
Sprawozdanie
o przebiegu  wykonania budżetu Gminy Solec Zdrój za 2014 rok

dla Rady Gminy Solec Zdrój

              Budżet Gminy uchwalony uchwałą  Nr XXXI/176/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój 
z dnia 30 grudnia 2013 roku  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 
rok zamykał się kwotą  19 562 046,19  złotych po stronie dochodów budżetowych, z tego:

a) dochody bieżące 17 842 426,11 złotych,
     z tego środki unijne 43 469,96 złotych
b) dochody majątkowe 1 719 620,08 złotych, z tego:
     - środki unijne 1 719 620,08 złotych,
     - dochody ze sprzedaży majątku 0 złotych.
Po stronie wydatków budżetowych 20 110 803,08 złotych, z tego:
a) wydatki bieżące 17 407 499,23 złotych, w tym wydatki współfinansowane ze środków       
    zagranicznych 43 469,96  złotych
b) wydatki majątkowe 2 703 303,85 złotych, w tym wydatki współfinansowane ze środków 
     zagranicznych 2 449 051,85 złotych.
Planowanym wynikiem budżetu uchwalono deficyt budżetu w wysokości 548 756,89 złotych.
Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu uchwalono przychody pochodzące z:

1. przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej za 2013 rok w kwocie 548 756,89 
złotych

Planowane przychody budżetu zostały uchwalone w wysokości 1 556 476,89  złotych 
pochodzące z:
1. przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej za 2013 rok w kwocie 1 556 476,89  

złotych,
Planowane rozchody  zostały uchwalone  w wysokości 1 007 720 złotych, z przeznaczeniem 
na  spłatę przypadających do spłaty pożyczek na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i 
kredytów 1 007 720 złotych – zaciągniętych  na współfinansowanie zadań inwestycyjnych 
realizowanych w ramach środków unijnych.
               Po dokonanych zmianach w ciągu roku:
               Plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 20 785 430,51 
złotych, z tego:
a) dochody bieżące 19 191 847,32 złotych, w tym  z dotacji i środków na finansowanie  
    wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 
    5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 572 007,23 złotych,
b) dochody majątkowe 1 593 583,19 złotych, w tym  z dotacji i środków na finansowanie 
    wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 
    5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 1 518 124,89 złotych
             Plan wydatków budżetowych wynosił na dzień 31 grudnia  2014 roku 20 676 167,94 
złotych, z tego:
a) wydatki bieżące 18 137 632,44 złotych, w tym  na programy finansowane z udziałem 
    środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 306 146,96 złotych
b) wydatki majątkowe 2 538 535,50 złotych, w tym  na programy finansowane z udziałem 
    środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 2 257 786,38 złotych.
             Planowanym wynikiem budżetu jest nadwyżka budżetu w wysokości 109 262,57 
złotych przeznaczona na  spłatę pożyczki w kwocie 109 262,57 złotych. 



      Planowane przychody budżetu zostały uchwalone w wysokości 898 457,43  złotych 
pochodzących  z wolnych środków 898 457,43 złotych przeznaczona na spłatę pożyczki w 
kwocie 898 457,43 złotych.   

          Planowane rozchody  zostały uchwalone  w wysokości  1 007 720 złotych, z 
przeznaczeniem na  spłatę przypadających do spłaty kredytów i pożyczek, na spłatę 
otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 007 720 złotych – zaciągniętych na 
współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach środków unijnych.
           Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 18 362 234,52 złotych, na plan 
20 785 430,51 złotych, co stanowi 88,34 %.
                           Struktura planowanych dochodów budżetowych przedstawia się następująco:
I. Dochody bieżące 19 191 847,32 złotych, wykonano 18 174 742,28 złotych , t.j. 94,70 % 

planu i 98,98 % dochodów ogółem.
1. Dochody własne – 8 104 675,03 złotych, wykonano 7 273 341,81 złotych, co stanowi 

89,74 % planu i 39,61 % dochodów ogółem , w tym: 
- udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych plan 

1 707 754 złotych, wykonane 1 726 708 złotych, co stanowi 101,11 % planu,
2. Subwencje – 6 499 504 złotych, wykonano 6 499 504 złotych, t. j. 100 % planu i  

35,40 % dochodów ogółem w tym :
a/ subwencja oświatowa – 3 960 370 złotych, wykonane 3 960 370 złotych, t. j. 
    100 % planu,
b/ subwencja wyrównawcza – 2 514 195 złotych, wykonane 2 514 195 złotych, t. j.    
    100 %  planu,
c/ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 24 939 złotych, wykonane 
    24 939 złotych , t. j.  100 % planu,

3. Dotacje  4 401 896,47 złotych, na plan 4 587 668,29 złotych, t.j. 95,95 % planu i 
23,88 %  dochodów ogółem na wykonanie zadań: 
a/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań   
    bieżących gmin – 1 012 253,56 złotych, przekazana 985 741,87 złotych, t. j.    
     97,38% planu i 5,37 % dochodów ogółem,
b/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   
    zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –  

3 089 013,83 złotych, przekazana 3 026 976,01 złotych , t. j. 97,99 % planu i 16,48 %  
dochodów ogółem,

            c/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa  na zadania bieżące realizowane 
                przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  600 
                złotych.
            d/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
                europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 
                ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich planowane 
                234 325,90 złotych, wykonane 137 103,59 złotych, t.j. 58,51 % planu i 0,75 % 
                dochodów ogółem.
            e/ Dotacje  z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 233 000 złotych przekazane 
                233 000 złotych, t.j.  100  % planu i 1,27 % dochodów ogółem.
            f) Dotacja celowa z tyt. Pomocy udzielonej między jst na dofinansowanie zadań 
                własnych 2 000 złotych, t. j. 100%
    II.        Dochody majątkowe 1 593 583,19 złotych, wykonano 187 492,24 złotych, t.j.   
                11,77 % planu i 1,02 % dochodów ogółem, z tego: 
                1.  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków   
                     europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 
                     6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 123 824,20 
                     złotych, na plan 1 533 720,89 złotych, co stanowi 8,07 % planu i 0,67% 
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                     dochodów ogółem.
                2.  Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
                     realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
                     terytorialnego a wykonanie zadań majątkowych (inwestycyjnych) 3 904,03  
                     złotych za realizację zadania p.n. „Rozbudowa i  przebudowa systemu wodno  – 
                     kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów  2005 – 2015”, t. j. 0,02 % 
                     dochodów ogółem,

          3. Dotacje celowe z budżetu państwa - refundacja poniesionych wydatków 
              Funduszu Sołeckiego  1 145,30 złotych, t.j. 100 % planu i 0,01% dochodów 
              ogółem.

                4.  Dochody z mienia  58 618,71 złotych, na plan 54 813 złotych, t.j. 106,94 % 
                      planu i 0,32% dochodów ogółem. 

Szczegółowa realizacja przedstawia się następująco:
1.W rolnictwie wpłynęła kwota 283 725,36 złotych, na plan 527 721,68 złotych, t. j. 53,76 % 
    planu jako:
    a) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej   
        oraz  innych zadań zleconych gminie ustawami  281 148,68 złotych – na zwrot części 
        podatku   akcyzowego od paliwa.
    b) wpływy z różnych dochodów - za wynajęcie placu pod stoisko na dożynkach 1 626,02 
         złotych
2. W leśnictwie wpłynęła kwota 1 874,67 złotych z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, 
     na plan 2.000 złotych, t.j. 93,73 %.
3. W zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 
     651 670,20 złotych, wpłynęła kwota 596 686,47 złotych, t. j. 91,56% planu z tego:
     - wpływy z usług 592 804,85 złotych  na plan 645 491,20 złotych , t. j. 91,84%  planu,  za 
        sprzedaż wody, wymianę  wodomierzy. 
     Należności na dzień 31 grudnia wynoszą 37 139,33 złotych, z tego zaległości 10 943,85 
     złotych i nadpłaty 144,80 złotych, które zostały dopisane do rachunków  za bieżący okres.
     - pozostałe odsetki 1 702,38 złotych, co stanowi 42,56 % planu
     - wpływy z różnych dochodów 429,24 złotych.
4.  W ramach transportu wpłynęła kwota 412 404,14 złotych – jako:
      a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących   
          gmin -   środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych jakie wystąpiły w 
          infrastrukturze drogowej na skutek nadmiernych ulewnych opadów deszczu w 2013 
          roku  - przydzielona na wniosek Wójta Gminy w kwocie 392 524 złotych. 
      b) odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone drogi 4 880,14 złotych,
      c) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie    
          porozumień (umów) między jst 15 000 złotych – otrzymana z Urzędu  
          Marszałkowskiego na remont drogi dojazdowej  do gruntów rolnych w m. Sułkowice.
5. W zakresie gospodarki mieszkaniowej wpłynęło 192 546,51 złotych, na plan  
     188 999,73 złotych, t. j. 101,88 % z tytułu:
     wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 
     11 115,46 złotych,
     grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 700 
     złotych z tytułu kary umownej rozliczonej z PGE.
     wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych 94 659,45 złotych,
     wpływy z najmu lokali mieszkalnych 16 826,42 złotych,
     wpływy z dzierżawy gruntów 6 272,74 złotych,
     wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
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     wieczystego nieruchomości 58 618,71 złotych.
     wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego uregulowania opłaty za użytkowanie 
     wieczyste oraz czynszów 63,73 złotych,
     wpływy z różnych dochodów 4 290 złotych.
6. W zakresie  działalności usługowej 6 917,50 złotych na plan 9 600 złotych, t.j. 72,06% z 

tego:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa  na zadania bieżące realizowane przez   

         gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  wpłynęła kwota w 
         wysokości 600 złotych , na plan 600 złotych w zakresie cmentarnictwa,
      -  opłata planistyczna  plan 6 317,50 złotych.

7.  Z zakresu informatyki  plan w zakresie dotacji celowej w ramach programów 
     finansowanych z udziałem  środków  europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 
     ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6  ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
     europejskich – pozostałe  44 778,20 złotych, na plan 221 976,98  złotych t. j . 20,17 % 
     planu, na realizację zadania e - świętokrzyskie.
8.   Dochody z administracji publicznej 85 552,31 złotych, na plan 154 106,30 złotych, 
      co stanowi 55,52 %, planu, z tego:
      a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu   
          administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 43 443 złotych, 
          na plan 43 443 złotych t. j. 100 % planu.
      b) odsetki od środków na rachunkach bankowych 11 173,33 złotych, 

c) wpływy z różnych dochodów  30 220,13 złotych (zwrot podatku VAT za 2013 rok, 
zwrot za rozmowy telefoniczne, zwrot za ubezpieczenia mienia placówek 
oświatowych i kultury), 

d) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 
kary umowne za nieterminowo wystawione faktury przez PGE 350 złotych,

e) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze za wynajem sali konferencyjnej 365,85 złotych

9.   Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
      administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 78 390,58 złotych 
      przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Kielcach na: 
      - dofinansowanie do utrzymania ewidencji wyborców 885 złotych.
      - zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 20 173 
         złotych.
      - zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
         województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
         powiatowe i wojewódzkie 57 332,58 złotych.

10.   Wpływy w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 
       1 576,21 złotych, jako:
        - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 
          kary umowne za nieterminowo wystawione faktury przez PGE 1 400 złotych wpływy z
          różnych dochodów,
       - z tytułu wynajmu sali w strażnicy OSP w Kikowie 176,21 złotych.

11. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 
       osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostały wykonane w 

4



       wysokości 4 803 635,27 złotych na plan 4 888 616 złotych, co stanowi  98,26 % 
       planu, z tego:
       a/ wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej od osób  fizycznych 
            3 360,52 złotych. Należności  na dzień 31 grudnia wynoszą 7 978,20 złotych. 
            Dochody z tego tytułu  realizuje urząd skarbowy.

       b/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – 
           prawnych,  podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek  
           organizacyjnych 1 446 024,68 złotych, na plan 1 475 770 złotych, co stanowi 97,98 
           %  z tego:
           -  podatek od nieruchomości 1 424 958,08 złotych. Zaległość na dzień 1 stycznia 2014 
              roku 18 436 złotych i 13,03 złotych nadpłata. Przypis bieżący 1 432 155 złotych. 
              Odpisy w ciągu roku 7 913 złotych.  Należności na dzień 31 grudnia  wynoszą           
              17 720 złotych, z tego zaległości  17 720 złotych i 13,11 złotych nadpłata. Kwotę 
              zaległości stanowią:
               -   Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczej – w likwidacji 17 544 złotych, 
               -   Firma Ankard 176 złotych, 
                   Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy 430 505,21 złotych,
                   udzielonych ulg,  umorzeń, zwolnień przez Wójta Gminy 97 722,68 złotych.
              -  podatek rolny 8 604 złotych, na plan 15 897 złotych, t. j. 54,12 %. Zaległość 
                 na dzień 1 stycznia 2014 roku wynosiła  2 231  złotych i nadpłata 4 złote. Przypis 
                 na 2014 rok 16 106 złotych, odpisy 1 069 złote. Należności na dzień 31 grudnia      
                 wynoszą 8 660 złotych, z tego zaległości 8 660 złotych – Firma Bauwit. Skutki 
                 obniżenia górnych  stawek podatku przez Radę Gminy 8 639,13 złotych.
              -  podatek leśny 4 829 złotych. Należności na dzień 1 stycznia 2014 roku wynosiły 7 
                 złotych, z tego zaległość 2 złote.  Przypis  na 2014 rok 4805 złotych. Należności 
                 na dzień 31 grudnia  2014 roku wynosi 16 złotych, z tego zaległość  16 złotych i 33
                 złote nadpłata.

    - podatek od środków transportowych 7 400 złotych. Przypis na 2014 rok 7 400  
      złotych.  Należności na dzień 31 grudnia wynosi 0 złotych. Skutki 
      obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy 7 231,54 złotych.
   - odsetki  od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  195,60 złotych.   
     Naliczone i należne odsetki od podatków od osób prawnych na dzień 31 grudnia  
     wynoszą 9 996 złotych i będą egzekwowane wraz z należnościami głównymi.
     Postępowanie egzekucyjne na wszystkie zaległości zostało wdrożone.
c/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  podatku od spadków i darowizn,  
    podatku od czynności cywilno –  prawnych,  podatków i opłat lokalnych od osób 
    fizycznych 1 272 450,58 złotych, na plan 1 325 809 złotych, co stanowi 95,98% 
    planu, z tego:
    - podatek od nieruchomości 335 981,67 złotych, na plan 370 649 złotych, co   
      stanowi 90,65 % planu. Należności na dzień 1 stycznia 2014 roku 92 095,90
      złotych, z tego  zaległości 82 442,35 złotych i  nadpłaty 587,45 złotych.  Przypis 
      bieżący 371 693 złotych. Odpisy - umorzenia w ciągu roku 18 652 złotych.    
      Należności na dzień na dzień 31  grudnia wynoszą 109 429,92 złotych, z tego 
      zaległości 109 429,92 złotych i  862,14 złotych nadpłaty.

                  Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy 233 918,92 złotych, 
                  skutki udzielonych ulg i zwolnień(bez ustawowych) 64 980,65 złotych,  skutki 
                  wydanych decyzji przez organ podatkowy  na podstawie ustawy – Ordynacja  
                  Podatkowa 17 157 złotych.
               - podatek rolny 456 197,44 złotych, na plan 490 682 złotych, co stanowi 92,97% 
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                  planu. Należności na dzień 1 stycznia 2014 roku wynosiły 111 144,48  złotych,  
                  z  tego zaległości 110 282,48 złotych i nadpłata 2 150,74 złotych. Przypis na 2014 
                  rok 479 523  złotych. Odpisy i umorzenia w ciągu  roku 21 028,50 złotych. 
                  Należności na dzień 31 grudnia wynoszą 114 437,99  złotych, z  tego zaległości 
                  113 745,39 złotych i nadpłata 3 147,19 złotych. 
             Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy 272 442,58 złotych, 
                  skutki  wydanych decyzji przez organ podatkowy  na podstawie ustawy – 
                  Ordynacja Podatkowa 8 872 złotych, skutki decyzji wydanych przez organ 
                  podatkowy  na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa ( odroczenia, rozłożenia
                  na raty) 659,60 złotych.
              -  podatek leśny 12 222,10 złotych. Należności na dzień 1 stycznia 2014 roku            
                 wynoszą 2 788 złotych, z tego zaległości 2 784 złotych, i 106,70 złotych nadpłata.  
                 Przypis na 2014 rok 12 402  złotych. Odpisy umorzenia w ciągu roku  280 złotych.
                 Należności na dzień 31 grudnia  wynoszą 2 635,50 złotych, z tego zaległości 
                 2 632,50   złotych, i 54,30 złotych nadpłata.
                 Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – 
                 Ordynacja Podatkowa 62 złotych, skutki decyzji wydanych przez organ 
                 podatkowy  na  podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa ( odroczenia, rozłożenia
                 na raty) 3 złotych.  

-    podatek od środków transportowych 104 287,85 złotych. Zaległość na dzień 1    
     stycznia 2014 roku 14 517 złotych, z tego zaległości 14 517 złotych i 645,10 
     złotych nadpłata. Przypis na 2014 rok 104 185,17 złotych,  odpisy i umorzenia 
     4 902 złotych.   
     Należności na dzień 31 grudnia  wynoszą 11 728 złotych, z tego zaległości 
     11 728 złotych i 2 860,78 złotych nadpłata. 

                 Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy 106 056,85 złotych.
-   podatek od spadków i darowizn 6 758 złotych na plan 5 000 złotych. Realizacją 
    dochodów zajmuje się urząd skarbowy,
-   wpływy z opłaty uzdrowiskowej 303 937,02 złotych,
-   wpływy z opłaty targowej 2 695,50 złotych,
-  podatek od czynności cywilno – prawnych 48 282  złotych. Należności na dzień 
   1 stycznia wynoszą ,04 złotych, z tego zaległości ,04 złotych.    
   Należności na dzień 31 grudnia  wynoszą  ,04 złotych, z tego zaległości ,04
   złotych.  Realizacją zajmuje się urząd skarbowy.
-  odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 089 złotych.  
    Naliczone i należne odsetki od podatków od osób fizycznych na dzień 30 czerwca  
    wynoszą 139 447,60 złotych i będą egzekwowane wraz z należnościami głównymi. 
Postępowanie egzekucyjne na wszystkie zaległości zostało wdrożone. 

            d/  wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 323 675,15   
                  złotych, na plan 343 183 złotych, 
                  - wpływy z opłaty skarbowej 14 462 złotych,

      - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7 500,20 złotych,
    - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 77 345,07 złotych,
    - wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 222 724,70
      złotych (opłata za odpady komunalne 219 535,08 złotych, za zajęcie pasa 
      drogowego 2 311,61 złotych, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 
      878,01 złotych),
   - wpływy z różnych opłat 1 640,80 złotych.

              e/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 758 124,34 złotych,
                  na plan 1 740 754 złotych, co stanowi 101 % planu, z tego:
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      - podatek dochodowy od osób fizycznych 1 726 708 złotych. 
      - podatek dochodowy od osób prawnych 31 416,34  złotych. 

12. W zakresie różnych rozliczeń wpłynęło 6 759 473,86 złotych, na plan 6 759 473,86 
złotych  t.j. 100 %,  z tego:

a/ część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 3 960 370 złotych,
b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 514 195 złotych, 
c/ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 24 939 złotych, 
d/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin 
    dla gmin uzdrowiskowych 233 000 złotych,
e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań   
    bieżących gmin 25 824,56 złotych jako refundacja poniesionych wydatków w 2013 
    roku w ramach Funduszu Sołeckiego,
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
    realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 
    rządowej 1 145,30 złotych jako refundacja poniesionych wydatków majątkowych w
    2013 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

13. W zakresie oświaty zostały zrealizowane dochody w wysokości 471 393,51 złotych, na 
plan 515 328,24 złotych, co stanowi 91,47 %. 

      a) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 
          kary umowne za nieterminowo wystawione faktury przez PGE 3 290 złotych 
      b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu   
           administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5 824,42 
           złotych na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i 
           ćwiczeniowe do nauki języka obcego nowożytnego,
      c) wpływy z różnych dochodów 1 150 złotych, z tytułu odszkodowania firmy 
          ubezpieczeniowej za uszkodzenie samochodu,
      d) odsetki od środków na rachunkach bankowych 623,77 złotych,
      e) wpływy z usług  w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 86 182  
          złotych , z tego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych 
          zadań bieżących gmin 85 766 złotych,
      f) w zakresie przedszkoli 70 004,02 złotych
           - wpływy z usług – odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach 9 605,02 złotych, 
           - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 60 399 
              złotych
      g) zakresie innych form wychowania przedszkolnego wpływy z usług 40 735,26 złotych
          – odpłatność za pobyt dzieci w placówkach 10 536,26 złotych,
          – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 30 199 
              złotych,
     h) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 
          kary umowne za nieterminowo wystawione faktury przez PGE 1 050 złotych
     e) w zakresie dowożenia uczniów do szkół 4 597,22 złotych, z tego wpływy z usług za 
         wynajem autobusu szkolnego 4 304 złotych, na plan 5 000 złotych,
      f) wpływy z usług – odpłatność za dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych 
          257 936,82 złotych, na plan 301 430,24 złotych, t. j. 85,57 %.

14. W zakresie ochrony zdrowia 595 złotych jako:
       1.  odpłatność za udział w zimowisku 560 złotych,
       2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
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           administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 35 złotych
15. Środki w ramach pomocy społecznej wpłynęły w wysokości 2 940 879,71 złotych na 

plan 3 026 916,15 złotych t. j. 97,16 %, z tego:
      a) dotacje celowe na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w m.    
          Świniary  (ośrodki wsparcia)  zostały przekazane w kwocie 359 160 złotych, t.j.   
          100 %.
      b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 
           gmin 18 026 złotych w ramach wspierania rodziny,
      c) w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu alimentacyjnego oraz 
           składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne 
           2 235 516,05 złotych, na plan 2 317 046 złotych, t.j. 96,48 %,
           - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
             zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 
             2 213 201,68 złotych, na plan 2 269 046 złotych, t.j. 97,54 %,
          - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego 
             7 944 złotych, 
         -  dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
             innych zadań zleconych ustawami 9 969,85 złotych,
         -  pozostałe odsetki 8,04 złotych,
    d) w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
           niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne    
           16 048,84 złotych, na plan 18 640 złotych, t.j. 86,10 %, 
           - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
              administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8 125,20 
              złotych,
          -  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
             gmin 7 923,64 złotych,
     e) w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i 
          rentowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
          bieżących gmin 10 905,31 złotych,
     f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
         administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie 
         dodatków mieszkaniowych 598,45 złotych na wypłacenie dodatków energetycznych,
     g) w zakresie zasiłków stałych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
          własnych zadań  bieżących gmin 88 569,36 złotych,
     h) w zakresie ośrodków pomocy społecznej 64 990,70 złotych, w tym;
          -  dotacje celowe  otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań    
             bieżących gmin 64 658 złotych.
          -  pozostałe odsetki 332,70 złotych,
     i) w zakresie pozostałej działalności 147 065 złotych
         - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z z zakresu
            administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 37 049 złotych 
            na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających  świadczenia 
            pielęgnacyjne,
        -  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
           gmin 110 016 złotych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie 
           dożywiania”.

16. W ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej wpłynęły środki w 
       wysokości 135 811,91 złotych
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       a)  z Urzędu  Marszałkowskiego pochodzące z Programu „Kapitał Ludzki” na   realizację
            zadań w zakresie polityki społecznej jako dotacje celowe w ramach programów 
            finansowanych z udziałem środków  europejskich oraz środków o których mowa w 
            art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
            europejskich pozostałe 128 949,24 złotych – w części budżetu środków uninych,
       b) z Urzędu  Marszałkowskiego pochodzące z Programu „Kapitał Ludzki”  na   realizację
             zadań w zakresie polityki społecznej jako dotacje celowe w ramach programów 
             finansowanych z udziałem środków  europejskich oraz środków o których mowa w 
             art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
             europejskich –  współfinansowanie programów i projektów ze środków z funduszy 
             strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z 
             funduszy    unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 6 826,95 złotych – w 
             części budżetu państwa,
             c)  pozostałe odsetki 35,72 złotych 
17. W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wpłynęło 38 748 złotych - jako
      dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 
      na pomoc materialną dla uczniów.
18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 483 082,21  złotych, na plan 3 073 621,16

złotych t.j. 48,25 %
      a) gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 1 403 784,20 złotych, wpłynęła kwota 
          1 087 933,06 złotych t. j. 77,50 % 
          - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 
            kary umowne za nieterminowo wystawione faktury przez PGE 48 184,98 złotych, 
          - wpływy z usług 1 026 242,74 złotych, na plan 1 340 395,20 złotych – wpływy za        
             oczyszczanie ścieków, t.j. 76,56 %,
          - pozostałe odsetki 862,37 złotych,
          - wpływy z różnych dochodów 8 738,94 złotych, 
          - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  realizowane 
            na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 
            współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy 
            strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z 
            funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę  Rolną 3 904,03 złotych,

b) za  dzierżawę stojaków na worki do segregowania odpadów 3 751,28 złotych,
c) utrzymanie zieleni w miastach i gminach 62 866,56 złotych, z tego:

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek  
   organizacyjnych 3 320,56 złotych jako kary umowne za nieterminowe wykonanie 
   przedmiotu umowy,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych w ramach środków   
   europejskich oraz 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
   budżetu środków europejskich - finansowanie programów i projektów ze środków 
   funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
   Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną Politykę Rolną  
   56 546 złotych – jako refundacja środków z PROW za budowę boiska sportowego 
   w Solcu-Zdroju

d) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 221 287,40 złotych, z tego:
- wpływy z usług 219 960 złotych – jako wpłaty mieszkańców na zadanie instalacja   
   systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach 
   prywatnych w Gminach Powiatu Buskiego i Pińczowskiego,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych w ramach środków   
   europejskich oraz 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
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   budżetu środków europejskich - finansowanie programów i projektów ze środków 
   funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu  
   Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną Politykę Rolną 
   1 327,40 złotych w zakresie zadań bieżących

e) wpływy z różnych dochodów w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg 17 267,89
             złotych – jako:
              - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 
                 organizacyjnych - kary umowne za nieterminowo wystawione faktury przez PGE 
                 15 470 złotych         
              -  zwrot za energię elektryczną przy oświetleniu zbiornika retencyjno - rekreacyjnego
                 w Solu-Zdroju 1 707,75 złotych
      f)  wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 
            ze środowiska 20 231,98 złotych, na plan 19 707,03 złotych t. j. 102,66 %

      - wpływy z różnych opłat i kar za korzystanie ze środowiska 13 863,95 złotych.
      - wpływy z usług 1 387,83 złotych (wpłaty ludności na utylizację odpadów 
         azbestowych)
      - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
         Publicznych 4 119,20 złotych (na utylizację odpadów azbestowych WFOŚ i GW i 
         NFOŚ i GW),
g)  wpływy z tytułu opłaty produktowej 1 086,04 złotych.
h)  usuwanie skutków klęsk żywiołowych   68 658 złotych jako dotacje celowe otrzymane
      z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na remont sieci 
      kanalizacyjnej, studni rewizyjnych  ul. Janów w Solcu-Zdroju, na podstawie wniosku 
      złożonego przez Wójta Gminy do Wojewody Świętokrzyskiego.

19.  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 313,10 złotych, t. j. 100 % planu 
       z tego:
       –  wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 
           terytorialnego  na dofinansowanie własnych zadań bieżących – środki przekazane 
           przez powiat na  realizację zadań w zakresie kultury 2 000 złotych.
       –  grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 
            kary umowne za nieterminowo wystawione faktury przez PGE 1 750 złotych,
       –  wpływy z różnych dochodów 162,60 złotych.

20. Kultura fizyczna  plan 19 850 złotych jako:
      –  grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 
          kary umowne za nieterminowo wystawione faktury przez PGE 350 złotych
      –  dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
          oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5  i 6 ustawy, lub 
          płatności w ramach budżetu środków europejskich w części budżetu środków 
          europejskich, 19 500 złotych – na realizację projektu p. n. „Urządzenie terenu 
          sportowo-rekreacyjnego w m. Kików „
      

                                   Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 17 817 839,42
złotych na plan 20 676 167,94 złotych, co stanowi 86,18 %, z tego:
a) wydatki bieżące 17 228 899,27 złotych, na plan 18 137 632,44 złotych, t. j. 94,99% planu
b) wydatki majątkowe 588 940,15 złotych, na plan 2 538 535,50 złotych t. j. 23,20% planu .
1. W rolnictwie i łowiectwie 323 591,50 złotych (w ramach Funduszu Sołeckiego 950 
     złotych) na plan 754 688,68 złotych, tj. 42,88 % na:

   a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 17 220 złotych na plan 440 000             
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       złotych t. j. 3,91 %. Na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji. 
       b)  wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych  w wysokości 2% uzyskanych wpływów z     

       podatku rolnego 9 339 złotych.  
c) pozostała działalność 297 032,50 złotych z dotacji z budżetu państwa 281 148,68 
      złotych
       różne opłaty i składki 275 635,96 złotych  na wypłacenie dopłat na 830 wniosków 

    do różnicy podatku akcyzowego od paliwa zużywanego do produkcji rolnej,
 na częściowy zwrot kosztów obsługi administracyjnej dopłat 5 512,72  – zakup   
    materiałów biurowych
 zakup usług pozostałych 13 395 złotych, w tym utylizację padłych sztuk zwierząt 
    1 944 złotych, usługi weterynaryjne 8 240 złotych, montaż pompy na ujęciu wody 
    w m. Zborów z Funduszu Sołeckiego 950 złotych.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 771 892,70 złotych, na 
     plan 813 214,35 złotych, t. j. 94,92 %, z  tego:      

        wynagrodzenia osobowe pracowników 249 911,60 złotych,
        dodatkowe wynagrodzenia roczne 18 362,04 złotych,
        składki na ubezpieczenia społeczne 42 775,73 złotych

           składki na Fundusz Pracy 4 631,84 złotych ,
           zakup materiałów i wyposażenia 17 325,93  złotych - zakup paliwa do samochodu i 
              ciągnika, części do samochodu i ciągnika, części do remontu kosiarki spalinowej, 
              materiały do usuwania awarii na ujęciach, hydrantów, podchlorynu, wodomierzy.
           zakup energii 80 513,27 złotych za zakup energii elektrycznej do ujęć wody oraz 
              wody do m. Zagaje Kikowskie,
           zakup usług remontowych 12 630 złotych za legalizację i naprawę wodomierzy,
           zakup usług pozostałych 11 336,25 złotych – opłata autorska od programu woda – 
              ścieki, zabudowa kondensatorów, usuwanie awarii, usługi serwisowe samochodu 
              Volkswagen i ciągnika Landini.

 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 464,06 
złotych,

  zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 095,50 złotych 
opłata za badania wody

  podróże służbowe krajowe 3 526,84 złotych – ryczałt za dojazdy,
  różne opłaty i składki 30 925,56 złotych ubezpieczenie samochodu i ciągnika, opłata 

za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata za korzystanie ze środowiska
  odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych 5 469,65  złotych – naliczony i 

przekazany odpis zgodnie z ustawą,
  podatek od nieruchomości 274 285 złotych ,
  podatek od towarów i usług VAT 1 754,07 złotych,
  wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 251,15 złotych – na 

zakup sieci wodociągowej w m. Zborów.

3. Transport i łączność - na utrzymanie dróg wydatkowano 1 024 964,55 złotych (w ramach
Funduszu Sołeckiego 175 136,03 złotych), z tego:

     drogi publiczne powiatowe 110 000 złotych jako dotacje celowe przekazane dla 
        powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 
        między jednostkami samorządu terytorialnego – dla Powiatu Buskiego na realizację 
        zadania „Program bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę dróg na terenie powiatu 
        buskiego w ramach NPRDL - Etap II - przebudowa drogi powiatowej Nr 0098T Solec-
        Zdrój – Wełnin związana z budową ścieżki rowerowej długości 1 759m. 
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     drogi publiczne gminne 159 311,04 złotych na:
        -  zakup materiałów i wyposażenia 3 780,90 złotych, paliwo do utrzymania zimowego,
           zakup środka do niszczenia chwastów przy drogach,  zakup materiałów do remontu 
           barier przy moście na drodze  w m. Strażnik.
        - zakup usług remontowych 147 893,04 złotych  na remont dróg  w m. Solec-Zdrój(z 
          Funduszu Sołeckiego), Żuków, Świniary, Zborów, Zagajów, Piestrzec, Zielonki, 
          Włosnowice, Kików. 
        - zakup usług pozostałych 3 461,90 złotych  na wykonanie kosztorysów i map   
          ewidencyjnych na remonty dróg, odśnieżanie dróg.

       Na drogi wewnętrzne wydatkowano 259 296,89 złotych na plan 286 039 złotych, na:
          - zakup materiałów i wyposażenia 5 565,75 złotych, na zakup rur przepustowych do m. 
            Piestrzec, kręgów betonowych w m. Chinków.
          - zakup usług remontowych 125 646,96 złotych - remonty dróg z funduszu sołeckiego  
            w m. Chinków, Zborów Wełnin i Zielonki, Piasek Mały, Piestrzec, Świniary, Kików, 
            Sułkowice, Włosnowice.  Wykonano również remont drogi do gruntów rolnych w m. 
            Sułkowice na długości 230 mb na wartość 33 636,81 złotych, ze środków 
            otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego 15 000 złotych(droga do Angelusa). 
          - zakup usług pozostałych 49 366,18 złotych na odmulanie rowów w m. Świniary,    
            Wełnin, Chinków, Piestrzec, Włosnowice, Kolonia Zagajów, Zielonki, Ludwinów, 
             piaskowanie drogi Zagaje Kikowskie (z Funduszu Sołeckiego),
          - podatek od nieruchomości 78 718 złotych (od dróg)
      W zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych  496 356,62 złotych, z tego z dotacji 
          z budżetu państwa 392 524 złotych (otrzymanej na wniosek Wójta Gminy), z budżetu 
          Gminy 103 832,62 na drogi:

1. Strażnik – Konstantynów – Czarny Gaj 158 062,89 złotych
Wykonano remont drogi gminnej na dł. 1185 mb. Wykonanie nakładki 
bitumicznej, dwóch przepustów pod droga oraz odmulenie rowu.

2. Żuków – Zwierzyniec 51 128,65 złotych. Wykonanie nakładkę bitumiczna na dł. 
230 mb.

3. Sznury – Nowa Wieś – Gozyny  168 966,25 złotych. Wykonanie nakładki 
bitumicznej na dł.  1462 mb.

4. Strażnik – Konstantynów 118 198,83 złotych. Wykonanie nakładki bitumicznej na
dł.  813 mb.

               Sfinansowane zostały ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa  na 
        realizację własnych zadań bieżących gmin - środki na usuwanie skutków klęsk 
        żywiołowych w 2013 roku do wysokości 80 % kosztów zadania.

  4.  Wydatki na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej kształtowały się na poziomie  
 99 969,84 złotych, w tym:

          a) wynagrodzenia osobowe pracowników sprzątaczki 13 892,64 złotych, 
          b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 099,31 złotych,
          c) składki na ubezpieczenia społeczne 2 625,83 złotych
          d) zakup materiałów i wyposażenia 1 208,97 złotych na środki czystości, materiałów 
              do remontu budynku ośrodka zdrowia.
          e) zakup energii 33 635,70 złotych za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w 
              budynku ośrodka zdrowia i lokalu użytkowego w Zborowie,
          f) zakup usług pozostałych 16 311,19 złotych przeznaczone na wywóz odpadów 
              komunalnych, ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości, opłaty notarialne, operaty 
              szacunkowe działek,  ocena stanu technicznego zbiornika retencyjno - rekreacyjnego
              w Solcu – Zdroju, wznowienie granic drogi w m. Zborów, prace remontowe w 
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              budynku ośrodka zdrowia.
          g) odpisy na ZFŚS 546,96 złotych. naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą 
          h) różne opłaty i składki 160,37 złotych za ubezpieczenie budynku ośrodka zdrowia,
          i) podatek od towarów i usług VAT od umowy najmu poddasza użytkowego nad U.G. 
             18 258,79 złotych.
          j) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 162,80 złotych na zakup 
             fotela ginekologicznego do poradni K 4 447 złotych i dopłata do wymiany działki  w 
             Solcu-Zdroju 6 715,80 złotych.

5. W zakresie działalność usługowej  907,50 złotych na ogłoszenie w prasie dotyczące planu 
     zagospodarowania przestrzennego i zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierzy 
     wojennych.   
6. Na realizację projektów w ramach „e – świętokrzyskie” wydatkowano 52 720,24 złotych.
    Na  zadanie:
    p. n. "e - świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST 2010 
    –  2012" 20 280,24 złotych,
   p. n. „e – świętokrzyskie – Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa   
   Świętokrzyskiego 32 440 złotych.

7. W zakresie administracji publicznej wydatkowano 2 838 255,85 złotych, na plan 
     2 960 678,71 złotych, tj. 95,87  %, z tego:

 urzędy wojewódzkie 161 998 złotych na  wykonanie zadań zleconych z zakresu 
    administracji rządowej, z tego z dotacji z budżetu państwa 43 443 złotych,
    a/   wynagrodzenia osobowe pracowników 121 000 złotych, 

          b/   dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 477 złotych,
       c/   składki na ubezpieczenia społeczne 20 346 złotych
       d/   składki na F.P. 3 175 złotych
       e/   zakup materiałów i wyposażenia 5 000 złotych na zakup i materiałów              
             biurowych
       f/  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 000 
            złotych,

    g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 000 
              złotych,
          i)  podróże służbowe krajowe 1 000 złotych – zwrot kosztów delegacji służbowych,

      
 rady gmin 86 815,24 złotych na plan 93 400 złotych t.j. 92,95 % na obsługę Rady 
    Gminy  na:

         ♠    różne wydatki na rzecz osób fizycznych 84 666 złotych wypłacenie diet 
                w tym : 

      - dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy 14 508 złotych,
      - diety radnych 70 158 złotych

         ♠  zakup materiałów i wyposażenia 2 124,64 złotych na zakup artykułów spożywczych 
               na sesje i komisje.
 
       urzędy gmin 2 371 437,29  złotych na utrzymanie urzędu gminy na:
           ♠  wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 625,90 złotych – jako dopłata do 
                zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników,

    ♠  wynagrodzenia  osobowe pracowników 1 623 929,94 złotych, 
          ♠  dodatkowe wynagrodzenie roczne 128 809,95 złotych,
          ♠  składki na ubezpieczenia społeczne 283 678,25 złotych
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         ♠  składki na F.P. 27 698,77 złotych,
          ♠   zakup materiałów i wyposażenia 75 610,67 złotych (środki czystości, prasa, ręczniki
               papierowe, paliwo do samochodu, zestawy komputerowe, tonery do drukarek, druki,
               prenumerata, napoje chłodzące, radio do samochodu służbowego, części do 
               samochodów, klimatyzator do serwerowni, materiały biurowe, zakup materiałów do 
               remontu archiwum i korytarza, zakup części do samochodu służbowego, zakup 
               zestawu pirotechnicznego na sylwestra)
          ♠  zakup energii - opłata z zużycie gazu, wody i energii elektrycznej 28 307,95 złotych,
          ♠  zakup usług zdrowotnych 4 518 złotych na badania profilaktyczne dla pracowników,
          ♠  zakup usług pozostałych 106 084,94 złotych obsługa prawna Gminy, opieka  
              autorska programów komputerowych, opłata serwisowa programu USC i ewidencji 
              ludności,  za obsługę bankową, abonament BIP, archiwizacja akt , montaż 
              klimatyzatora, aktualizacja programu LEX, opłata eksploatacyjna za ksero, montaż 
               klimatyzacji w serwerowi, wykonanie pomiarów elektrycznych w budynku U.G.),
         ♠  zakup usług dostępu do sieci internet i BIP 2 027,44 złotych,
          ♠  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 
               publicznej sieci telefonicznej 5 303,16 złotych,
         ♠  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 
              publicznej sieci telefonicznej 6 849,10 złotych,
          ♠  podróże służbowe krajowe 4 440,26 złotych,
          ♠  różne opłaty i składki 14 386,93 złotych ubezpieczenie samochodów, budynków  i 
              mienia, składka do Stowarzyszenia Inżynierów Budownictwa,
         ♠  szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia
              pracowników 9 625 złotych,
          ♠  podatek od nieruchomości 8 907 złotych,
         ♠  odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 31 815,11 złotych,
          ♠  podatek od towarów i usług (VAT) 5 629,92 złotych,
          
        promocja jednostek samorządu terytorialnego 93 498,72 złotych, na:
           - dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
              między jst 47 776,32 złotych dla Gminy Krasnobród na realizację projektu promocji 
              uzdrowisk w ramach środków unijnych,
           - zakup materiałów 4 129,50 złotych, w tym: 
             Wydawnictwo „Świętokrzyskie tu jest najpiękniej”, torby reklamowe, 
           - zakup usług pozostałych 40 792,90 złotych za:
             sponsoring bociana, promocja w tygodniku „Ponidzie”, promocja Gminy w 
             Magazynie Gospodarczym Fakty, wydanie gazety Soleckiej, promocja w ramach 
             konkursu NOVATOR, współpraca z mediami TVS – Weekend w Solcu-Zdroju, 
             koncert „Operetkowy zawrót głowy”, Solec-Zdrój – na Kulinarnym Szlaku Ponidzia.

 usuwanie skutków klęsk żywiołowych  1 230 złotych, na wykonanie ekspertyzy     
dotyczącej pomiaru opadów atmosferycznych. Na tej podstawie Wójt Gminy składał 
wnioski do Wojewody o uznanie szkód w zakresie infrastruktury drogowej.

       w zakresie pozostałej działalności wydatkowano  123 276,60 złotych,
           Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 1 500 złotych,
           Regionalna Organizacja Turystyczna – 3 080 złotych,
           Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych 7 480 złotych,
           Związek Gmin Wiejskich R.P. 1 539,94 złotych,
            Lokalna Organizacja Turystyczna 3 050 złotych.
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            - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 990 złotych (diety sołtysów),
      - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 69 164,20 złotych, w tym:

          ♦   za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 40 428 złotych,
         ♦   za inkaso opłaty uzdrowiskowej 28 736,20 złotych,
            - zakup materiałów i wyposażenia 1 846,71 złotych (zakup druków do podatków, 
            - zakup usług pozostałych 4 683,25 złotych – opieka autorska programu „Podatki 
              gminne”, przesyłki pocztowe,
            - różne opłaty i składki 11 353 złotych – dla Stowarzyszenia G – 5,
            - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 589,50 złotych.

8.  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz       
      Sądownictwa 78 390,58 złotych, na:
      -   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
           885 złotych - za prowadzenie stałego rejestru wyborców z terenu gminy wydatkowano 
           ze  środków  Krajowego Biura Wyborczego na zakup materiałów biurowych,
      - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 
         burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 
         57 332,58 złotych zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych 
         zarządzonych na dzień 16.11. i 30.11.2014 roku.
      -  Wybory do Parlamentu Europejskiego zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do 
          Parlamentu Europejskiego 20 173 złotych

9. W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano  
      91 106,53 złotych (w ramach Funduszu Sołeckiego 20 471,49 złotych), na;
       dofinansowanie kosztów badań osób doprowadzonych do PDOZ celem wytrzeźwienia 

1 000 złotych,
       komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wpłaty jednostek na fundusz 
          celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na zakup 
          samochodu pożarniczego dla Komendy PSP w Busku-Zdroju 5 000 złotych.

 utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 84 426,13 złotych
         ●   wydatki na rzecz osób fizycznych  2 267,26 złotych, - dla członków OSP za udział 
                w akcjach ratowniczych,
          ●   wynagrodzenia bezosobowe 12 960 złotych, za prace porządkowe przy OSP w 
                Piestrzcu, Zborowie, Kikowie i Świniarach,
         ●   zakup materiałów i wyposażenia 33 547,10 złotych na:
                zakup paliwa i smarów do samochodów i motopomp, zakup motopomp, części do 
                samochodów, zakup akumulatorów  OSP Świniary i Solec-Zdrój, zakup 
                umundurowania, materiały do remontu OSP w Zborowie, Piestrzcu, zakup 
                chłodziarko-zamrażarki, kuchni, telewizora (OSP Zborów - fundusz sołecki), zakup
                stołu do tenisa ( Świniary - fundusz sołecki.
         ●   zakup energii 8 243,01 złotych – za energie elektryczną, wodę i gaz.
          ●   zakup usług remontowych 4 299,99 złotych, wymiana drzwi w OSP Piestrzec,
          ●   zakup usług pozostałych 8 432,18 złotych za przeglądy i badania techniczne i 
                naprawa  samochodów pożarniczych, kurs pierwszej pomocy dla strażaków, 
                seminarium z zakresu ochrony p – poż., naprawa samochodu pożarniczego, 
                motopompy, przegląd sprzętu pożarniczego, badania lekarskie strażaków,
          ●  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 
               publicznej sieci telefonicznej 243,80 złotych,
          ●  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 
              publicznej sieci telefonicznej 1 594,19 złotych,
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          ●  różne opłaty i składki 5 388,60 złotych - ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie 
              jednostek OSP, ubezpieczenie strażnic, 
          ●  podatek od nieruchomości 6 850 złotych.

10. Obsługa długu publicznego, obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 
      jednostek samorządu terytorialnego 386 706,07 złotych, jako odsetki od   kredytów i 
      pożyczek krajowych zaciągniętych w latach poprzednich na realizację  inwestycji.   
      Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
      Wodnej w Kielcach na sfinansowanie udziału własnego zadań realizowanych w ramach 
      programów i projektów „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013” oraz         
      „Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013” 
      oraz kredytu NBS.

11. Oświata i wychowanie wydatkowano 5 608 022,59 złotych, na plan 5 718 058,89 złotych,
      co  stanowi 98,08 %. 
    ♠ szkoły podstawowe 2 910 976,18 złotych, na plan 2 946 282,02 złotych t. j. 98,80 % na, 
       ♦  wynagrodzenia osobowe pracowników 1 873 179,30 złotych  (40,55 etatów) 
       ♦  wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 112 233,61 złotych na wypłacenie:
            -  26  dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli 5 583,56 złotych,
            -  34 dodatki wiejskie dla  nauczycieli 105 722,90 złotych, 
       ♦  dodatkowe wynagrodzenie roczne 144 208,53 złotych 
       ♦  składki na ubezpieczenia społeczne 352 033,72 złotych
       ♦  składki na  Fundusz Pracy 45 121,43 złotych,
       ♦  wynagrodzenia bezosobowe  3 550 złotych na
       ♦   zakup materiałów i wyposażenia  63 071,06 złotych w tym na:
          -  zakup środków czystości 5 846,27 złotych,
         -  zakup  prasy 2 332,06 złotych,  
         -  materiały do remontów 3 632,92 złotych,
         - materiały do remontu Szkoły w Kikowie  5 153,72 złotych,
         -  zakup materiałów biurowych 8 504,34 złotych,
         -  zakup mebli uczniowskich 20 422,44 złotych, z tego z rezerwy subwencji 12 604,44 
            złotych,
         - zakup programu FKB+ 2 349,30 złotych,
         - zakup kosiarki spalinowej 1 199 złotych,
      ♦   zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 27 730,29 złotych,  z tego z 
           rezerwy subwencji oświatowej na wniosek Wójta Gminy 24 634,80 złotych z 
           przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci 6 letnich,
      ♦    zakup energii 128 410,08 złotych na  za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu  w 
            budynkach szkół podstawowych
      ♦  zakup usług remontowych 1 463,70 złotych, na konserwację i naprawę sprzętu,
      ♦  zakup usług zdrowotnych  3 321 na badania profilaktyczne pracowników, 
      ♦   zakup usług pozostałych 45 759,82 złotych, na:
           obsługę w zakresie bhp, prowadzenie obsługi bankowej, opłata za odprowadzenie i 
           oczyszczenie ścieków złotych, monitorowanie obiektów szkolnych, wywóz 
           nieczystości stałych, za biletu wstępu na basen 19 984,50 złotych,
      ♦   zakup usług  dostępu do sieci Internet 1 366,44 złotych 
      ♦   opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 
           publicznej sieci telefonicznej 4 269,07 złotych
      ♦  podróże służbowe krajowe 3 197,68 złotych, jako zwrot wydatków z tytułu podróży 
          służbowej
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      ♦   różne opłaty i składki 3 250,73 złotych – na ubezpieczenie mienia,
      ♦   odpisy na ZFŚS 97 033,52 złotych, naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą
      ♦ szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 776,20 
          złotych.
       
    oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 252 949,46 złotych, na plan 
        256 614,04 złotych, t. j. 98,57 %, na:
       ♦  wynagrodzenia osobowe pracowników 176 249,13 złotych  
        ♦  wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 170,12 złotych na wypłacenie 
           dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli i dodatków  wiejskich  dla 4 
           nauczycieli, 
       ♦  dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 657,08 złotych 
       ♦  składki na ubezpieczenia społeczne 34 517,27 złotych
       ♦  składki na  Fundusz Pracy 4 442,44 złotych,
       ♦ zakup materiałów i wyposażenia 973,66 złotych na,
       ♦ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 188,59 złotych,
       ♦  zakup energii 4 138,16  złotych na  za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu 
       ♦  zakup usług pozostałych 764,88 złotych za uiszczenie opłaty za ścieki,
       ♦  odpisy na ZFŚS 8 639,73 złotych, naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą.
 
 przedszkola 200 426,90 złotych, na plan 206 651 złotych, t. j. 96,99  %, na:
       ♦  dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubliczej jednostki systemu oświaty – dotacja na
           utrzymanie dziecka z terenu gminy w prywatnym przedszkolu w Mikułowicach 
           2 623,76 złotych,
       ♦  wynagrodzenia osobowe pracowników 127 703,73 złotych, (3 etatów)  
       ♦  wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 068,31 złotych na wypłacenie: 
           -  dodatków mieszkaniowych dla 2 nauczycieli i  dodatków wiejskich dla nauczycieli, 
       ♦  dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 500 złotych 
       ♦  składki na ubezpieczenia społeczne 24 556,70 złotych
       ♦   składki na  Fundusz Pracy 3 494,99 złotych
       ♦   zakup materiałów i wyposażenia  2 978,41 złotych na zakup środków czystości,
       ♦   zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 748,71 złotych,
       ♦   zakup energii 4 606,57 złotych na  za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu,
       ♦   zakup usług pozostałych 1 000 złotych,
       ♦   zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
            terytorialnego 7 388,10 złotych za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolu w 
            Wójczy,
       ♦   zakup usług  dostępu do sieci Internet 664,56 złotych
       ♦   opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 
            publicznej sieci telefonicznej 685,92 złotych,
       ♦   odpisy na ZFŚS 6 963,14 złotych, naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą 

 Inne formy wychowania przedszkolnego 77 260,90 złotych, na:
       ♦  wynagrodzenia osobowe pracowników 43 871,13 złotych, (1 etat)  
       ♦  wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 724,32 złotych na wypłacenie: 
           -  dodatków mieszkaniowych i  dodatków wiejskich dla 1 nauczyciela, 
       ♦  dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 578,03 złotych 
       ♦  składki na ubezpieczenia społeczne 8 683,26 złotych,
       ♦   składki na  Fundusz Pracy 1 236,83 złotych,       
       ♦   zakup energii 2 525,43 złotych 9 797,30 złotych na przygotowanie i dostarczenie 
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            (Catering) posiłków dla średnio 24 dzieci,
       ♦   odpisy na ZFŚS 2 879,91 złotych, naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą 

   Gimnazja 1 498 377,36 złotych, na plan 1 504 028 złotych, t.j. 99,62 %, na:
       ♦  wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 54 642 złotych na wypłacenie :
           - dodatków mieszkaniowych dla 14 nauczycieli, 
           -  wypłacenie dodatków  wiejskich dla 19 nauczycieli,
       ♦   wynagrodzenia osobowe pracowników 940 478,84 złotych (20,98 etatów) 
       ♦  dodatkowe wynagrodzenie roczne 74 769,88 złotych, 
       ♦  składki na ubezpieczenia społeczne 180 650,73 złotych,
       ♦   składki na  Fundusz Pracy 22 975,52 złotych,
       ♦   wynagrodzenia bezosobowe 350 złotych, 
       ♦   zakup materiałów i wyposażenia  23 045,49 złotych, na:
            na  zakup środków czystości, zakup   prasy, materiałów do remontów, zakup 
            materiałów biurowych, zakup mebli biurowych, odzieży ochronnej, programu do 
            księgowości,
      ♦   zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 966,99 złotych,
      ♦   zakup energii 91 613,41 złotych na  za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu  w 
           budynku gimnazjum
      ♦  zakup usług remontowych 1 369,32 złotych, na konserwacje i naprawę sprzętu,
      ♦  zakup usług zdrowotnych 2 287 złotych na badanie okresowe pracowników,
      ♦   zakup usług pozostałych 26 260 złotych, na:
           opłatę za ścieki, prowizję bankową, monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych,
           obsługa w zakresie bhp, przegląd techniczny, dozór techniczny na hali sportowej, 
           opłata za bilety wstępu na basen, instalacja centrali telefonicznej, montaż grzejników
      ♦   zakup usług  dostępu do sieci internet 350,88 złotych 
      ♦   opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 
            publicznej sieci telefonicznej 2 093,35 złotych
      ♦  podróże służbowe krajowe 1 864,40 złotych, jako zwrot wydatków z tytułu podróży 
           służbowej
      ♦   różne opłaty i składki 2 877,67 złotych,
      ♦   odpisy na ZFŚS 48 956,08  złotych, naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą.
      ♦   wydatki  na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  17 097 złotych na zakup 
           maszyny czyszczącej na halę sportową.

  dowożenie uczniów  257 425,85 złotych, na  plan 264 917 złote, t. j. 97,17 % na:
       ♦   wynagrodzenia osobowe pracowników 107 929,20 złotych (2,88 etatu - 2 kierowców 
           po pełnym etacie i 2 pracowników obsługi po 0,75 etatu) 
       ♦  dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 560,24 złotych 
       ♦  składki na ubezpieczenia społeczne 18 944,24 złotych
       ♦  składki na  Fundusz Pracy 1 187,14 złotych,
       ♦  zakup materiałów i wyposażenia 79 840,55 złotych na  utrzymanie autobusów 
           szkolnych,  w tym zakup paliwa 33 915,54 złotych, 
       ♦  zakup usług remontowych 5 025,50 złotych na remont autobusu Jelcz
       ♦   zakup usług pozostałych 24 148,33 złotych, w tym refundacja kosztów dowozu 
            dziecka realizującego obowiązek szkolny Wioletty Diabełek do szkoły w Pińczowie, 
            przeglądy autobusów, 
       ♦  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 
           publicznej sieci telefonicznej 821,17 złotych,
       ♦  podróże służbowe krajowe 156,36 złotych, jako zwrot wydatków z tytułu podróży 
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           służbowej
       ♦   różne opłaty i składki 4 735,73 złotych, za ubezpieczenia mienia
       ♦   odpisy na ZFŚS 3 008,30 złotych,
       ♦   pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 2 700 złotych   z tytułu podatku od środków 
           transportowych od autobusów szkolnych.
      
   dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 633,84  złotych, na plan 10 837  złotych, t.j. 
      88,90  %, na:
        ♦   zakup usług pozostałych 4 120  złotych:
            - doradztwo metodyczne 4 120 złotych
       ♦  podróże służbowe krajowe 1 864,84 złotych, jako zwrot wydatków z tytułu podróży 
           służbowej pracowników biorących udział w dokształcaniu
       ♦   szkolenia pracowników nie  będących członkami korpusu służby cywilnej 3 649  
            złotych szkolenia pracowników.

♠ stołówki szkolne 359 819,74 złotych, na plan 403 603,89 złotych, t. j. 89,15 % na:
     ♦  wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 806,13  złotych na wypłacenie 
         dodatków mieszkaniowych dla 3 nauczycieli (0,68 etatu – uzupełnienie etatu) , 
     ♦   wynagrodzenia osobowe pracowników 115 718,40 złotych (0,96 etatu) i godziny 
          nauczycieli. 
     ♦  dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 028,44 złotych 
     ♦  składki na ubezpieczenia społeczne 21 977,64 złotych  
      ♦   składki na  Fundusz Pracy 3 132,51 złotych  
      ♦   zakup środków żywności 155 879,66 złotych (z dożywiania skorzystało średnio w 
           miesiącu:
           - herbata 67 osób,
           - śniadania 59 osób,
           - zupy 235 osób,
      ♦  zakup usług pozostałych 46 562,67 złotych,(catering dla 14 osób w Wełninie i  w 
          Zborowie 61 zup i 22 śniadań)
      ♦   odpisy na ZFŚS 5 233,79 złotych, naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą.
      
  ♠ pozostała działalność 41 152,36 złotych na  odpisy na ZFŚS dla nauczycieli  
     emerytowanych,

12.W zakresie ochrony zdrowia wydatkowano 49 338,35 złotych, na:
      zwalczanie narkomanii plan 5 000 złotych. Wydatki poniesione zostały w m – cu    
         lipcu.
      przeciwdziałanie alkoholizmowi 44 303,35 złotych, na:    
         ♠   wynagrodzenie bezosobowe 8 911,67 złotych, 
               w tym:

      - wynagrodzenie pedagoga szkolnego 7 173,67 złotych,
      - wynagrodzenie za prowadzenie wielopoziomowego programu 
profilaktycznego z młodzieżą „Veto wobec przemocy, alkoholu i narkotyków”      
1 438 złotych,

         ♠   składki na ubezpieczenia społeczne 1 292,76 złotych,
         ♠   zakup materiałów i wyposażenia 8 324,07 złotych na zakup artykułów spożywczych 
              z okazji „Dnia Dziecka”, zimowiska z elementami profilaktyki antyalkoholowej, 
              zakup materiałów informacyjnych „Przeciw pijanym kierowcom”, nagrody dla 
              uczestników wyścigu kolarskiego, zakup pucharów i materiałów promujących 
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              zdrowy i trzeźwy tryb życia, zakup materiałów edukacyjnych i spożywczych dla 
              uczestników projektu „Uzależnienia – nie bądź obojętny”
         ♠   zakup usług pozostałych 21 391,20 złotych za:
           -  obsługa punktu konsultacyjnego 8 695 złotych,
           - impreza artystyczna z okazji Dnia dziecka 3 000 złotych,
           - udział dzieci w widowisku z elementami profilaktyki antyalkoholowej 2 160 złotych,
           - zimowy wypoczynek z elementami profilaktyki antyalkoholowej dla dzieci 1 680 
             złotych,
           - wynajem autobusu dla dzieci uczestniczących w półkoloniach letnich na wycieczki 
              do Sandomierza i Bochni 2 419,20 złotych,
           - opłacenie pobytu 10 uczniów w koloniach letnich w Wisełce 3 400 złotych.
       ♠  koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 824 złotych za wydanie opinii 
           biegłego w sprawie osób uzależnionych.
     w zakresie pozostałej działalności 35 złotych na zakup materiałów biurowych.
 
13.  Na wypłacenie świadczeń i obsługę świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano 
       3 330 238,51 złotych, na plan 3 468 953,33 złotych, co stanowi 96 %, na:
      za pobyt 3 podopiecznych w domu pomocy 42 362,66 złotych.
  
      jako dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób po kryzysach 

   psychicznych 359 160 złotych na wykonanie zadań bieżących zleconych do 
         wykonania prowadzenia usług  opiekuńczych stacjonarnych całodobowych. 

     wspieranie rodziny 19 230,80 złotych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta 
        rodziny,

     świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
        ubezpieczenia społecznego  2 227 038,16 złotych , co stanowi 96,43 % planu, na: 
        ♦   zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 
             lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 
             pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 944 złotych,
        ♦   wypłacenie świadczeń 2 102 907,84 złotych, 
       ♦   wynagrodzenia osobowe pracowników 48 341,54 złotych dla 1 etatu pracownika 
             prowadzącego obsługę świadczeń,
        ♦   dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 558,44 złotych,
       ♦   składki na ubezpieczenia 33 806,67 złotych, z tego opłacenie składek od 
             świadczeniobiorców 25 034,37 złotych,
        ♦  zakup materiałów 65 złotych, 
        ♦  wynagrodzenia bezosobowe 1 800 złotych na wynagrodzenie dla informatyka 
        ♦  zakup usług pozostałych 1 491,38 za przesyłki pocztowe, opłata za ksero, opłata 
            licencyjna na program komputerowy.
        ♦  odpisy na ZFŚS 1 093,93 złotych,
        ♦  odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
            wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 
            pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości4 392,48 złotych,
       ♦  pozostałe odsetki 20 797,70 złotych w związku z obowiązkiem naliczenia odsetek od  
            wypłaty zaległych zasiłków dla opiekunów na podstawie art. 2, ust. 3 ustawy z dnia 4 
            kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 
            roku , poz.567).
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    opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre 
       świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 16 048,84 złotych:
       - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
         zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 
         8 125,20 złotych,
      -  z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
           bieżących gmin 7 923,64 złotych
 
   wypłacenie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne 
       i rentowe 32 365,31 złotych, 
      ♠   zasiłki okresowe 10 905,31 złotych dla 15 osób,
      ♠   zasiłki celowe 21 460 złotych dla 79 osób.

   wypłacenie  dodatków  mieszkaniowych i energetycznych na kwotę 12 157,50 złotych dla
      124 uprawnionych,
       - 11 559,05 złotych na wypłacenie 89 dodatków mieszkaniowych,
       - 586,71 złotych na wypłacenie 35 dodatków energetycznych.
   zasiłki stałe 88 569,36 złotych dla 17 osób,
      
   utrzymanie GOPS kosztowało 299 346,70 złotych, na plan  322 313,83 złotych , t.j. 92,87
      % planu, z tego:
      ♠   wynagrodzenia osobowe pracowników 214 946,86 złotych ( 3 etaty),
      ♠   dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 446,32  złotych ( 3 etaty)
      ♠   składki na ubezpieczenia społeczne 42 42,72 złotych,
      ♠   składki na F.P. 2 637,27 złotych,
      ♠   wynagrodzenia bezosobowe 5 760 złotych na wynagrodzenie dla informatyka,
      ♠   zakup materiałów i wyposażenia 2 994,58 złotych (zakup materiałów biurowych, 
           program Płace +, karta do podpisu elektronicznego),
      ♠   zakup usług pozostałych 3 153,44 złotych (prowizja bankowa, konfiguracja systemu  
           FKB+),
      ♠   opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 
           publicznej sieci telefonicznej 525,36 złotych,
      ♠  podróże służbowe krajowe 1 702,88 złotych (ryczałt za korzystanie z samochodu 
          prywatnego do celów służbowych,
      ♠   odpisy na ZFŚS 3 555,27 złotych,
      ♠   podatek od nieruchomości 145 złotych,
      ♠   szkolenia pracowników 1 227 złotych.
  
   w zakresie pozostałej działalności wydatkowano 233 959,18 złotych na:
      ♦ dożywianie uczniów w szkołach wydatkowano  w ramach programu dla „posiłek 
         dla potrzebujących” – 214 osób na kwotę 182 193,86 złotych,
      ♦ wypłacenie świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych 13 778              
         złotych,
      ♦ wypłacenie dodatków do świadczeń opiekuńczych 36 000 złotych,
      ♦ zakup materiałów i wyposażenia 1 987,32 złotych na zakup materiałów i narzędzi do 
          prac społecznie użytecznych, toner do świadczeń.
      
14. W zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej wydatkowano 
        150 103,78 złotych na realizację projektu Aktywizacja Społeczno-zawodowa 
        bezrobotnych w Gminie Solec-Zdrój , z tego dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 
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        –  POKL  w części budżetu U.E. 127 342,66 złotych i środków budżetu państwa 
            6 826,95 złotych. Ze środków własnych budżetu Gminy dofinansowanie wynosiło 
            15 934,17 złotych.

      z tego:
      ● świadczenia społeczne 8 000 złotych – na wypłacenie zasiłków celowych dla 10
         uczestników projektu.
      ● wynagrodzenia osobowe pracowników 46 527,34 złotych – prowadzących program
          ( Stefania Bartnik, Justyna Błaszczyk, Justyna Gawior),
      ● składki na ubezpieczenia społeczne 8 463,42 złotych,

            ● składki na F.P. 909,16 złotych,
            ● wynagrodzenia bezosobowe 16 000 złotych – umowa za wykonanie obsługi Ewa 
               Przepiórka i Marta Walasek – prowadzenie spraw finansowych projektu 6 000 
               złotych, 
            ● zakup materiałów i wyposażenia 4 877,09 złotych
            ● zakup usług pozostałych 58 344,85 złotych, z tego:
               wykonanie plakatów i ulotek promocyjnych 2 900 złotych,
            ● za prowadzenie doradztwa zawodowego 2 160 złotych,
            ● za prowadzenie doradztwa psychologicznego 2 240 złotych,
            ● zorganizowanie kursu „Kucharz małej gastronomii” 27 500 złotych,
            ● zorganizowanie szkolenia „Obsługa wózków podnośnikowych” 23 500 złotych,
            ● obsługa prawna projektu 2 699,85 złotych,
            ● zakup paczek  dla uczestników projektu 1 000 złotych,
            ● usługa cateringowa na zakończenie projektu 1 500 złotych,
            ●  odpisy na ZFŚS 1 093,93  złotych.

15. Na utrzymanie edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano 186 325,78 złotych 
a/  świetlice szkolne 121 594,18 złotych

                ♠   wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 465,05 złotych na wypłacenie 
                     dodatków 3 dodatków wiejskich i 1 dodatku mieszkaniowego. 
                ♠   wynagrodzenia osobowe pracowników 78 063,56  złotych 3 osoby 0,96 etatu  i 
                     za godziny  ponadwymiarowe),
                ♠   dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 607,41  złotych
                ♠   składki na ubezpieczenia społeczne 13 857,35 złotych,
                ♠   składki na F.P. 1 952,86 złotych,
                ♠   zakup materiałów i wyposażenia 10 456 złotych z przeznaczeniem na zakup       
                     sprzętu szkolnego  dla  świetlic szkolnych – z  rezerwy subwencji oświatowej na
                     wniosek Wójta Gminy,
                ♠   zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 542 złotych z     
                     przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych dla świetlic szkolnych  - z  
                     rezerwy subwencji oświatowej na wniosek Wójta Gminy,
                ♠   odpisy na ZFŚS 2 649,95 złotych
          b/   pomoc materialna dla uczniów 64 731,60 złotych  na:
                 -  wypłacenie stypendiów dla 124 uczniów 28 041 złotych 
                 -  wypłacenie stypendiów 14 400  złotych dla  studentów (Karczocha Monika 
                     Magierów, Kunat Justyna Piestrzec, Cabaj Agnieszka Świniary, Grabda Izabela 
                     Strażnik, Barański Krzysztof Solec-Zdrój, Pieniak Norbert Zborów,Więcek 
                     Patrycja Zielonki, Grabda Agnieszka Strażnik, Powroźnik Katarzyna Zborów),
                 -   stypendium   sportowego 3 600 złotych dla 1 osoby – Łukasz Domański 
                 - stypendia motywacyjne 1 600 złotych dla 8 uczniów,  
                 - składki na ubezpieczenia społeczne od stypendium sportowego 615,60 złotych.
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16.  Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniosły 
       2 364 840,34 złotych (z Funduszu Sołeckiego 29 375,32 złotych) na plan 3 928 730,03 
       złotych, tj. 60,16% z tego na:
       a)  gospodarkę ściekową i ochronę wód 1 256 587,01 złotych  na plan 1 399 587,01 
            złotych, co stanowi 89,81 % planu na: 
            - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 694,55 złotych na zakup ubrań 
               roboczych i środków czystości dla pracowników,
            - wynagrodzenia osobowe pracowników 136 896,82  złotych,
            - dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 304,36  złotych,
            - składki na ubezpieczenia społeczne 24 707,92 złotych,
            - składki na F.P.  3 540,09 złotych,
            - wynagrodzenia bezosobowe 24 000 złotych jako wynagrodzenie za opracowanie 
               koncepcji rozbudowy kanalizacji Gminy Solec-Zdrój,
            - zakup materiałów i wyposażenia 100 092,80 złotych na zakup paliwa do samochodu 
              i ciągnika, materiałów do usuwania awarii, środków do oczyszczania ścieków i 
              prasowania osadu, zakup części do samochodu, ciągnika, podkaszarki, ciągnika ( w 
              zakresie oczyszczania ścieków komunalnych 30 050,31 złotych i ścieków 
               pokąpielowych 70 042,49 złotych)
            - zakup energii 168 178,79 złotych za energię elektryczną do oczyszczalni i 
              przepompowni ścieków ( w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych 
              131 450,80 złotych i ścieków pokąpielowych 36 727,99 złotych),
            - zakup usług remontowych w  zakresie oczyszczania ścieków pokąpielowych 
              36 727,99 złotych (usunięcie awarii i remont wyparki),
            - zakup usług pozostałych 43 879,38 złotych na odbiór odpadów komunalnych, 
              transport ciągnika,  wywóz odpadów, badania techniczne samochodu, opieka 
              autorska programu woda – ścieki, serwis wyparki (w zakresie  ścieków komunalnych
              7 073,48 złotych i ścieków pokąpielowych 36 805,90 złotych),
            - zakup usług obejmujących wykonanie analiz, analiz i opinii 10 949,52 złotych za 
               badanie ścieków 
            - różne opłaty i składki 27 853,50 złotych na uregulowanie zobowiązania za zajęcie 
              pasa drogowego, za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie oczyszczalni, 
              samochodu i ciągnika,
            - odpisy na ZFŚS 3 555,26 złotych,
            - podatek od nieruchomości 625 872 złotych,
            - podatek od towarów i usług (VAT) 14 304,84 złotych,
            - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 457,50 złotych na zakup
               sprężarki.
         
    b) W zakresie gospodarki odpadami 247 283,37 złotych na:
         - wynagrodzenia osobowe pracowników 14 361,02  złotych,
         - składki na ubezpieczenia społeczne 1 750,67 złotych,
         - składki na F.P. 81,68 złotych,
         - zakup usług pozostałych 229 996,07 złotych na odbieranie i zagospodarowanie 
           odpadów, opieka autorska programu „Districtus 2011”,
         - odpisy na Zakładowy Fund. Ś. Socj. 1 093,93 złotych.

   c/ W zakresie oczyszczania miast i wsi wydatkowano 159 187,20 złotych na plan 174 140   
         złotych, (w ramach funduszu sołeckiego 4 724,79 złotych) tj. 91,41 %, z tego:
         - wynagrodzenia osobowe pracowników 117 159,51  złotych,
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         - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 294,36 złotych,
         - składki na ubezpieczenia społeczne 20 449,44 złotych,
         - składki na F.P. 1 852,50 złotych,
         - zakup materiałów i wyposażenia 8 736,27 złotych, w tym: paliwo i płyn hamulcowy 
           do ciągnika, materiały i narzędzia, części do ciągnika, zakup kosiarki,
         - zakup usług pozostałych 1 034,99 złotych wyrównanie terenu miejsc 
           ogólniedostępnych,
          - odpisy na ZFŚS 3 190,62 złotych.

    d) W ramach utrzymania zieleni w miastach i gminach 118 321,81 złotych (w ramach     
         funduszu sołeckiego 20 956,56 złotych)  na zaplanowane 154 941,02 złotych na:
         - zakup materiałów i wyposażenia 6 812,36 złotych (zakup paliwa do koszenia trawy, 
           zakup kosiarki spalinowej, zakup sadzonek, paliwa ko koszenia trawy),
         - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 105 821,45 złotych na budowę placu 
           zabaw w m. Zagajów (w ramach funduszu sołeckiego - budowa placu zabaw w m. 
           Zagajów), zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Solcu-Zdroju 
           94 996,06 złotych – współfinansowane ze środków unijnych w kwocie 59 546 złotych,
         - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 920 złotych na 
           wyposażenie placu zabaw w m. Zielonki 4 920 złotych.

d) W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego zaplanowane i klimatu 177 634,71 
            złotych  jako wydatki   w ramach realizacji zadania p. n. Instalacja systemów energii 
            odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w 
            Gminach Powiatu Buskiego i Pińczowskiego na wykonanie 38 układów solarnych.     
            W 2014 roku podpisano 88 umów z  mieszkańcami na montaż układu solarnego. 
           Obecnie wykonywany jest montaż układów solarnych na  obiektach budowlanych 
           według określonego harmonogramu. 

     f) Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 203 042,67 złotych na plan 229 356 
       złotych,  tj. 88,53 % (w ramach Funduszu sołeckiego 3 693,97 złotych), z tego:
      -  zakup materiałów i wyposażenia 16 184,34 złotych na zakup lamo i ram 
         oświetleniowych
      - zakup energii 153 418,12 złotych za zużycie energii elektrycznej,

         - zakup usług remontowych 25 831,95 złotych za konserwację oświetlenia ulicznego,
         - zakup usług pozostałych 7 503 złotych  na wykonanie audytu oświetlenia ulicznego.
    g)   W ramach wydatków za korzystanie ze środowiska zrealizowano kwotę 6 801,57  
           złotych,  z tego na:
           - zakup materiałów i wyposażenia 1 058,42 złotych na materiałów do zwalczania  
             szrotówka,
           - zakup usług pozostałych 5 743,15 złotych na unieszkodliwienie odpadów 
             azbestowych, wynajem autobusu do przewozu dzieci do Rzędowa w ramach edukacji
             ekologicznej.

   h)  W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 114 800 złotych na remont sieci 
   kanalizacyjnej, studni rewizyjnych  ul. Janów w Solcu-Zdroju, na podstawie wniosku 

      złożonego przez Wójta Gminy do Wojewody Świętokrzyskiego, z tego z dotacji z 
      budżetu państwa 68 658 złotych. 
 i)   W zakresie wydatków na pozostałą działalność 81 182 złotych, z tego:
    - różne opłaty i składki plan 10 000 złotych - składka na klaster energetyczny,
    - zakup usług pozostałych 51 182 złotych  za opracowanie koncepcji rewitalizacji 
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       wybranych obszarów na terenie Gminy Solec-Zdrój,
       - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
          inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora

       finansów publicznych - Leśna Ścieżka Edukacyjna Szlakami Uzdrowiska" przez PGL   
       LP Nadleśnictwo Chmielnik plan 20 000 złotych. 
      

17. W ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano 411 551,26 
       złotych(w ramach Funduszu Sołeckiego 31 242,24 złotych) na:
       ♦ na pozostałe zadania w zakresie kultury 28 809,52 złotych,
          - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 
            konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do 
            sektora finansów publicznych  5 000 złotych na remont zabytków - Kościół w m. 
            Świniary,
          - jako dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
            publicznych 2.000 złotych dla GCK na realizację zadania „Festiwal Muzyki 
            Akordeonowej” w ramach podpisanej umowy z Powiatem Buskim.
          - zakup materiałów i wyposażenia 1 842,20 złotych (zakup książek na nagrody dla 
            uczestników imprez, zakup materiałów na zorganizowanie imprezy „Magnoliowy
            Dzień Wiosny),
          - wynagrodzenia bezosobowe  5 371 złotych na oprawę muzyczną sylwestra, imprezy 
             „Jana i Janiny”, dożynek gminnych,
          - zakup materiałów i wyposażenia 7 457,85 złotych na zakup materiałów i nagród na 
            organizowane imprezy artystyczne,
          - zakup usług pozostałych 8 347,22 złotych na wynajem stoiska wystawowego w 
            Zakopanem, za pobyt KGW z Kikowa w Zakopanem, za występ zespołu z Lipiec 
            Rejmontowskich na dożynkach gminnych, reklama w Echu Dnia, 
          - różne opłaty i składki 633,45 złotych opłata ZAIX.
       ♦ w ramach rozdziału domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano 111 266,35
           złotych na:
           - zakup materiałów 5 209,86 złotych, na zakup gaśnic i tablic informacyjnych,              
           - zakup energii 7 145,76 złotych na uregulowanie zużycie energii elektrycznej  i gazu 
             w świetlicach,
           - zakup usług remontowych 89 474,99 złotych na remont świetlicy w m. Zuków 
             (89 129,99 złotych), naprawa pieca gazowego w m. Piasek Mały, przeglądy 
             przewodów kominowych w świetlicach,
           - zakup usług pozostałych 1 180,80 złotych na wykonanie kosztorysu na remont 
             Świetlicy w m. Żuków
           - różne opłaty i składki 113,10 złotych,
           
         ♦ w ramach domów i ośrodki kultury, świetlic i klubów przekazano dotację podmiotową
            dla instytucji kultury (GCK) w wysokości 270 000 złotych na prowadzenie spraw 
            upowszechniania kultury(prowadzenie biblioteki, świetlic wiejskich, Gminnego 
            Ośrodka Kultury - zgodnie ze statutem).
         ♦ przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
            zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 475,39 złotych dla 
            Stowarzyszenia Wielki Grosz na dofinansowanie imprezy III Sobótkowe Spotkanie 
            Integracyjne nad Zalewem Zborów – Solec 2014.
         
  18. Na utrzymanie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 48 913,45 złotych (z Funduszu 
        Sołeckiego 12 466,84 złotych), na: 
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         obiekty sportowe 7 661,61 złotych, na:
            - zakup materiałów 4 880,64 złotych  na zakup  materiałów do malowania ogrodzenia 
              boiska sportowego, cement do betonowania słupków na boisku sportowym, zakup 
              materiałów do ogrodzenia boiska w Kikowie, zakup materiałów do utrzymania 
              boiska w m. Włosnowice, w m. Świniary, Wełninie.
            - zakup energii 1 318,78 złotych za oświetlenie boiska w Solcu-Zdroju,
            - zakup usług pozostałych 1 462,19 złotych na roboty na boisku w Kikowie
        zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na zorganizowanie imprez  
           sportowych 9 999,99 złotych na:
           - dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
             publicznych  dla GCK na zakup strojów sportowych 3 699,99 złotych,
           - zakup usług pozostałych 4 500 złotych na zorganizowanie Turnieju Noworocznego 
              Piłki nożnej halowej,  2 500 złotych na zorganizowanie turnieju piłki nożnej.
           - ubezpieczenie zawodników 1 800 złotych.
        W ramach pozostałej działalności 31 251,85 złotych na urządzenie  terenu sportowo – 
            rekreacyjnego w m. Kików w ramach podpisanej umowy z  Samorządem 
            Województwa. Dofinansowanie wyniosło 19 500 złotych.
             
               Na dzień 31 grudnia budżet gminy zamknął się nadwyżką  w kwocie 544 395,10 
złotych. 
              Rozliczenie budżetu (Dochody – Wydatki - wykonane) 544 395,10 złotych.             
              Finansowanie(przychody – rozchody) 109 262,57 złotych.
               Przychody budżetu 898 457,43 złotych z wolnych środków, o których mowa w Art..
217, ust. 2, pkt 6 uofp 898 457,43 złotych.
               Rozchody budżetu 1 007 720 złotych na spłatę pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej
na realizację zadań inwestycyjnych.

               Ogółem zobowiązania  budżetu z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą               
9 087 859,71 złotych, na uzupełnienie wkładu własnego na realizację zadań 
współfinansowanych ze środków unijnych, z tego kredyty i pożyczki:
- długoterminowe – 9 087 859,71 złotych, wobec:
   1.  WFOŚ I GW w Kielcach 6 507 991,50 złotych,
   2.  NBS Solec – Zdrój  2 579 868,21 złotych.
               W 2014 roku zostały spłacone zobowiązania  w kwocie 1 007 720 złotych z tytułu:
1.  pożyczki w kwocie 1 007 720 złotych  do WFOŚ i GW w Kielcach

                 Należności  budżetu 
I.   papiery wartościowe 211 000 złotych jako udziały w spółkach, 
II. depozyty na żądanie 433 202,95 złotych. 
III. należności wymagalne 610 751,94 złotych.
     a) z tytułu dostaw i usług 21 419,32 złotych   z tytułu opłaty za wodę i ścieki, upomnienia 
         zostały wystawione,
     b) pozostałe 589 332,62 złotych w tym:
        - urzędy skarbowe 7 978,24 złotych.
        - z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Gminy 263 931,81 złotych – 
          upomnienia i tytuły wykonawcze zostały wystawione.
        - z tytułu alimentów 296 540,48 złotych – egzekucję prowadzi komornik,
        - za odpady komunalne 17 194,13 złotych,
        - za dzierżawę stojaków 114,01 złotych,
        - za zużycie energii elektrycznej nad zalewem 981,30 złotych,
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        - czynsz 1 500,63 złotych,
        - opłata za korzystanie z przystanków 7,62 złotych,
IV. Pozostałe należności 167 026,35 złotych, z tego:
      a)  z tytułu dostawy towarów i usług 85 136,19 złotych,  z tytułu opłaty za wodę i ścieki,  
      b) z innych tytułów 81 890,16 złotych, w tym;
         - podatków realizowanych przez urzędy skarbowe 1 018,81 złotych,
         - z tytułu  podatku od towarów i usług VAT 51 865,44 złotych,
         - z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Gminy 695,60 złotych,
         - nadpłaty  z zakresu wydatków 817,36 złotych,
         - za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 21 445,43 złotych,
         - za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 14,64 złotych,
         - za odpady komunalne 25 238,36 złotych
         - za dzierżawę stojaków 108,18 złotych,
         - za rozmowy telefoniczne 6,59 złotych,
         - za energię elektryczną i prace na oczyszczalni ścieków Gmina Pacanów 2 404,30 
           złotych ,
         - kara i koszty postępowania sadowego od Firmy NEMEX 538,24 złotych.
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Znak: F.I.3034.1.2015                                                     Solec-Zdrój, dnia 20.03.2015 roku

Pan
Przewodniczący Rady Gminy

Solec-Zdrój

                       Niniejszym informuję w oparciu o postanowienia Art. 267, ust. 2 ustawy o 
finansach publicznych, że w Gminie Solec-Zdrój nie występują jednostki, które realizują 
wydatki ze zgromadzonych dochodów. 
                      Niniejszą informację przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach
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Znak: F.I.3034.2.2015                                                     Solec-Zdrój, dnia 20.03.2015 roku

Pan
Przewodniczący Rady Gminy

Solec-Zdrój

                       Niniejszym w oparciu o postanowienia Art. 267 ustawy  z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz.885, 938,1646, z 2014 roku 
poz.379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238)  przedkładam sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Solec-Zdrój za 2014  rok w formie tabelarycznej i opisowej wraz  z  
informacją o wykonaniu planu finansowego jednostki – GCK za 2014  rok  oraz informację o 
stanie mienia komunalnego.
                      Niniejszą sprawozdanie przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
Kielcach
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Znak: F.I.3034.2.2015                                                     Solec-Zdrój, dnia 31.03.2015 roku

Pan
Przewodniczący Rady Gminy

Solec-Zdrój

              
                    W związku z dokonaną korektą sprawozdania  cyfrowego z wykonania planu 
wydatków budżetowych Rb – 28S, oraz sprawozdania kwartalnego o nadwyżce/deficycie Rb 
– NDS za okres od 01.01 do 31.12.2014 roku dokonuje się korekty w sprawozdaniu 
opisowym
1.  strona 10 winno być„Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 17 817 839,42 
złotych na plan 20 676 167,94 złotych, co stanowi 86,18 %, z tego:
a) wydatki bieżące 17 225 598,43 złotych, na plan 18 137 632,44 złotych, t. j. 94,97% planu
b) wydatki majątkowe 592 240,99 złotych, na plan 2 538 535,50 złotych t. j. 23,33% planu.
                     Niniejszą korektę sprawozdania przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Kielcach.
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