: 
 
Dotacje podmiotowe na zadania bieżące dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
stowarzyszenia z terenu gminy – 395 286,32 zł w tym: 
Stowarzyszenie Akademia Pluszowych Misiów w Rozumicach – 395 286,32 zł 
 
wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 489 006,38 zł w tym: 
ZS Kietrz – 338 261,82 zł 
ZSP Nowa Cerekwia – 140 228,34 zł 
Projekt unijny „Aktywnie-Pozytywnie-Twórczo…”- 10 516,22 zł 
 
świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie              
i mieszkaniowe oraz ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi zatrudnionych 
w oświacie – 5 419,36 zł w tym: 
ZS Kietrz – 769,09 zł 
ZSP Nowa Cerekwia – 4 650,27 zł 
 
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 141 562,35 zł, w tym: 
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utrzymanie dzieci w przedszkolach poza terenem Gminy Kietrz -  
71 050,30 zł  
ZS Kietrz – 39 946,39 zł w tym: 
odpis na ZFŚS pracowników – 18 232,74 zł 
zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia,  oraz pomocy dydaktycznych                         
– 2 285,28 zł 
opłaty za energię – 8 703,14 zł 
zakup usług remontowych – 5 880,94 zł 
zakup usług pozostałych – 3 944,48 zł 
usługi telekomunikacyjne – 309,81 zł 
szkolenia pracowników i delegacje służbowe – 50,00 zł 
badania profilaktyczne pracowników oraz zakup leków, materiałów medycznych – 40,00 zł 
różne opłaty i składki – 500,00 zł 
ZSP Nowa Cerekwia – 10 697,66 zł, w tym: 
odpis na ZFŚS pracowników – 8 435,47 zł 
zakup środków czystości, materiałów biurowych wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 821,67 zł 
opłaty za energię – 1 395,52 zł 
delegacje służbowe – 45,00 zł 
Projekt unijny - „Aktywnie-Pozytywnie-Twórczo…” – 19 868,00 zł 
 
Zobowiązania niewymagalne w kwocie 28 452,79 zł w głównej części stanowią składki ZUS i podatek 
od wynagrodzeń do odprowadzenia w m-cu czerwiec, oraz wartość wystawionych faktur z tytułu 
zakupionych dostaw i usług jak również not za utrzymanie dzieci w przedszkolach poza terenem Gminy 
Kietrz których termin płatności przekracza okres sprawozdawczy w tym: 
 ZS Kietrz – 18 834,26 zł 
 ZSP Nowa Cerekwia – 9 618,53 zł 
 
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 
Zrealizowano  wydatki w kwocie 104 612,22  zł, co stanowi 36,32 % planu, w tym na: 
 
wydatki związane z dowozem dzieci i młodzieży z terenu gminy do szkół publicznych – 104 612,22 zł 
 
Zobowiązania niewymagalne w kwocie 5 927,90 zł stanowią wartość wystawionych faktur z tytułu 
zakupionych dostaw i usług, których termin płatności przekracza okres sprawozdawczy. 
 
Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia 
Zrealizowano kwotę 354 380,74 zł, co stanowi 52,94 % planu, w tym na: 
 
wynagrodzenia i składki od nich naliczone (ZS Kietrz) – 295 540,70 zł 
świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których wypłacono nauczycielom ekwiwalenty za 
pranie odzieży roboczej (ZS Kietrz) – 480,00 zł 
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (ZS Kietrz) – 58 360,04 zł w tym: 
odpis na ZFŚS pracowników – 8 378,25 zł 
zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 882,30 zł 
kursy zawodowe dla uczniów , zakup usług pozostałych – 35 522,82 zł 
zakup energii – 7 132,73 zł 
zakup usług remontowych – 5 880,94 zł 
delegacje służbowe – 63,00 zł 
różne opłaty i składki – 500,00 zł 
Zobowiązania niewymagalne  w ZS Kietrz w kwocie 24 813,38 zł w głównej części stanowią składki ZUS 
i podatek od wynagrodzeń do odprowadzenia w m-cu czerwiec oraz wartość wystawionych faktur za 
zakup energii oraz dostaw i usług, których termin płatności przekracza okres sprawozdawczy. 
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Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące 
Zrealizowano kwotę 636 083,64 zł, co stanowi 48,87 % planu, w tym na: 
 
wynagrodzenia i składki od nich naliczone (ZS Kietrz) – 562 732,26 
świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży 
roboczej (ZS Kietrz) – 480,00 zł 
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (ZS Kietrz) – 72 871,38 zł w tym: 
odpis na ZFŚS pracowników – 25 041,70 zł 
zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 2 632,23 zł 
badania profilaktyczne pracowników oraz zakup leków, materiałów medycznych –  
330,00 zł 
opłaty za energie  – 32 444,87 zł 
zakup usług remontowych – 5 880,94 zł 
zakup usług pozostałych – 4 737,45 zł 
usługi telekomunikacyjne – 1 424,19 zł 
szkolenia pracowników i delegacje służbowe – 380,00 zł 
 
Zobowiązania niewymagalne  w ZS Kietrz w kwocie 29 085,01 zł w głównej części stanowią składki ZUS 
i podatek od wynagrodzeń do odprowadzenia w m-cu czerwiec, oraz wartość wystawionych faktur 
z tytułu zakupionych dostaw i usług, których termin płatności przekracza okres sprawozdawczy 
 
Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
Zrealizowano łącznie kwotę 2 529,00 zł, co stanowi 6,18 % planu, w tym: 
 
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2 529,00 zł dotyczą dofinansowania dla 
nauczycieli w ramach podnoszenia kwalifikacji poprzez kursy i szkolenia, pokrycia kosztów dojazdów 
na szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w tym : 
ZS Kietrz – 1 364,00 zł 
ZSP Nowa Cerekwia – 1 165,00 zł 
 
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 
Zrealizowano wydatki  w kwocie 318 670,06 zł  co stanowi 36,81% planu, w tym: 
 
świadczenia  na rzecz osób fizycznych - ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej (ZS Kietrz) 879,09 zł  
wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 208 681,49 zł w tym: 
ZS Kietrz – 165 614,17 zł 
ZSP Nowa Cerekwia – 43 067,32 zł 
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 109 109,48 zł, w tym: 
ZS Kietrz – 96 503,50 zł w tym: 
odpis na ZFŚS pracowników – 5 734,69 zł 
zakup materiałów i wyposażenia – 4 019,42 zł 
zakup środków żywnościowych – 55 792,80 zł 
zakup energii – 29 217,62 zł 
zakup usług pozostałych – 1 738,97 zł 
 
ZSP Nowa Cerekwia – 12 605,98 zł: 
zakup środków żywności – 12 087,92 zł 
zakup materiałów i wyposażenia – 464,94 zł 
usługi telekomunikacyjne – 53,12 zł 
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Zobowiązania niewymagalne w kwocie 12 496,98 zł ( ZS Kietrz – 9 770,76 zł, ZSP Nowa Cerekwia – 
2 726,22 zł) stanowią składki ZUS i podatek od wynagrodzeń do odprowadzenia w m-cu czerwiec oraz 
wartość wystawionych faktury z tytułu zakupu śr. żywności oraz zakup materiałów i wyposażenia. 
 
Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 
formach wychowania przedszkolnego 
Zrealizowano łącznie kwotę 201 397,82 zł, co stanowi 37,50% planu, w tym na: 
 
Dotacje podmiotowe na zadania bieżące dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
stowarzyszenia z terenu gminy - 151 668,72 zł w tym: 
Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dzierżysławia – 8 570,52 zł 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu – 8 570,52 zł 
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu – 16 018,02 zł 
Stowarzyszenie Akademia Pluszowych Misiów w Rozumicach – 118 509,66 zł 
wynagrodzenia i składki od nich naliczone (ZS Kietrz) – 49 729,10 zł  
 
Zobowiązania niewymagalne  w ZS Kietrz w kwocie 2 027,28 zł stanowią składki ZUS i podatek od 
wynagrodzeń do odprowadzenia w m-cu czerwiec.  
 
Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 
Zrealizowano łącznie kwotę 354 665,29 zł, co stanowi 51,52% planu, w tym na: 
 
Dotacje podmiotowe na zadania bieżące dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
stowarzyszenia z terenu gminy – 159 808,20 zł w tym: 
Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dzierżysławia – 36 411,84 zł 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu – 48 873,60 zł 
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu – 47 464,50 zł 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ściborzyc Wielkich ”Ścibor”- 27 058,26 zł 
świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie i 
mieszkaniowe oraz ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi zatrudnionych w 
oświacie – 1 595,09 zł (ZSP Nowa Cerekwia) 
wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 192 179,60 zł w tym: 
ZS Kietrz – 161 403,37 zł 
ZSP Nowa Cerekwia – 30 776,23 zł 
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie  1 082,40 zł dotyczą  zakupu usług 
pozostałych (ZS Kietrz). 
 
Zobowiązania niewymagalne w kwocie 8 774,47 zł stanowią składki ZUS i podatek od wynagrodzeń do 
odprowadzenia w m-cu czerwiec (ZS Kietrz – 7 319,75 zł, ZSP Nowa Cerekwia – 1 454,72 zł). 
 
Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych 
w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych 
szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych 
w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: 
Zrealizowano łączną kwotę 2 495,86 zł, co stanowi 8,97 % planu, w tym na: 
 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 495,86 zł  (ZS w Kietrzu) 
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Zobowiązania niewymagalne w kwocie 49,87 zł stanowią składki ZUS i podatek od wynagrodzeń do 
odprowadzenia w m-cu czerwiec (ZS w Kietrzu). 
 
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność: 
Zrealizowano łączną kwotę 153 915,53 zł, co stanowi 71,93 % planu, w tym na: 
 
nagrody konkursowe – 4 687,96 zł 
odpis na ZFŚS pracowników – 149 227,57 zł 
ZS Kietrz – 121 140,86 zł 
ZSP Nowa Cerekwia – 28 086,71 zł 
 
Dz. 851 – ochrona zdrowia  
 
Rozdz. 85153- Zwalczanie narkomanii 
Plan w kwocie 2 000,00 zł be realizacji. 
 
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
Zrealizowano łącznie kwotę 43 179,01 zł, co stanowi 23,77 % planu w tym na: 
 
wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 19 395,19 zł 
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 84 270,66 zł 
Zobowiązania niewymagalne w kwocie  363,80 zł dotyczą  wynagrodzeń, których termin płatności 
przekracza okres sprawozdawczy. 

Jednym z głównych zadań MGKPiRPA jest realizacja nałożonej przez ustawę  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów 
społecznych. Program ten finansowany jest z budżetu gminy, ze środków pochodzących z opłat za 
wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  
W I półroczu 2020 r. komisja pracowała na 7 spotkaniach. Wystosowano 12 wezwań  
na rozmowy profilaktyczno-motywacyjne. Rozmowy przeprowadzono z 9 osobami. Zaopiniowano 
pozytywnie 1 wniosek o wydanie postanowienia lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 
 W porównaniu do lat ubiegłych, w I półroczu 2020 roku spadła liczba wniosków  
o dofinansowanie zadań i projektów profilaktycznych.  Był to efekt wprowadzonych obostrzeń 
sanitarnych w związku z COVID-19.  
 

Zadania/projekty profilaktyczne zrealizowane w I półroczu 2020 r. 
 

L.p. Wnioskodawca/realizator Nazwa zadania/projektu Uwagi 

1 
Miejsko-Gminny Szkolny Związek 

Sportowy w Kietrzu 

Projekt pracy z młodzieżą szkolną w 

ramach Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów 

Społecznych dla gminy Kietrz rok 2020 

„Nie palę, nie piję, nie biorę” 

W trakcie realizacji -- 

projekt skierowany 

do uczniów szkół 

gminy Kietrz. 

2 Szkoła Podstawowa z Oddziałem 

Przedszkolnym przy 

Zadanie profilaktyczne „Plecak  

i walizka” 

Uczniowie szkoły 

podstawowej w 

Ściborzycach Wlk 
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Stowarzyszeniu Przyjaciół 

Ściborzyc Wielkich „Ścibor” 

3 MGKPiRPA w Kietrzu 

Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla 

uczniów szkół podstawowych gminy 

Kietrz w ramach Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów 

Społecznych dla gm. Kietrz na 2019 r. 

w trakcie realizacji – 

uczniowie szkół 

podstawowych gm. 

Kietrz 

4 MGKPiRPA w Kietrzu 

Dofinansowanie działań 

profilaktycznych Komisariatu Policji  

w Kietrzu 

Zakup narkotestów 

dla komisariatu 

Policji w Kietrzu 

5 MGKPiRPA w Kietrzu 

Dofinansowanie działań 

profilaktycznych Komisariatu Policji  

w Kietrzu 

Zakup akcesoriów 

odblaskowych dla 

Komisariatu Policji 

w Kietrzu 

 

Wynagrodzenia i pochodne: obejmują wynagrodzenia terapeuty uzależnień, psychologa oraz 
trenerów sportowych zajęć pozalekcyjnych. 

Zakupy: wydatki związane z zakupami artykułów i materiałów przeznaczonych na realizację projektów 
profilaktycznych, wydawnictw profilaktycznych oraz kampanii profilaktycznych. 

Media: wydatki za energię elektryczną, cieplną oraz wodę. 

Usługi: wydatki poniesione m.in.: na zakup spektakli i warsztatów profilaktycznych, przewozów 
osobowych uczniów, szkolenia członków komisji, itp. 

Różne opłaty i składki to przede wszystkim opłaty związane z postępowaniami sądowymi oraz 
kosztami badań biegłych sądowych wobec uczestników postępowań. 
 
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność   
Zrealizowano łącznie kwotę 88 593,72 zł, co stanowi 63,48 % planu. 
Kwotę 37 000,00 zł stanową dotacje z przeznaczeniem na: 
- Caritas Diecezji Opolskiej – dofinansowanie na ambulatoryjną i domową terapię oraz rehabilitację 
leczniczą – gabinet rehabilitacyjny w Kietrzu przy ul. Wojska Polskiego 21, na pielęgnację w środowisku 
domowym osób chorych, samotnych i starych, na terapię dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z 
różnymi dysfunkcjami rozwojowymi; 
- Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski Koło Głubczyce – działanie na rzecz osób niewidomych i 
słabowidzących. 
Kwota 51 593,72 zł stanowi wydatki na zakup  maseczek ochronnych dla mieszkańców oraz  masek, 
gogli ochronnych, rękawic winylowych dla Jednostek OSP w Gminie Kietrz w celu zapobiegania, 
przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. 
 
Dz. 852 – Pomoc społeczna  
 
Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej 
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Zrealizowano łącznie kwotę 413 775,70 zł, co stanowi 38,49 % planu, z przeznaczeniem na opłaty za 
pobyt mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie finansowany jest pobyt 31 
podopiecznych. 
 
Rozdz.  85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za  osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej 
Zrealizowano wydatki  łącznie 12 266,00 zł, co stanowi 51,11 % planu, są to składki zdrowotne za 43 
osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego. 
 
Rozdz.  85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
Zrealizowano łącznie 237 821,53 zł, co stanowi 47,51 % planu, w tym na: 
 
zasiłki okresowe dla 108 rodzin – 188 859,22 zł, 
zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 71 rodzin – 29 104,31 zł, 
sprawienie 1 pochówku – 5 000,00 zł, 
opłata za pobyt 7 osób bezdomnych w schronisku – 14 858,00 zł. 
 
Rozdz.  85215 – Dodatki mieszkaniowe 
Zrealizowano łącznie 56 187,45 zł co stanowi 41,11 % planu, w tym: 
 

w ramach zadań własnych (dodatki mieszkaniowe dla 52 rodzin) – 55 040,75 zł, 
w ramach zadań zleconych (dodatki energetyczne) – 1 124,65 zł, 
zakup materiałów i wyposażenia – 22,05 zł. 
  
Rozdz.  85216 – Zasiłki stałe  

Zrealizowano łącznie wydatki w kwocie 146 464,58 zł, co stanowi 53,65 % planu  na wypłatę zasiłków 
stałych z pomocy społecznej dla 48 osób. 
 
Rozdz.  85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej  
Zrealizowano łącznie wydatki w kwocie 387 828,49 zł, co stanowi 48,21 % planu, w tym na: 
 
wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 321 215,49 zł, 
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 66 613,00 zł  dotyczą: 
zakupu środków czystości, sprzętu i materiałów biurowych oraz wyposażenia -   
             8 710,21 zł, 
opłaty za energię –  9 828,67 zł, 
usługi remontowe – 640,83 zł, 
usługi pozostałe – 17 857,29 zł, 
zakup usług telekomunikacyjnych – 3 374,83 zł, 
podróże krajowe służbowe – 176,00 zł, 
opłaty i składki  – 883,38 zł, 
odpisu na ZFŚS pracowników MOPS –  19 119,89 zł, 
wywóz nieczystości – 357,92 zł, 
 
Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 20 161,28 zł  stanowią składki naliczane od wynagrodzeń oraz 
faktur, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy. 
 
Rozdz.  85230- Pomoc w zakresie dożywiania 
Zrealizowano łącznie 68 555,20 zł  co stanowi 47,28 % planu, na refundację posiłków i zasiłki celowe 
na zakup żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na 3 502 posiłków  oraz 394 
świadczeń. 
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Rozdz.  85295- Pozostała działalność  
Zrealizowano łącznie 51 179,23 zł  co stanowi 27,71 % planu, w tym na: 
„Gminny program rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Kietrz” –  
26 083,37 zł, 
Gminny Program Zdrowotny i prace społecznie użyteczne – 19 974,72 zł,  
działalność Klubu Senior+  - 5 121,14 zł. 
 
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  
 

Rozdz.  85401 – Świetlice szkolne 
Zrealizowano łącznie wydatki w kwocie 165 474,72 zł, co stanowi 46,15% planu, w tym: 

 
świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie i 
mieszkaniowe oraz ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej – 3 032,89 zł, w tym: 
ZS Kietrz – 394,09 zł 
ZSP Nowa Cerekwia – 2 638,80 zł 
wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 145 627,53 zł w tym: 
ZS Kietrz – 110 407,55 zł 
ZSP Nowa Cerekwia – 35 219,98,zł 
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 16 814,30 zł, w tym: 
ZS Kietrz – 11 853,95 zł w tym: 
odpis na ZFŚS pracowników – 11 322,17 zł 
zakup energii – 531,78 zł 
ZSP Nowa Cerekwia – 4 960,35 zł w tym: 
odpis na ZFŚS pracowników – 4 960,35 zł 
Zobowiązania niewymagalne w kwocie 7 896,15 zł ( ZS Kietrz – 6 280,36 zł, ZSP Nowa Cerekwia – 
1 615,79 zł) stanowią składki ZUS i podatek od wynagrodzeń do odprowadzenia w m-cu czerwiec oraz 
wartość wystawionych faktury z tytułu zakupu energii. 
 

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 
Zrealizowano wydatki w kwocie 28 303,22 zł co stanowi to 62,90 %  planu w tym na: 
 
stypendia szkolne – 27 403,22 zł, 
zasiłki szkolne – 900,00 zł. 
 
Dz. 855 – Rodzina  
 
Rozdz. 85501- Świadczenie wychowawcze 
Zrealizowano wydatki w kwocie 4 614 549,78 zł  co stanowi 42,97 % planu, w tym na: 
 
świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 570 551,79 zł dotyczą wypłat świadczeń 
wychowawczych „500+”, 
wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 36 888,83 zł, 
wydatki statutowe w kwocie 4 723,52 zł dotyczą wydatków związanych z realizacją programu „500+”, 
materiałów, podróży krajowych, odpisu na ZFŚS oraz usług pozostałych, 

zwrot dotacji do Wojewody w kwocie (zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych 
wraz z odsetkami – 2 385,64 zł. 
  
Zobowiązania wynoszą  3 215,88 zł  stanowią pochodne od wynagrodzeń, których termin płatności 
wykracza poza okres sprawozdawczy. 
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Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
Zrealizowano łącznie kwotę 1 811 093,48  zł co stanowi 50,81 % planu, w tym na: 
 
wypłatę świadczeń dla podopiecznych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1 646 318,98 
zł, 
wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 158 618,18 zł, 
zwrot dotacji do Wojewody (zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych wraz                    z 
odsetkami – 6 156,32 zł . 
 
Zobowiązania wynoszą  3 152,00 zł  i  stanowią pochodne od wynagrodzeń , których termin płatności 
wykracza poza okres sprawozdawczy. 
 
Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny 
Plan w kwocie 452,22 zł – bez realizacji 
 
Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny 
Zrealizowano łącznie kwotę 24 333,04 zł co stanowi 5,38 % planu z przeznaczeniem na: 
 
Asystent rodziny – 24 333,04 zł. 
 
Zobowiązania wynoszą 1 478,80 zł  i  stanowią pochodne od wynagrodzeń, których termin płatności 
wykracza poza okres sprawozdawczy. 
 
Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 
Zrealizowano wydatki w kwocie 148 273,59 zł, co stanowi 33,88 % planu, na: 
-  dotację dla Stowarzyszenia Rozwój i Odnowa Wsi Rozumice-Żłobek – 17 700,00 zł, 
- utworzenie i funkcjonowanie Samorządowego Żłobka w Kietrzu – 130 573,59 zł, w tym: 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73 345,04, 
świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których zakupiono odzież roboczą oraz 
maski i filtry dla pracowników w związku z COVID-19 – 2 249,49 zł, 
pozostałe wydatki statutowe – 54 979,06 zł. 
 
Zobowiązania wynoszą 14 577,74 zł  i  są to wynagrodzenia oraz faktury których termin płatności 
wykracza poza okres sprawozdawczy. 
 
Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze 
Zrealizowano łącznie kwotę 10 976,76 zł co stanowi 47,73 % planu, w tym na wydatki rodziny 
pomocowe i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. 
 
Rozdz. 85510 – Działalność Placówek opiekuńczo-wychowawczych 
Zrealizowano łącznie kwotę 62 848,60 zł co stanowi 31,42 % planu z przeznaczeniem na wydatki dot. 
kosztów utrzymania w instytucjonalnej pieczy zastępczej (tj. w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych). 
 
Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 
rodzinne 
Zrealizowano łącznie kwotę 24 992,04 zł co stanowi 56,80 % planu,  na składki zdrowotne z osoby 
pobierające niektóre świadczenia rodzinne . 
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Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami 
Zrealizowano wydatki w kwocie 860 075,27 zł co stanowi 44,05 % planu, w tym na: 
 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57 415,74 zł, 
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 802 659,53 zł, w tym na: 
usługi m.in.: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie PSZOK, wykonanie 

naklejek z napisem „POPIÓŁ, utylizacja przeterminowanych leków – 798 845,09 zł, 

odpis na ZFŚS pracowników – 2 325,39 zł, 

koszty egzekucji, opłaty komornicze związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – 1 489,05 zł. 

 

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 115 620,63 zł dotyczą wynagrodzeń i ich pochodnych, faktur za 
usługi oraz opłaty komorniczej, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.  
 
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 
Zrealizowano wydatki w kwocie 111 213,64 zł co stanowi 41,19 % planu, z przeznaczeniem na:  
 
utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Kietrz – 106 267,24 zł, 
wynajem kabiny toaletowej wraz z  wywozem nieczystości płynnych – 4 946,40 zł, 
 
Zobowiązania niewymagalne w kwocie 21 344,72zł dotyczą faktur za utrzymanie czystości na terenie 
miasta i gminy Kietrz, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy. 
  
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 
Zrealizowano wydatki w kwocie 26 296,21 zł co stanowi 20,51 % planu, w tym na: 
 
utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Kietrz – 22 999,99 zł, 

w ramach Funduszu Sołeckiego (szczegóły w załączniku) – 3 296,22zł. 

 
Zobowiązania niewymagalne w kwocie 23 272,37 zł dotyczą faktur za zakup materiałów oraz 
utrzymania terenów zielonych na terenie miasta Kietrz, których termin płatności wykracza poza okres 
sprawozdawczy. 
 

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 
Zrealizowano wydatki w kwocie 183 089,51 zł co stanowi 50,16 % planu, w tym na: 
 
opłacenie zużycia energii elektrycznej – 107 656,02 zł, 

eksploatacja oświetlenia drogowego – 69 283,49 zł 

przygotowanie postępowania i wykonania zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego na okres 

01.01.-31.12.2021 – 6 150,00 zł 

 
Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3 050,42 zł dotyczą faktur za energię elektryczną, których 
termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy. 
 
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska 
Zrealizowano wydatki w kwocie 91 132,20 zł co stanowi 17,94 % planu, w tym na: 
 
wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane za koszenie terenów zieleni – 1 435,38 zł, 
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zakup sadzonek drzew, kwiatów, palików, środka ochrony roślin, kory – 10 467,99 zł, 

Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów – 10 681,20 zł, 

Utrzymanie i urządzanie terenów zieleni na terenach wiejskich  – 9 718,39 zł, 

Zakup worków do segregacji odpadów komunalnych – 7 380,00 zł,  

Podatek VAT i różne opłaty – 1 949,24 zł, 

dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 49 500,00 zł, w tym: 

montaż kolektorów słonecznych i pomp ciepła – 17 500,00 zł, 

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 8 000,00 zł, 

modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – 24 000,00 zł 

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 928,57 zł dotyczą składek naliczonych od wynagrodzeń oraz 

faktury za wykonanie tablicy informacyjnej, których termin wykracza poza okres sprawozdawczy. 

Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 
Plan w kwocie 400,00 – realizacja w II półroczu 
 
Rozdz.  90095 – Pozostała działalność 
Zrealizowano łącznie wydatki w kwocie 78 500,86 zł,  co stanowi  29,74 % planu, w tym na: 
 
wynagrodzenia i składki od nich naliczone (pracownicy interwencyjni) –29 775,13 zł, 
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 46 525,73 zł dotyczą: 
odpis na ZFŚS – 5 813,48 zł, 
zakup kosy spalinowej wraz z kosztami jej eksploatacji dla pracowników interwencyjnych – 2 999,99 zł, 
zakup materiałów dla pracowników interwencyjnych – 893,62 zł, 
przycięcie drzew i krzewów przy drogach na terenie Gminy Kietrz – 4 338,00 zł, 
przeglądy, utrzymanie i konserwacja placów zabaw na terenie Gminy Kietrz – 2 528,91 zł, 
zakup świątecznego oświetlenia ulic i rynku w Kietrzu, montaż i demontaż – 29 951,73 zł, 
w ramach Funduszu Sołeckiego (szczegóły w załączniku) – 2 200,00 zł, 
 
Zobowiązania  niewymagalne w kwocie 3 121,41 zł dotyczą składek naliczanych od wynagrodzeń oraz 
faktury za zakup materiałów, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy. 
 
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
 
Rozdz.92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
Zrealizowano wydatki łącznie w kwocie 550 839,58 zł  co stanowi 35,18 % planu z przeznaczeniem na: 
 
w ramach Funduszu Sołeckiego (szczegóły w załączniku) – 3 006,61 zł, 
świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 176,75 zł stanowią wypłaty ekwiwalentów 
pieniężnych za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi i palaczy 
 w świetlicach wiejskich z terenu gminy, 
wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 334 801,72 zł dotyczy wynagrodzeń  pracowników 
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrzu oraz pracowników kultury zatrudnionych w placówkach 
wiejskich, 
wynagrodzenia bezosobowe – 13 557,73 zł, 
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 197 296,77 zł, które stanowią:  
organizacja imprez artystycznych, prowadzenie zajęć muzycznych i tanecznych, opłaty za usługi 
pocztowe, usługi obce, wywóz nieczystości płynnych – 47 587,92 zł 
zakup materiałów i wyposażenia – 41 237,48 zł   
zakup książek dla Biblioteki Miejskiej oraz dla Filii – 5 152,93 zł 
zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – 66 096,02zł 
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opłaty za gospodarowanie odpadami – 6 211,08 zł 
usługi telekomunikacyjne 5 356,78 zł 
delegacje służbowe pracowników – 332,25 zł 
ubezpieczenia majątkowe – 2 793,18 zł 
ZFŚS pracowników – 13 693,50 zł 
nagrody konkursowe – 300,00 zł 
zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł, 
wykonanie remontu ściany elewacyjnej WDK w Nasiedlu (wydatek UM w Kietrzu) – 8 495,63 zł. 
   W ramach w/w zadań statutowych zostały wykonane m.in.: 
remont toalet w MGOK Kietrz – 9 24,92 zł, 
naprawa pompy CO Kietrz – 3 651,00 zł, 
remont murka przy WDK Nasiedle – 4 852,17 zł, 
naprawa pompy w kotłowni WDK Pilszcz – 586,81 zł. 

 
Zobowiązania niewymagalne w kwocie 24 056,35  zł stanowią składki naliczane  od wynagrodzeń, 
koszty delegacji oraz faktury za zakup materiałów, których termin płatności wykracza poza okres 
sprawozdawczy. 
 
Dz. 926 – Kultura fizyczna  
 
Rozdz.  92601 – Obiekty sportowe  
Zrealizowano wydatki łącznie w kwocie 417 039,15 zł co stanowi  44,72 % planu, w tym na: 
 
wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 19 164,71 zł  dotyczą pomocy administracyjnej 
zatrudnionej na potrzeby opieki nad boiskiem ORLIK, 
wydatki statutowe w kwocie 397 874,44 zł  dotyczą: 
zakupu niezbędnego wyposażenia do funkcjonowania boiska ORLIK m.in. paliwa oraz środka 
owadobójczego –219,78zł, 
opłacenie wody i energii na ORLIKU W Kietrzu  2 530,10 zł, 
utrzymanie krytej pływalni w Kietrzu (dopłata do biletu) – 395 124,56 zł,  
Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 991,96 zł  stanowią składki naliczone od wynagrodzeń, oraz 
faktury za zużycie energii elektrycznej na Orliku, których termin płatności wykracza poza okres 
sprawozdawczy. 
 
Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej 
Zrealizowano wydatki w kwocie 77 576,45 zł co stanowi  33,73 % planu, w tym: 
 
Dotacje celowe w zakresie wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej przekazano w łącznej kwocie 
77 576,45 zł z przeznaczeniem dla poniższych organizacji: 
Stowarzyszenie Hobby Sport – Organizacja nauki pływania dla dzieci i młodzieży – 8 500,00 zł,  
Klub Sportowy Pogoń Wojnowice – realizacja zadania publicznego pn. „ Sport to zdrowie – 3 836,45 zł, 
Ludowy Zespół Sportowy Football Club Pilszcz – realizacja zadania publicznego pn. „ Upowszechnianie 
piłki nożnej” – 10 000,00 zł, 
Ludowy Klub Sportowy Rozumice – Organizacja zajęć sportowych – 5 040,00 zł 
Klub Sportowy Polonia Ściborzyce Wielkie – realizacja zadania publicznego pn. „Upowszechnianie piłki 
nożnej” – 9 500,00zł, 
Gminny Ludowy Klub Sportowy Włókniarz Kietrz – realizacja zadania publicznego pn. „ 
Upowszechnianie piłki nożnej” – 31 000,00 zł, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu – Organizacja nauki pływania dla dzieci i 
młodzieży – 2 700,00 zł, 
Ludowy Zespół Sportowy „Orzeł” Dzierżysław – realizacja zadania publicznego pn. „Upowszechnianie 
piłki nożnej” – 7 000,00 zł, 
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Rozdz. 92695 – Pozostała działalność 
Zrealizowano wydatki w kwocie 21 432,18 zł co stanowi  9,59 % planu, w tym: 
 
wydatki w ramach projektu „Aktywnie, razem, bez granic” – 13 269,16 zł, 

wydatki w ramach projektu „Z wodą za pan brat” w kwocie 2 807,20 zł , w tym:  

wynagrodzenia i naliczane od nich składki – 2 487,20 zł, 

przewóz uczestników projektu na Krytą Pływalnię w Kietrzu – 320,00 zł, 

wydatki w ramach Organizacji imprez kulturalno-sportowych, w tym: bieg dla dzieci, Turniej 

Mikołajkowy, Półmaraton, Strongman – 2 246,82 zł, 

w ramach Funduszu Sołeckiego (szczegóły w załączniku) – 3 109,00 zł. 

 

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 822,46 zł dotyczą faktur za zakup materiałów, których termin 

płatności wykracza poza okres sprawozdawczy. 

 
 

WYDATKI MAJĄTKOWE 

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne 
Zrealizowano wydatki w kwocie 6 806,00 zł, co stanowi 14,68 % planu i dotyczy realizacji zadania: 
„ Kompleksowe czyszczenie cieku komunalnego Młynówka – kontynuacja” w ramach Funduszu 
Sołeckiego Kozłówek – 6 806,00 zł  
 
Natomiast zadania pn.: 
„Umocnienie rowu na odcinku od świetlicy wiejskiej do końca terenu zabudowanego w 
Ludmierzycach” – plan w kwocie 20 000,00 zł – realizacja w II półroczu, 
„Modernizacja rowu odwadniającego przy drodze gminnej (dz. nr 7) w miejscowości Rogożany wraz z 
montażem studzienek kanalizacyjnych – etap IV” w ramach Funduszu Sołeckiego – plan w kwocie 
15 051,99 zł – realizacja w II półroczu. 
 
Dz. 600 – Transport i łączność 
 
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne 
Zrealizowano wydatki w kwocie 85 815,87 zł, co stanowi 16,90 % i dotyczy realizacji zadań: 
 
„Remont odcinka ulicy Młyńskiej w Nowej Cerekwi będącej drogą publiczną gminną nr 108846 O” – 
1 014,75 zł, 
„Przebudowa chodnika przy ul. Matejki w Kietrzu” – 84 801,12 zł. 
 
Natomiast zadania pn.: 
„Remont chodnika ul. Długa w Kietrzu” – plan w kwocie 80 000,00 zł –realizacja w II półroczu, 
„Wykonanie nawierzchni alejki łączącej ul. Kietrzańską z ul. Okrężną w Wojnowicach” – plan w kwocie 
48 000,00 zł – realizacja w II półroczu, 
„Zakup i montaż wiaty przystankowej w Chróścielowie” – plan w kwocie 10 000,00 zł – realizacja w II 
półroczu, 
„Wykonanie miejsc parkingowych przy pływalni Hydrosfera w Kietrzu” – plan w kwocie 30 000,00 zł – 
realizacja w II półroczu, 
„Modernizacja nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem drogi gminnej (dz. nr 528/2) w Chróścielowie” 
– plan w kwocie 60 000,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Chróścielowa 15 000,00 zł oraz w 
ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 5 000,00 zł – realizacja w II półroczu, 
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„Budowa nawierzchni drogi osiedlowej 27/22 w Lubotyniu” – plan w kwocie 45 000,00 zł, w tym w 
ramach Funduszu Sołeckiego Lubotynia 15 000,00 zł – realizacja w II półroczu, 
„Remont nawierzchni drogi przed mostem prowadzącym na boisko w Rozumicach” – plan w kwocie 
10 000,00 zł – realizacja w II półroczu, 
„Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Lubotyńskiej w Kietrzu” – plan w kwocie 
50 000,00 zł – realizacja w II półroczu, 
„Remont chodnika przy ul. Zamkowej w Dzierżysławiu (dz. nr 1025)” – plan w kwocie 39 000,00 zł, w 
tym w ramach Funduszu Sołeckiego Dzierżysławia 14 000,00 zł oraz w ramach Marszałkowskiej 
Inicjatywy Sołeckiej 5 000,00 zł – realizacja w II półroczu, 
„Przebudowa ulicy Słonecznej w Kietrzu” – plan w kwocie 50 000,00 zł – realizacja w II półroczu. 
 
Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne 
Zrealizowano wydatki w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 10,00% planu i dotyczy realizacji zadania:  
 
„Modernizacja utwardzenia dróg gminnych i wewnętrznych Gminy Kietrz (tłuczeń)”. 
 
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność 
Plan w kwocie 12 347,34 zł dotyczy zadania pn.: „ Utworzenie parkingu w okolicy cmentarza oraz 
modernizacja nawierzchni parkingu przy cmentarzu w Ludmierzycach” – realizacja w II półroczu w 
ramach Funduszu Sołeckiego Ludmierzyc 
 
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
 
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
Zrealizowano wydatki w kwocie 3 703,50 zł co stanowi 9,26 % i dotyczy realizacji zadania pn.: 
 
„Ustawowe prawo wykonania prawa pierwokupu” – 3 703,50 zł 
 
Natomiast zadanie pn.: „Pozyskanie nieruchomości na mienie gminy od osób fizycznych bądź 
prawnych” – plan w kwocie 20 000,00 – realizacja w II półroczu. 
 
Dz. 750 – Administracja publiczna 
 
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin 
Plan w kwocie 20 000,00 zł dotyczy zadania pn.: „Modernizacja i zakup sprzętu komputerowego w 
Urzędzie Miejskim w Kietrzu” – realizacja w II półroczu. 
 
Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
 
Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji  
Plan 5 000,00 zł dotyczy zadania pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu Komenda Powiatowa 
Policji” – realizacja w II półroczu. 
 
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne 
Zrealizowano wydatki w kwocie 116 000,00 zł, co stanowi 72,00 % planu i dotyczy realizacji zadań 
pn.: 
„Zakup samochodu strażackiego do OSP Nowa Cerekwia”  - 112 000,00 zł, w tym w ramach Funduszu 
Sołeckiego Nowej Cerekwi w kwocie 38 000,00 zł oraz w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 
w kwocie 5 000,00 zł, 
„Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratunkowego dla 
Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach” – 4 000,00 zł. 
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Natomiast zadanie pn.: „Zakup samochodu strażackiego do OSP Wojnowice” – plan w kwocie 
45 100,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 26 576,18 zł oraz w ramach Marszałkowskiej 
Inicjatywy Sołeckiej 5 000,00 zł – realizacja w II półroczu. 
 
Dz. 855 – Rodzina 
 
Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 
Zrealizowano wydatki w kwocie 27 390,99  zł, co stanowi 97,30  % planu i dotyczy zadania:  
 
„Adaptacja pomieszczeń w szkole na żłobek samorządowy w Kietrzu”. 
 
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
Zrealizowano wydatki w kwocie 24 600,00zł. co stanowi 30,55 % planu i dotyczy realizacji zadania: 
 
„Budowa sieci kanalizacyjnej w Kietrzu” – 24 600,00 zł. 
 
Natomiast zadanie pn.: „Odbudowa cieku komunalnego Młynówka w Kietrzu„ – plan w kwocie  
51 000,00 zł – realizacja w II półroczu. 
 
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze 
środowiska 
Plan w kwocie 149 000,00 zł dotyczy zadania pn.: „Budowa zastawki na rzece Morawie w Kietrzu – 
realizacja w II półroczu. 
 
Rozdz. 90095– Pozostała działalność 
Zrealizowano wydatki w kwocie 9 976,00 zł. co stanowi 3,10 % planu i dotyczy realizacji zadania pn.:  
 
„Budowa monitoringu na terenie parków gminnych” – 9 976,00 zł, 
 
Natomiast zadania pn.:  
„Odprowadzenie wód opadowych na ujęciu wody w Kietrzu” – plan w kwocie 60 000,00 zł – realizacja 
w II półroczu, 
„Przebudowa sieci wodociągowej na osiedlu w Pilszczu” – plan w kwocie 150 000,00 zł – realizacja w II 
półroczu, 
„Odbudowa i konserwacja rowów przydrożnych, udrożniania studzienek i przepustów na terenie 
Gminy Kietrz” – plan w kwocie 37 000,00 zł – realizacja w II półroczu, 
„Budowa sieci wodociągowej ul. Słoneczna w Kietrzu” – plan w kwocie 50 000,00 zł – realizacja w II 
półroczu, 
 
Dz. 926 – Kultura fizyczna  
 
Rozdz.  92601 – Obiekty sportowe  
Zrealizowano wydatki w kwocie 27 761,10 zł co stanowi 4,50 % planu i dotyczy realizacji zadań pn.:  
 
„Przebudowa schodów Orlik w Kietrzu” – 9 926,10 zł, 
„Zakup i montaż ogrodzenia na boisku sportowym w Pilszczu” – 17 835,00 zł ,w tym w ramach 
Funduszu Sołeckiego Pilszcza 5 000,00 zł. 
 
Natomiast zadania pn.: 
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„Kompleksowa termomodernizacja budynku krytej pływalni w Kietrzu” – plan w kwocie 543 050,00 zł 

– realizacja w II półroczu, 

„Budowa ogrodzenia na działce nr 129 (boisku sportowe) w Nasiedlu” – plan w kwocie 26 000,00 zł, w 
tym w ramach Funduszu Sołeckiego Nasiedla 16 000,00 zł – realizacja w II półroczu, 
„Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego z bieżnią, skocznią, monitoringiem, oświetleniem 
oraz elementami małej architektury – etap I” w ramach Funduszu Sołeckiego Pilszcza – plan w kwocie 
20 000,00 zł – realizacja w II półroczu, 
 
Rozdz.  92601 – Pozostała działalność 
Plan w kwocie 194 295,45 zł dotyczy zadań pn.: 
Projekt „Rowerem po szlaku atrakcji regionu” – 85 440,44 zł – realizacja w II półroczu, 
Projekt „Budowa integracyjnego placu zabaw ul. Głowackiego w Kietrzu” – 108 855,01 zł – realizacja w 
II półroczu. 
 

 
 

Wykonane wydatki ogółem:            23 278 214,84 zł 
w tym: 

wydatki bieżące                      22 964 161,38 zł 
wydatki majątkowe                     314 053,46 zł 

 
 
Szczegółowy stopień realizacji wydatków wg działów i źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik Nr 
3 i załącznik nr 4. 
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                                 Załącznik Nr 1 
 
 

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU 

 

 

Lp. Dział § Wyszczególnienie Dochody bieżące Dochody majątkowe Zaległość 

  
   

Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 010 
 

Rolnictwo i łowiectwo 985 164,32 982 964,71 99,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 

0750 Wpływy z najmu i  
dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu 
Państwa, jst lub innych 
jednostek zaliczanych do 
sektora fin. publ. oraz 
innych umów o podobnym 
charakterze 

2 200,00 0,39 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na 
realiz. zadań bieżących z 
zakresu adm. rząd. oraz 
innych zadań zleconych 
gminie ( związkom gmin, 
związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

982 964,32 982 964,32 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 600 
 

Transport i łączność 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 0,00 
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6300 Dotacja celowa na pomoc 

finansową udzielaną 
między jednostkami 
samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie 
własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych 

0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 0,00 

3 700 
 

Gospodarka mieszkaniowa 1 008 000,00 473 934,32 47,02 365 000,00 424 494,42 116,30 63 306,16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0470 Wpływy z opłat za trwały 
zarząd, użytkowanie i 
służebności 

10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0550 Wpływy z opłat z tytułu 
użytkowania wieczystego  
nieruchomości 

30 000,00 6 559,77 21,87 0,00 0,00 0,00 20 591,90 

0750 Wpływy z najmu i 
dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu 
Państwa, jst lub innych 
jednostek zaliczanych do 
sektora fin. publ. oraz 
innych umów o podobnym 
charakterze 

960 000,00 464 332,69 48,37 0,00 0,00 0,00 38 518,91 

0760 Wpływy z tyt. 
przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego 
przysługującego osobom 
fizycznym w prawo 
własności  

0,00 0,00 0,00 5 000,00 4 151,57 83,03 4 195,35 

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego 
nabycia prawa własności 

0,00 0,00 0,00 360 000,00 420 342,85 116,76 0,00 
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oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruch. 

0830 Wpływy z usług 5 000,00 2 906,39 58,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

0920 Wpływy z pozostałych 
odsetek 

3 000,00 67,93 2,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

0940 Wpływy 
z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych 

0,00 67,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 710 
 

Działalność usługowa 35 000,00 35 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

0960 Wpływy z otrzymanych 
spadków, zapisów i 
darowizn w postaci 
pieniężnej 

35 000,00 35 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 750 
 

Administracja publiczna 197 715,00 76 212,84 38,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

 0970 Wpływy z różnych 
dochodów 

28 000,00 19 759,44 70,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na 
realiz. zadań bieżących z 
zakresu adm. rząd. oraz 
innych zadań zleconych 
gminie ( związkom gmin, 
związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

112 895,00 56 441,00 49,99 0,00 0,00 0,00 0,00 

2057 Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych 
z udziałem środków 
europejskich oraz środków, 
o których mowa w art. 5 
ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach 

56 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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budżetu środków 
europejskich, 
realizowanych przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego 

2360 Dochody jednostek 
samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań 
z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami 

20,00 12,40 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 751 
 

Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

55 734,00 54 618,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
2010 Dotacje celowe otrzymane 

z budżetu państwa na 
realiz. zadań bieżących z 
zakresu adm. rząd. oraz 
innych zadań zleconych 
gminie ustawami 

55 734,00 54 618,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 752 
 

Obrona narodowa 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

2010 Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na 
realiz. zadań bieżących z 
zakresu adm. rząd. oraz 
innych zadań zleconych 
gminie ustawami 

400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 754 
 

Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

20 620,00 16 192,00 78,53 18 330,00 18 330,00 100,00 0,00 
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0870 Wpływy ze sprzedaży 
składników majątkowych 

0,00 0,00 0,00 8 330,00 8 330,00 100,00 0,00 

0960 Wpływy z otrzymanych 
spadków, zapisów i 
darowizn w postaci 
pieniężnej 

11 770,00 11 770,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na 
realiz. zadań bieżących z 
zakresu adm. rząd. oraz 
innych zadań zleconych 
gminie ustawami 

8 850,00 4 422,00 49,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

6300 Dotacja celowa na pomoc 
finansową udzielaną 
między jednostkami 
samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie 
własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych 

0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 0,00 

9 756 
 

Dochody osób prawnych, 
od osób fizycznych i od 
innych jednostek 
nieposiadających 
osobowości prawnej 
związane z ich poborem 

16 650 931,00 8 045 016,89 48,32 0,00 0,00 0,00 905 306,62 

 
 
 
 
 

0010 Wpływy z podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych 

8 332 431,00 3 564 899,00 42,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

0020 Wpływy z podatku 
dochodowego od osób 
prawnych 

70 000,00 62 322,63 89,03 0,00 0,00 0,00 0,00 



42 
 

0310 Wpływy z podatku od 
nieruchomości 

4 738 000,00 2 560 699,94 54,05 0,00 0,00 0,00 770 189,65 

0320 Wpływy z podatku rolnego 2 790 000,00 1 445 308,33 51,80 0,00 0,00 0,00 85 976,49 

0330 Wpływy z podatku leśnego 12 300,00 6 497,00 52,82 0,00 0,00 0,00 52,00 

0340 Wpływy z podatku od 
środków transportowych 

180 000,00 84 644,34 47,02 0,00 0,00 0,00 33 267,20 

0350 Wpływy z podatku od 
działalności  gospodarczej 
osób fizycznych, 
opłaconego w formie karty 
podatkowej 

6 000,00 3 088,46 51,47 0,00 0,00 0,00 10 403,01 

0360 Wpływy z podatku od 
spadków i darowizn 

25 000,00 20 252,00 81,01 0,00 0,00 0,00 3 572,00 

0410  Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 15 424,40 51,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

0430 Wpływy z opłaty targowej 40 000,00 7 797,00 19,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

0460 pływy z opłaty 
eksploatacyjnej 

30 000,00 37 288,20 124,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

0480 Wpływy z opłat za 
zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych 

160 000,00 118 807,19 74,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

0490 Wpływy z innych lokalnych 
opłat pobieranych 
przez jednostki samorządu 
terytorialnego 
na podstawie odrębnych 
ustaw 

5 000,00 5 328,27 106,57 0,00 0,00 0,00 74,90 

0500 Wpływy z podatku od 
czynności cywilnoprawnych 

200 000,00 99 237,00 49,62 0,00 0,00 0,00 1 771,37 

0640 Wpływy z tytułu kosztów 
egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów 
upomnień  

12 200,00 3 601,86 29,52 0,00 0,00 0,00 0,00 
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0910 Wpływy z odsetek od 
nieterminowych wpłat z 
tytułu podatków i opłat 

20 000,00 9 245,42 46,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

0920 Wpływy z pozostałych 
odsetek 

0,00 575,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 758 
 

Różne rozliczenia 14 135 026,00 8 107 342,00 57,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 

0970 Wpływy z różnych 
dochodów 

50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2920 Subwencje ogólne z 
budżetu państwa 

14 085 026,00 8 107 342,00 57,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 801 
 

Oświata i wychowanie 914 839,39 522 772,59 57,14 0,00 0,00 0,00 1 250,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0660 Wpływy z opłat za 
korzystanie z wychowania 
przedszkolnego 

21 000,00 5 274,00 25,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

0670 Wpływy z opłat za 
korzystanie z wyżywienia w 
jednostkach realizujących 
zadania z zakresu 
wychowania 
przedszkolnego 

285 000,00 79 833,50 28,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 52,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

0750 Wpływy z najmu i 
dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu 
Państwa, jst lub innych 
jednostek zaliczanych do 
sektora fin. publ. oraz 
innych umów o podobnym 
charakterze 

12 790,00 8 641,52 67,56 0,00 0,00 0,00 1 250,00 

0920 Wpływy z pozostałych 
odsetek  

10,00 1,94 19,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
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0950 Wpływy z tytułu kar i 
odszkodowań wynikających 
z umów 

0,00 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0970 Wpływy z różnych 
dochodów 

49 200,00 50 366,22 102,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

2030 Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na 
realizacje własnych zadań 
bieżących gmin ( związków 
gmin, związków 
powiatowo-gminnych) 

397 042,00 238 521,02 60,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

2057 Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych 
z udziałem środków 
europejskich oraz środków, 
o których mowa w art. 5 
ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, 
lub płatności w ramach 
budżetu środków 
europejskich, 
realizowanych przez jst 

98 469,00 98 469,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2059 Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych 
z udziałem środków 
europejskich oraz środków, 
o których mowa w art. 5 
ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach 
budżetu środków 
europejskich, 
realizowanych 
przez jednostki samorządu 
terytorialnego 

10 759,00 10 759,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2950 Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji 
oraz płatności 

30 569,39 30 569,39 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 852 
 

Pomoc społeczna 1 009 707,75 513 046,89 50,81 0,00 0,00 0,00 394,56 
 

0690 Wpływy z różnych opłat 60 000,00 25 744,54 42,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

0830 Wpływy z usług 25 000,00 9 981,15 39,92 0,00 0,00 0,00 173,55 

0940 Wpływy z rozliczeń / 
zwrotów z lat ubiegłych 

20 565,80 4 541,98 22,09 0,00 0,00 0,00 221,01 

2010 Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na 
realiz. zadań bieżących z 
zakresu adm. rząd. oraz 
innych zadań zleconych 
gminie ( związkom gmin, 
związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

1 675,95 1 182,88 70,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

2030 Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków 
gmin, związków 
powiatowo-gminnych) 

902 466,00 471 596,34 52,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 854 
 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

30 000,00 28 440,00 94,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
2030 Dotacje celowe otrzymane 

z budżetu państwa na 
realizacje własnych zadań 
bieżących gmin ( związków 
gmin, związków 
powiatowo-gminnych) 

30 000,00 28 440,00 94,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 855 
 

Rodzina 14 900 840,00 6 490 206,15 43,56 0,00 0,00 0,00 1 271 896,63 
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 0690 Wpływy z różnych opłat 46 100,00 3 308,79 7,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

0830 Wpływy z usług 30 400,00 626,18 2,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

0920 Wpływy z pozostałych 
odsetek 

3 000,00 434,04 14,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

0940 Wpływy z rozliczeń / 
zwrotów z lat ubiegłych 

20 000,00 8 111,38 40,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

0970 Wpływy z różnych 
dochodów 

0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na 
realiz. zadań bieżących z 
zakresu adm. rząd. oraz 
innych zadań zleconych 
gminie ustawami 

3 990 120,00 1 845 720,00 46,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

2030 Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków 
gmin, związków 
powiatowo-gminnych) 

50 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2060 Dotacje celowe przekazane 
z budżetu  państwa na 
zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej 
zlecone gminom (związkom 
gmin,  związkom 
powiatowo  -gminnym ), 
związane z realizacją 
świadczenia 
wychowawczego 
stanowiącego  pomoc 

10 731 000,00 4 616 000,00 43,02 0,00 0,00 0,00 0,00 
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państwa w wychowywaniu 
dzieci 

2360 Dochody jednostek 
samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań 
z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami 

30 000,00 15 998,76 53,33 0,00 0,00 0,00 1 271 896,63 

15 900 
 

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

2 719 679,77 1 634 510,17 60,10 0,00 0,00 0,00 127 747,52 

 
 
 
 
 
 

0400 Wpływy z opłaty 
produktowej 

400,00 38,38 9,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

0490 Wpływy z innych lokalnych 
opłat pobieranych przez jst 
na podstawie odrębnych 
ustaw 

1 952 600,00 879 843,68 45,06 0,00 0,00 0,00 127 747,52 

0640 Wpływy z tytułu kosztów 
egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów 
upomnień  

12 000,00 7 047,30 58,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 718 390,00 738 015,71 102,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

0910 Wpływy z odsetek od 
nieterminowych wpłat z 
tytułu podatków i opłat 

3 000,00 2 013,84 67,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

0950 Wpływy z tytułu kar i 
odszkodowań wynikających 
z umów 

0,00 1 194,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0970 Wpływy z różnych 
dochodów 

33 289,77 6 356,38 19,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 921 
 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

30 354,30 13 986,86 46,08 0,00 0,00 0,00 282,36 
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0750 Wpływy z najmu i 
dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu 
Państwa, jst lub innych 
jednostek zaliczanych do 
sektora fin. publ. oraz 
innych umów o podobnym 
charakterze 

15 000,00 2 764,22 18,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

0830 Wpływy z usług 8 368,00 4 236,34 50,63 0,00 0,00 0,00 282,36 

0940 Wpływy 
z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych 

4 355,64 4 355,64 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0950 Wpływy z tytułu kar i 
odszkodowań wynikających 
z umów 

2 630,66 2 630,66 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 926 
 

Kultura fizyczna  2 800,00 6 156,87 219,89 0,00 0,00 0,00 5 787,66 

 
 
 
 
 
 

0970 Wpływy z różnych 
dochodów 

0,00 1 888,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2950 Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji 
oraz płatności 

2 800,00 4 268,38 152,44 0,00 0,00 0,00 5 787,66 

  OGÓŁEM: 52 696 811,53 27 000 400,29 51,24 393 330,00 452 824,42 115,13 2 375 971,51 
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                                 Załącznik Nr 2  
 
 

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK 

 

Lp. Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 010   Rolnictwo i łowiectwo 982 964,32 982 964,32 100,00 

  01095   Pozostała działalność 982 964,32 982 964,32 100,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

982 964,32 982 964,32 100,00 

2 750   Administracja publiczna 112 895,00 56 441,00 49,99 

  75011   Urzędy wojewódzkie 112 895,00 56 441,00 49,99 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

112 895,00 56 441,00 49,99 

3 751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 

55 734,00 54 618,00 98,00 

  
  
  
  

75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa  

2 232,00 1 116,00 50,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

2 232,00 1 116,00 50,00 

75107   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 53 502,00 53 502,00 100,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

53 502,00 53 502,00 100,00 

4 752   Obrona narodowa 400,00 0,00 0,00 

  75212   Pozostałe wydatki obronne 400,00 0,00 0,00 
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    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

400,00 0,00 0,00 

5 754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 850,00 4 422,00 49,97 

  
  

75414   Obrona cywilna 8 850,00 4 422,00 49,97 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

8 850,00 4 422,00 49,97 

6 852   Pomoc społeczna 1 675,95 1 182,88 70,58 

  85215   Dodatki mieszkaniowe 1 675,95 1 182,88 70,58 
 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

1 675,95 1 182,88 70,58 

7 855     Rodzina 14 721 120,00 6 461 720,00 43,89 

  
  
  

85501   Świadczenia wychowawcze 10 731 000,00 4 616 000,00 43,02 

  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 
zakresu adm. rząd. zlecone gminom (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu 
dzieci 

10 731 000,00 4 616 000,00 43,02 

85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

3 557 120,00 1 820 120,00 51,17 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

3 557 120,00 1 820 120,00 51,17 

85504   Wspieranie rodziny 389 000,00 0,00 0,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

389 000,00 0,00 0,00 
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85513   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające 
zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

44 000,00 25 600,00 58,18 

 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

44 000,00 25 600,00 58,18 

  
  

    Razem: 15 883 639,27 7 561 348,20 47,60 
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                                 Załącznik Nr 3 
 
 

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK 

 

Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 

    Plan Wykonanie % Plan  Wykonanie % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 010  Rolnictwo i łowiectwo 1 186 764,32 1 031 160,72 86,89 46 359,22 6 806,00 14,68 

 01008 Melioracje wodne 0,00 0,00 0,00 46 359,22 6 806,00 14,68 

01030 Izby Rolnicze 55 800,00 28 055,00 50,28 0,00 0,00 0,00 

01042 Wyłączenie z produkcji 

gruntów rolnych 

58 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

01095 Pozostała działalność 1 072 964,32 1 003 105,72 93,49 0,00 0,00 0,00 

2 600  Transport i łączność 407 294,03 185 648,78 45,58 640 163,21 97 815,87 15,28 

  60013 Drogi publiczne wojewódzkie 200,00 173,40 86,70 0,00 0,00 0,00 

 60014 Drogi publiczne powiatowe 9 500,00 8 927,20 93,97 0,00 0,00 0,00 

60016 Drogi publiczne gminne 394 594,03 176 548,18 44,74 507 815,87 85 815,87 16,90 

60017 Drogi wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 120 000,00 12 000,00 10,00 

60095 Pozostała działalność 3 000,00 0,00 0,00 12 347,34 0,00  
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3 700  Gospodarka mieszkaniowa 1 286 300,00 532 090,12 41,37 40 000,00 3 703,50 9,26 

 70001 Zakłady gospodarki 

mieszkaniowej 

1 102 600,00 487 481,86 44,21 0,00 0,00 0,00 

70005 Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 

153 700,00 36 213,71 23,56 40 000,00 3 703,50 9,26 

70095 Pozostała działalność 30 000,00 8 394,55 27,98 0,00 0,00 0,00 

4 710  Działalność usługowa 186 000,00 15 807,02 8,50 0,00 0,00 0,00 

  71004 Plany zagospodarowania 

przestrzennego 

186 000,00 15 807,02 8,50 0,00 0,00 0,00 

5 750  Administracja publiczna 4 628 562,97 2 021 285,14 43,67 20 000,00 0,00 0,00 

 75011 Urzędy wojewódzkie 172 895,00 74 714,57 43,21 0,00 0,00 0,00 

75022 Rady gmin 150 000,00 36 819,44 24,55 0,00 0,00 0,00 

75023 Urzędy gmin 4 115 667,97 1 855 134,96 45,07 20 000,00 0,00 0,00 

75075 Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego 

40 000,00 14 937,52 37,34 0,00 0,00 0,00 

75095 Pozostała działalność 150 000,00 39 678,65 26,45 0,00 0,00 0,00 

6 751  Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

55 734,00 7 841,81 14,07 0,00 0,00 0,00 

  75101 Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

2 232,00 1 116,00 50,00 0,00 0,00 0,00 
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ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

  75107 Wybory Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej 

53 502,00 6 725,81 12,57 0,00 0,00  

7 752  Obrona narodowa 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  75220 Zabezpieczenie wojsk 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 754  Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 

341 850,00 73 603,71 21,53 166 100,00 116 000,00 69,84 

  75405 Komendy wojewódzkie Policji 8 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 

  75412 Ochotnicze straże pożarne  320 000,00 68 997,21 21,56 161 100,00 116 000,00 0,00 

  75414 Obrona cywilna 8 850,00 4 422,00 49,97 0,00 0,00 0,00 

  75421 Zarządzanie kryzysowe 5 000,00 184,50 3,69 0,00 0,00 0,00 

9 757  Obsługa długu publicznego 300 000,00 108 445,57 36,15 0,00 0,00 0,00 

 75702 Obsługa długu publicznego 300 000,00 108 445,57 36,15 0,00 0,00 0,00 

10 758  Różne rozliczenia 152 180,74 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 

 75818 Rezerwy ogólne i celowe 152 180,74 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 

11 801  Oświata i wychowanie 16 289 139,33 8 174 387,32 50,18 165 090,00 0,00 0,00 

 80101 Szkoły podstawowe 8 949 224,76 4 611 320,87 51,53 65 090,00 0,00 0,00 
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 80103 Oddziały przedszkolne w 

szkołach podstawowych 

778 853,23 403 041,88 51,75 0,00 0,00 0,00 

80104 Przedszkola 1 928 482,83 1 031 274,41 53,48 0,00 0,00 0,00 

80113 Dowożenie uczniów do szkół 288 000,00 104 612,22 36,32 0,00 0,00 0,00 

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia  669 395,16 354 380,74 52,94 0,00 0,00 0,00 

80120 Licea ogólnokształcące 1 301 484,90 636 083,64 48,87 0,00 0,00 0,00 

80146 Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 

40 915,00 2 529,00 6,18 0,00 0,00 0,00 

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 865 627,26 318 670,06 36,81 100 000,00 0,00 0,00 

80149 Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci w przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych w 

szkołach podstawowych i 

innych formach wychowania 

przedszkolnego 

537 026,00 201 397,82 37,50 0,00 0,00 0,00 

80150 Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży w 

szkołach podstawowych, 

gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach 

profilowanych i szkołach  

688 340,10 354 665,29 51,52 0,00 0,00 0,00 
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  zawodowych oraz szkołach 

artystycznych. 

      

80152 Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży w 

gimnazjach, klasach 

dotychczasowego gimnazjum 

prowadzonych w szkołach 

innego typu, liceach 

ogólnokształcących, 

technikach, szkołach 

plicealnych, branżowych  

szkołach I i II stopnia i klasach 

dotychczasowej zasadniczej 

szkoły zawodowej 

prowadzonych w branżowych 

szkołach I stopnia oraz szkołach 

artystycznych   

27 820,00 2 495,86 8,97 0,00 0,00 0,00 

80195 Pozostała działalność 213 970,09 153 915,53 71,93 0,00 0,00 0,00 

12 851  Ochrona zdrowia 323 240,19 131 772,73 40,77 0,00 0,00 0,00 

 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  85154  Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 

181 686,47 43 179,01 23,77 0,00 0,00  

  85195 Pozostała działalność 139 553,72 88 593,72 63,48 0,00 0,00  
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13 852  Pomoc społeczna 3 143 350,95 1 374 078,18 43,71 0,00 0,00 0,00 

 85202 Domy pomocy społecznej 1 075 000,00 413 775,70 38,49 0,00 0,00 0,00 

85213 Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy 

społecznej oraz niektóre 

świadczenia rodzinne 

24 000,00 12 266,00 51,11 0,00 0,00 0,00 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia 

społeczne 

500 576,00 237 821,53 47,51 0,00 0,00 0,00 

85215 Dodatki mieszkaniowe 136 675,95 56 187,45 41,11 0,00 0,00 0,00 

85216 Zasiłki stałe 273 000,00 146 464,58 53,65 0,00 0,00 0,00 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 804 378,00 387 828,49 48,21 0,00 0,00 0,00 

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 145 000,00 68 555,20 47,28 0,00 0,00 0,00 

85295 Pozostała działalność 184 721,00 51 179,23 27,71 0,00 0,00 0,00 

14 854  Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

403 596,70 193 777,94 48,01 0,00 0,00 0,00 

  85401 Świetlice szkolne 358 596,70 165 474,72 46,15 0,00 0,00 0,00 

  85415 Pomoc materialna dla uczniów 45 000,00 28 303,22 62,90 0,00 0,00 0,00 

15 855  Rodzina 15 502 985,57 6 697 067,29 43,20 28 149,91 27 390,99 97,30 



59 
 

  85501 Świadczenia wychowawcze 10 739 000,00 4 614 549,78 42,97 0,00 0,00 0,00 

  85502 Świadczenia rodzinne oraz 

składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

3 564 120,00 1 811 093,48 50,81 0,00 0,00 0,00 

  85503 Karta Dużej Rodziny 452,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  85504 Wspieranie rodziny 452 295,00 24 333,04 5,38 0,00 0,00 0,00 

  85505 Tworzenie i funkcjonowanie 

żłobków 

480 118,35 148 273,59 30,88 28 149,91 27 390,99 97,30 

 85508 Rodziny zastępcze 23 000,00 10 976,76 47,73 0,00 0,00 0,00 

85510 Działalność placówek 

opiekuńczo-wychowawczych 

200 000,00 62 848,60 31,42 0,00 0,00 0,00 

85513 Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie 

z przepisami ustawy o 

świadczeniach rodzinnych oraz 

za osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 4 

kwietnia 2014 r. o ustaleniu i 

wypłacie zasiłków dla 

opiekunów 

44 000,00 24 992,04 56,80 0,00 0,00 0,00 
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16 900  Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 

3 488 159,29 1 350 307,69 38,71 551 520,00 34 576,00 6,27 

 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona 

wód 

0 0 0,00 80 520,00 24 600,00 30,55 

90002 Gospodarka odpadami 1 952 600,00 860 075,27 44,05 0,00 0,00 0,00 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 270 000,00 111 213,64 41,19 0,00 0,00 0,00 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 

gminach 

128 203,34 26 296,21 20,51 0,00 0,00 0,00 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 365 000,00 183 089,51 50,16 0,00 0,00 0,00 

90019 Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z kar i 

opłat za korzystanie ze 

środowiska 

507 966,18 91 132,20 17,94 149 000,00 0,00 0,00 

 90020 Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat 

produktowych 

400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 90095 Pozostała działalność 263 989,77 78 500,86 29,74 322 000,00 9 976,00 3,10 

17 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

1 565 820,06 550 839,58 35,18 0,00 0,00 0,00 

 92109 Domy i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby 

1 565 820,06 550 839,58 35,18 0,00 0,00 0,00 

18 926 Kultura fizyczna  1 386 120,13 516 047,78 37,23 811 295,45 27 761,10 3,42 
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   92601 Obiekty sportowe 932 523,88 417 039,15 44,72 617 000,00 27 761,10 4,50 

  92605 Zadania w zakresie kultury 

fizycznej 

230 000,00 77 576,45 33,73 0,00 0,00 0,00 

  92695 Pozostała działalność 223 596,25 21 432,18 9,59 194 295,45 0,00 0,00 

Ogółem:  50 652 498,28 22 964 161,38 45,34 2 588 677,79 314 053,46 12,13 
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                                 Załącznik Nr 4 
 
 

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK 

 

Lp. Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 010   Rolnictwo i łowiectwo 982 964,32 982 964,32 100,00 

  01095   Pozostała działalność 982 964,32 982 964,32 100,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 612,74 12 612,74 100,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 166,49 2 166,49 100,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

307,77 307,77 100,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 580,31 2 580,31 100,00 

4300 Zakup usług pozostałych 1 606,50 1 606,50 100,00 

4430 Różne opłaty i składki 963 690,51 963 690,51 100,00 

2 750   Administracja publiczna 112 895,00 56 441,00 49,99 

  
  
  

75011   Urzędy wojewódzkie 112 895,00 56 441,00 49,99 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 168,00 44 904,11 47,18 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 022,00 11 003,30 73,25 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

2 207,00 533,59 24,18 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 

498,00 0,00 0,00 

3 751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa 

55 734,00 7 841,81 14,07 

  
  
  

75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa  

2 232,00 1 116,00 50,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 870,00 888,54 47,52 



64 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 319,00 200,10 62,73 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

43,00 27,36 63,63 

75107   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 53 502,00 6 725,81 12,57 

  
  
  
  
  
  
  

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 31 950,00 0,00 0,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 993,00 0,00 0,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 686,40 0,00 0,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

56,67 0,00 0,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 850,00 0,00 0,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 965,93 6 725,81 61,33 

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00 

4 752   Obrona narodowa 400,00 0,00 0,00 

  75212   Pozostałe wydatki obronne 400,00 0,00 0,00 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 

400,00 0,00 0,00 

5 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 850,00 4 422,00 49,97 

  
  

75414   Obrona cywilna 8 850,00 4 422,00 49,97 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 095,00 3 520,76 49,62 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 524,00 792,88 52,03 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

231,00 108,36 46,91 

7 852   Pomoc społeczna 1 675,95 1 124,65 67,11 

  85215   Dodatki mieszkaniowe 1 675,95 1 124,65 67,11 

  
  

3110 Świadczenia społeczne 1 642,44 1 102,60 67,13 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33,51 22,05 65,80 
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8 855     Rodzina 14 721 120,00 6 442 093,34 43,76 

  85501   Świadczenia wychowawcze 10 731 000,00 4 612 164,14 42,98 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

3110 Świadczenia społeczne 10 645 152,00 4 570 551,79 42,94 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 693,65 25 366,29 43,22 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 222,35 6 222,35 100,00 

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 9 332,00 4 640,02 49,72 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

2 000,00 660,17 33,01 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 091,48 0,00 0,00 

4300 Zakup usług pozostałych 2 508,00 1 623,00 64,71 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 900,00 0,00 0,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 100,52 3 100,52 100,00 

85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego 

3 557 120,00 1 804 937,16 50,74 

  
  
  
  
  

3110 Świadczenia społeczne 3 278 719,00 1 646 318,98 50,21 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 900,13 38 390,06 51,25 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 408,64 4 408,64 100,00 

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 198 177,23 115 819,48 58,44 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

915,00 0,00 0,00 

85504   Wspieranie rodziny 389 000,00 0,00 0,00 

  
  
  
  
  
  

3110 Świadczenia społeczne  376 500,00 0,00 0,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  8 530,00 0,00 0,00 

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne  1 370,00 0,00 0,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

100,00 0,00 0,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia  1 500,00 0,00 0,00 

4300 Zakup usług pozostałych  1 000,00 0,00 0,00 
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85513   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z 
przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 
osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i 
wypłacie zasiłków dla opiekunów 

44 000,00 24 992,04 56,80 

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 44 000,00 24 992,04 56,80 

  
Razem 

      15 883 639,27 7 494 887,12 47,19 
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Załącznik Nr 5 
 

                    Wykonanie funduszu sołeckiego w  I półroczu 2020 roku 
 

 

Zrealizowane zadania (krótki opis) Plan Wykonanie % wykorzystania 

    bieżące majątkowe   

PILSZCZ 

1.Zakup ogrodzenia na boisko sportowe 
w Pilszczu 

5 000,00 5 000,00 0 100 % 

2. Zakup huśtawki i elementów małej 
architektury na osiedle Pilszcz 

5 000,00 0,00 0 0 

3. Zagospodarowanie i utrzymanie 
terenów zielonych 

4 298,16 965,87 0 22,47 % 

4. Budowa wielofunkcyjnego kompleksu 
sportowego z bieżnią, skocznią, 
monitoringiem, oświetleniem oraz 
elementami małej architektury – etap I 

20 000,00 0 0 0 

RAZEM SOŁECTWO: 34 298,16 5 965,87 0 17,39 % 

LUBOTYŃ 

1. Budowa nawierzchni drogi osiedlowej 
dz. nr 27/22 

15 000,00 0 0 0 

2. Przycinka oraz wycinka drzew przy 
drodze transportu rolnego 

3 000,00 0 0 0 

3. Zakup i wyłożenie tłucznia na drogach 
gminnych 

3 794,03 0 0 0 

RAZEM SOŁECTWO: 21 794,03 0 0 0 

DZIERŻYSŁAW 

1. Zakup przyczepki samochodowej typ 
DMC – 750 dla OSP w Dzierżysławiu 

3 000,00 3 000,00 0 100 % 

2. Wykonanie chodnika na działce nr 
1025  

14 000,00 0 0 0 

3. Utrzymanie i urządzanie terenów 
zieleni   

3 790,40 719,39 0 18,98 % 

4. Zakup lamp solarnych na ul. 
Dożynkowej 

9 000,00 0 0 0 
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RAZEM SOŁECTWO: 29 790,40 3 719,39 0 12,49 % 

CHRÓSCIELÓW  

1. Budowa odwodnienia wzdłuż drogi nr 
528/2 

15 000,00 0 0 0 

2. Zakup urządzenia (karuzela) na plac 
zabaw w Chróścielowie 

3 000,00 0 0 0 

3. Zakup tłucznia do remontu dróg 
transportu rolnego 

4 000,00 4 000,00 0 100 % 

4. Zakup paliwa, oleju żyłki do kosiarki 
oraz narzędzi do utrzymania czystości  

1 087,56 0 0 0 

RAZEM SOŁECTWO: 23 087,56 4 000,00 0 17,33 % 

NOWA CEREKWIA 

1. Zakup samochodu do OSP Nowa 
Cerekwia 

38 000,00 0 38 000,00 100 % 

2. Utrzymanie terenów zieleni i 
porządku na terenie miejscowości 

453,14 83,80 0 18,49 % 

RAZEM SOŁECTWO: 
 
 

38 453,14 

83,80 38 000,00  

38 083,80 99,04 % 

ŚCIBORZYCE WIELKIE 

1.   Utrzymanie i poprawienie terenów 
zielonych 

1 989,11 1 357,97 0  68,27  % 

2. Altana na działce nr 319 (boisko) 6 000,00 3 109,00 0 31,09 % 

3. Remont + ogrodzenie OSP Ściborzyce 
(wzdłuż dz. nr 522) 

3 000,00 0 0 0 

4. Renowacja i oświetlenie wejścia na 
salę wiejską  

2 500,00 0 0 0 

5. Meble kuchenne i stoły bankietowe 
do świetlicy wiejskiej  

6 500,00 0 0 0 

6. Wyposażenie do siłowni na świetlicę  4 000,00 0 0 0 

RAZEM SOŁECTWO: 23 989,11 4 466,97 0 18,62 % 
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ROZUMICE 

1. Utrzymanie terenów zieleni – m. in. 
zakup paliwa i osprzętu do kosiarki 
samojezdnej i kosy 

1 026,12 0 0 0 

2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w 
sprzęt AGD 

3 500,00 3 006,61 0 85,9 % 

3. Zakup kosy spalinowej firmy Sthil 2 200,00 2 200,00 0 100 % 

4. Zakup elementów ogrodzenia na 
cmentarz 

4 000,00 0,00 0 0 

5. Zakup elementów małej architektury 
na plac zabaw 

9 000,00 0 0 0 

6. Zakup farb do malowania i 
konserwacji ławek i altany 

500,00 0 0 0 

RAZEM SOŁECTWO: 20 226,12 5 206,61 0 25,74 % 

ROGOŻANY  

1. Modernizacja rowu odwadniającego 
wzdłuż drogi gminnej  (nr dz. 7) w 
miejscowości Rogożany wraz z 
montażem studzienek kanalizacyjnych – 
etap IV  

15 051,99 0 0 0 

RAZEM SOŁECTWO: 15 051,99 0 0 0 

NASIEDLE  

1. Budowa ogrodzenia na dz. nr 129 16 000,00 0 0 0 

2. Uzupełnienie bruku oraz oczyszczenie 
drogi koło pałacu 

5 000,00 0 0 0 

3. Utrzymanie terenów zieleni w 
miejscowości Nasiedle 

558,85 169,19 0 30,3 % 

RAZEM SOŁECTWO:  21 558,85 169,19 0 0,78 % 

LUDMIERZYCE 

1. Utworzenie parkingu w okolicy 
cmentarza oraz modernizacja 
nawierzchni istniejącego parkingu przy 
cmentarzu 

12 347,34 0 0 0 

RAZEM SOŁECTWO: 12 347,34 0 0 0 
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WOJNOWICE 

1.  Zakup samochodu strażackiego dla 
OSP Wojnowice  

26 576,18 0 0 0 

RAZEM SOŁECTWO: 26 576,18 0 0 0 

KOZŁÓWKI 

1. Zakup i zabudowanie 2 ozdobnych 
latarni LED z zasilaniem solarnym 

3 000,00 0 0 0 

2. Kompleksowe czyszczenie cieku 
komunalnego Młynówka - kontynuacja  

11 307,23 0 6 806,00 60,19 % 

RAZEM SOŁECTWO:  14 307,23 0 6 806,00 47,6 % 

ŁĄCZNIE SOŁECTWA: 
 
 

281 480,11 

23 611,83 44 806,00  

68 417,83 24,31 % 
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III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KIETRZ 
 
Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kietrz przyjęto Uchwałą Nr XVI/180/2019 Rady Miejskiej 
w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2020. 
 
Przychody pierwotnie – 0,00 zł. Na przestrzeni   I półrocza 2020 roku  plan budżetu w tym zakresie 
zwiększono o kwotę 1 156 034,54 zł. 
Zmiany planu przychodów wprowadzone w ciągu pierwszego półrocza 2020 roku dotyczyły 
zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 
o kwotę 1 094 467,90 zł oraz wprowadzenia niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa 
w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o kwotę 61 566,64  zł. 
Wykonanie przychodów w I półroczu 2020 roku ostatecznie wynosi 3 098 173,54  zł, z czego wolne 
środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie  3 036 606,90 zł oraz niewykorzystane 
środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o kwotę 61 566,64  zł. 
 
Plan pierwotny rozchodów został uchwalony w wysokości 1 005 000,00 zł. Na przestrzeni I półrocza  
2020 roku plan nie był zmieniany. Realizacja jest planowana na II półrocze br. 
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IV. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kietrz w  I półroczu 2020 roku 

 
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kietrz na lata 2020-2025 wraz  z prognozą kwoty długu 

na lata 2020-2029 została zatwierdzona Uchwałą Nr XVI/179/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu   z dnia    
19 grudnia 2019 r. 
W trakcie I półrocza 2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć została 
zmieniona poprzez: 
 

 Uchwałę Nr  XVII/190/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zaktualizowano kwoty dochodów, wydatków i 
przychodów w związku z wprowadzonymi zmianami   do budżetu na podstawie Zarządzeń 
Burmistrza, Uchwały Rady Miejskiej oraz zwiększono limity w roku 2020 w przedsięwzięciach 
pn. „Aktywne, pozytywnie, twórczo – edukacja dzieci w przedszkolach Gminy Kietrz” oraz pn. 
„ Aktywnie, razem, bez granic” o łączną kwotę 64 193,09 zł, w związku z przeniesieniem 
środków niewykorzystanych w 2019 roku. 

 

 Uchwałę Nr XVIII/212/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, którą urealniono kwoty dochodów, wydatków i 
przychodów w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu na podstawie Uchwały Rady 
Miejskiej i zarządzeń Burmistrza, jak również uaktualniono informacje uzupełniające z tym 
związane. Wprowadzono nowe zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Kietrzu". Realizacja 
zadania planowana jest na lata 2020-2022, planowany koszt - 4 669 520,00 zł. Na pokrycie 
kosztów realizacji zadania zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2021 
w kwocie 1 800 000,00 zł. Planowane wnioskowane dofinansowanie ze środków UE - 2 294 
736,20 zł.  

 

 Uchwałę Nr XIX/236/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej urealniono kwoty dochodów i wydatków i 
przychodów w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu na podstawie Uchwały Rady 
Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza, jak również uaktualniono informacje uzupełniające z tym 
związane. 

 

 Uchwałę Nr XX/238/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej, którą urealniono kwoty dochodów, wydatków i 
przychodów w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu na podstawie Uchwały Rady 
Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza, jak również uaktualniono informacje uzupełniające z tym 
związane. 
 

 Uchwałę Nr XXI/249/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej urealniono kwoty dochodów i wydatków w związku 
z wprowadzonymi zmianami do budżetu na podstawie Zarządzeń Burmistrza, Uchwały Rady 
Miejskiej , jak również uaktualniono informacje uzupełniające z tym związane. 
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Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy. 
 
Wydatki bieżące 

1)  „Aktywnie, pozytywnie, twórczo - edukacja dzieci w przedszkolach Gminy Kietrz”. Projekt 
zaplanowano do realizacji na lata 2018-2020 w związku z czym jest w trakcie realizacji. 
Stopień realizacji w 81,42%: Zrealizowano zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych do                   
2  przedszkoli, realizowano zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje i rozwijające szanse 
edukacyjne dzieci, zrealizowano szkolenia dla nauczycieli objętych wsparciem oraz wyjazdy dla 
dzieci do kina oraz spektakl teatralny.  
 

2) „Aktywnie, razem, bez granic – propagowanie sportu”. Projekt zaplanowano do realizacji na 
lata 2019-2020 w związku z czym jest w trakcie realizacji. 
Stopień realizacji w 19,63 %: Zrealizowano spotkanie sparingowe reprezentacji dzieci z Kietrza 
i Bolatic w piłkę nożną. Zrealizowano częściowo wydatki związane z przygotowaniami do 
turnieju piłki nożnej i unihokeja oraz półmaratonu Kietrz-Rohov. 
 

 
Wydatki majątkowe 
„Budowa sieci kanalizacyjnej w Kietrzu” – realizacja zadania inwestycyjnego została zaplanowana na 
lata 2020-2022. Stopień realizacji: 3%. Poniesiono wydatki   na sporządzenie  dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej. 

 
 
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe  
 
Wydatki bieżące 

1) „Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy 
Kietrz w latach 2017-2021 - Poprawa zdrowia dzieci i młodzieży Gminy Kietrz”, program jest w 
trakcie realizacji, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu. 
Stopień realizacji w 67,73 %: w zakresie opieki pielęgniarskiej, porady lekarskiej, ćwiczeń  
czynnych wolnych, ćwiczeń równoważących, ćwiczeń rozluźniających i relaksacyjnych, ćwiczeń 
sprawności manualnej, ćwiczeń samoobsługi, terapeutycznych gier i zabaw, itp.  

 
2) „Dowóz regularny uczniów do szkół przez PKS –realizacja zadania własnego gminy”. 

Stopień realizacji w 39,83%.   
 
 
Wydatki majątkowe 
 

1) „Budowa parkingu naprzeciw cmentarza w Kietrzu – Poprawa bezpieczeństwa 
komunikacyjnego”. Projekt zaplanowano do realizacji w latach 2014-2025 przez Gminę Kietrz. 
Stopień realizacji: 2,44%. Sporządzono dokumentację projektową. 
 

2) „Przebudowa i remont WDK w Nowej Cerekwi – Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku”. 
Stopień realizacji: 2,55%. Sporządzono dokumentację budowlaną. 
 

3) „Wykonanie utwardzenia targowiska miejskiego w Kietrzu - Poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców i estetyki zewnętrznej miasta”. Zadanie do realizacji w latach 2020-2024. 
Początek realizacji zadania w II półroczu 2020 roku. 

4) Kompleksowa termomodernizacja budynku krytej pływalni w Kietrzu – nie przystąpiono do 
realizacji. 
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V. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego 
Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu za I półrocze 2020 roku 
 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie  
% 

2 3 4 5 

Przychody (I+II) 3 609 960,00 1 897 895,00 52,57 

Razem przychody: 3 609 960,00 1 897 895,00 52,57 

sprzedaż usług medycznych 3 465 600,00 1 820 277,00 52,57 

pozostałe przychody 144 360,00 77 618,00 53,77 

Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII) 3 446 700,00  1 686 093,00 48,92 

Zużycie materiałów i energii 188 000,00 92 951,00 49,44 

materiały do usług medycznych 35 000,00 22 365,00 63,90 

energia elektryczna, opał 32 000,00 15 057,00 47,05 

zużycie gazu 20 000,00 12 881,00 64,41 

środki czystości 9 000,00 3 015,00 33,50 

szczepionki 10 000,00 0,00 0,00 

sprzęt medyczny 60 000,00 28 112,00 46,85 

pozostałe materiały i przedmioty 22 000,00 11 521,00 52,37 

Usługi obce 1 157 300,00 562 406,00 48,60 

usługi medyczne 1 040 000,00 505 747,00 48,63 

transport medyczny 7 000,00 2 377,00 33,96 

konserwacja sprzętu medycznego i 
pozostałego 

21 000,00 9 214,00 43,88 

czynsz WOZ Nasiedle 8 700,00 0,00 0,00 

odpady komunalne i medyczne 13 000,00 5 829,00 44,84 

wspólnota mieszkaniowa – WOZ Pilszcz 5 600,00 2 741,00 48,95 

usługi remontowi i inwestycje  24 000,00 3 454,00 14,39 

podatki i opłaty 10 000,00 8 891,00 88,91 

Pozostałe usługi 28 000,00 24 153,00 86,26 

Wynagrodzenia  1 600 000,00 747 115,00 46,69 

Świadczenia na rzecz pracowników 306 000,00 144 500,00 47,22 

Nagrody jubileuszowe, odprawy 24 000,00 8 832,00 36,80 

ZFŚS 44 000,00 43 671,00 99,25 

Pozostałe koszty  15 000,00 10 109,00 67,39 

Amortyzacja 112 400,00 76 509,00 68,07 

Zobowiązania X 226 831,86 X 

Należności X 306 497,65 X 
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      Stan należności krótkoterminowych GZLO w Kietrzu na dzień 30.06.2020 r. – 306 497,65 zł, w tym: 
od NFZ Opole – 302 242,46 zł, od SP ZOZ Głubczyce – 2 461,48 zł, usługi medyczne (RTG, USG) – 270,00 
zł, Gmina Kietrz za zryczałtowaną opłatę za energie elektryczną – 228,35 zł, pozostałe należności 
publiczno-prawne – 1 295,36 zł. 
 
        Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 30.06.2020 r. wynosi 226 831,86 zł – stanowią 
zobowiązania niewymagalne: z tytułu wynagrodzeń pracowniczych i pochodnych, z tytułu usług 
medycznych, z tytułu zakupu leków, zużycia energii,  materiałów medycznych.  
 
Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu złożył powyższą informację Burmistrzowi Kietrza  
w dniu 28 lipca 2020 roku, spełniając tym samym przesłankę art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych.  
Informacja została zatwierdzona przez Główną Księgową oraz Dyrektora GZLO w Kietrzu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 
 

VI. Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania 
budżetu, realizowane na podstawie odrębnych ustaw w I półroczu 2020 
roku 

 
1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki 

związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii 

       W I półroczu 2020 r. wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu wyniosły  118 807,19 zł. 

      Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
      w  I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 43 179,01 zł. 

2. Dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację 
zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
 
Zrealizowano dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 
739 210,59 zł. 
Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyniosły w  I 
półroczu 2020 roku 118 470,19 zł, w szczególności na: 
-  utrzymanie  i urządzanie terenów zielonych, zakup worków do segregacji śmieci – 41 591,06 zł, 
-  wycinkę oraz przycięcie drzew i krzewów  – 15 019,20 zł, 
- wydatki związane z zadaniem pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest” – 
1 891,94zł, 
-  zakup kwiatów, krzewów i drzew oraz środków ochrony roślin – 10 467,99 zł, 
- Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji grzewczych – 24 000,00 zł, 
- Dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła –  17 500,00 zł, 
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 8 000,00 zł. 
 

3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane 
z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi             
 
Zrealizowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w  kwocie 
888 904,82 zł, natomiast wydatki  związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) w kwocie 860 075,27 zł. 


