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                         Plan przychodów na 2011 rok wynosił 324.515 złotych; 

1. Z tytułu dotacji z budŜetu Gminy na realizacje zadań z zakresu kultury i 
ochrony dziedzictwa narodowego 248.000 złotych. 

2. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej 10.000 złotych 
3. Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa , 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 
58.515 złotych, 

4. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami  
      samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących 8.000  
      złotych 
                    Przychody zostały zrealizowane w wysokości 200.531,54 złotych, co 
stanowi 61,79 % planu w tym: 

            1.  Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,  
                 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do  
                 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  
                 58.515 złotych,, t.j. 100 % planu 

      2.  Odsetki od środków na rachunkach bankowych 16,64 złotych. 
3.  Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowych instytucji kultury 124.000 
     złotych. 
4.  Wpływy z tytułu darowizny 10.000  złotych, z tego na zorganizowanie  
      imprezy p.n. „Ogólnopolski Festiwalu Muzyki Akordeonowej 9.800 złotych i  
      imprezy sportowej 200 złotych.   
5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami  
      samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących 8.000  
      złotych 

 
 
              Plan rozchodów opiewał na kwotę 324.515 złotych. Wykonane w 
wysokości 172.750,33  złotych t. j. 52,23  % na: 

1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 154,80 złotych na zakup 
wody mineralnej dla pracowników  

2. Nagrody o charakterze szczególnym 10.500 złotych na wypłacenie nagród w 
Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej  

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników  77.847,75 złotych. 
4. Składki na ubezpieczenia społeczne 12.481,32 złotych 
5. Składki na Fundusz Pracy 1.312,73 złotych 
6. Wynagrodzenia bezosobowe 13.782  złotych(wynagrodzenie instruktora za 

prowadzenie kółka teatralnego i  instruktora ds. sportu), 
7. Zakup materiałów i wyposaŜenia 24.171,35  złotych na zakup sprzętu 

muzycznego, sprzętu komputerowego i materiałów do zorganizowania 
imprez kulturalnych i sportowych i do utrzymania bieŜącej działalności, 

8. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 2.395,40 złotych, 
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9. Zakup energii 15.271,39 złotych na uregulowanie zobowiązania za zuŜycie 
wody, gazu i energii elektrycznej   

10. Zakup usług zdrowotnych 813, złotych za badania okresowe pracowników 
11. Zakup usług pozostałych 6.630,62  w tym na: 

         a/ zorganizowanie imprezy p.n. „Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki  
            Akordeonowej 1.968 złotych 

b/ zorganizowanie szeregu róŜnego rodzaju imprez zarówno dla dzieci i   
    młodzieŜy jak równieŜ dla dorosłych 4.662,62 złotych, m. in.   

       - VII Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek 
       -  dzień babci i dziadka, 
       - zorganizowanie Dnia Dziecka  
       - VI Międzygminny  Bieg Uliczny o Puchar Wójta Gminy Solec Zdrój, 
       -  Soleckie lato nad zalewem, 

12. Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.357,92 złotych 
13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 

1.492,55 złotych 
14. PodróŜe słuŜbowe krajowe 460,50 złotych, 
15. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŜby cywilnej 

530 złotych za udział w szkoleniach pracowników 
16. RóŜne opłaty i składki 550 złotych  
17. Odpisy na ZFŚS 2.999 złotych, 

Stan środków pienięŜnych na rachunku bankowym 51.558,96 złotych. 
NaleŜności 127,94 złotych. Zobowiązania i naleŜności wymagalne nie 
wystąpiły. 

 
 

  
 


