Sprawozdanie
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Solec Zdrój za 2010 rok
dla Rady Gminy Solec Zdrój
Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy uchwała Nr XXXIV/163/2010 z
dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok zamykał się kwotą
26.542.313,87 złotych po stronie dochodów budżetowych i 33.809.143,54 złotych po stronie
wydatków budżetowych. Planowanym wynikiem budżetu uchwalono deficyt budżetu w
wysokości 7.266.829,67 złotych. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu
uchwalono przychody pochodzące z:
1. zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 5.883.376,52
złotych,
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 1.383.453,15 złotych.
Planowane przychody budżetu zostały uchwalone w wysokości 10.845.927,41 złotych
pochodzące z:
1. zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 8.022.868,52 złotych,
2. przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych środków w wysokości
239.605,74 złotych,
3. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 1.383.453,15 złotych,
4. przelewy z rachunku lokat 1.200.000 złotych.
Planowane rozchody zostały uchwalone w wysokości 3.579.097,74 złotych, z
przeznaczeniem na :
−
spłatę przypadających do spłaty kredytów i pożyczek na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w
wysokości 2.374.097,74 złotych,
−
spłatę przypadających do spłaty krajowych kredytów i pożyczek 5.000 złotych,
− przelewy na rachunki lokat 1.200.000 złotych.
Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan dochodów budżetowych
wynosił na dzień 31 grudnia 2010 roku 26.073.348,85 złotych, wykonano
20.599.787,38 złotych , co stanowi 79,01 %.
Struktura planowanych dochodów budżetowych przedstawia się następująco:
1. Dochody własne – 15.742.178,79 złotych, (w tym środków na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
9.749.808 złotych– zostały przekazane w wysokości 5.862.675,36 złotych, co
stanowi 60,14%, z tego na realizację zadań inwestycyjnych 385.573,18 złotych – jako
refundacja poniesionych na zadania objęte umowami z instytucją dysponującą
środkami unijnymi), pozostałe 4.733.181,19 złotych, w tym dotacje otrzymane z
gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – na realizację zadania p.n. „Rozbudowa i
przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów 2005
– 2015” 1.260.696,20 złotych, przekazana 606.091,57 złotych, t. j. 48,08 % planu .
- udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych plan
1.000.344 złotych, wykonane 978.960 złotych, co stanowi 97,86 % planu,
2. Subwencje – 6.577.833 złotych, wykonano 6.577.833 złotych, t. j. 100 % planu i
25,23 % planu dochodów ogółem w tym :

a/ subwencja oświatowa – 3.825.427 złotych, wykonane 3.825.427 złotych, t. j. 100
% planu,
b/ subwencja wyrównawcza – 2.683.500 złotych, wykonane 2.683.500 złotych, t. j.
100 % planu,
c/ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 68.906 złotych, wykonane
68.906 złotych , t. j. 100 % planu,
3. Dotacje celowe na wykonanie zadań:
a/ własnych – 950.648 złotych, przekazana 647.829,73 złotych, t. j. 68,15 % planu,
b/ zleconych – 2.540.764 złotych, przekazana 2.538.789,66 złotych, t. j. 99,92 %
c/ dotacja rozwojowa – 258.925,06 przekazana 236.478,44 złotych, t. j. 91,33 %,
d/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane
przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3.000
złotych, przekazane 3.000 złotych, t. j. 100%.
Szczegółowa realizacja przedstawia się następująco:
1. W rolnictwie wpłynęła kwota 333.306,45 złotych, na plan 333.223 złotych, t. j. 100,03
% planu, z tego;
- 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 - finansowanie
programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących
wspólną Politykę Rolną 134.903 złotych,
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami 198.027,34 złotych – na zwrot części
podatku akcyzowego od paliwa.
2. W leśnictwie wpłynęła kwota 1.696,10 złotych z tytułu dzierżawy obwodów
łowieckich, t.j. 84,81 % planu.
3. W zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę
158.193,65 złotych, na plan 219.029,38 złotych t. j. 72,22%
a/ dostarczanie wody 158.193,65 złotych z:
- wpływy z usług za sprzedaż wody 146.004,89 złotych na plan 207.452 złotych , t. j.
70,38 % planu,
- jako zwrot za zużytą przez firmę „Machnik” energie elektryczną 9.153,58 złotych,
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu
budżetowego 2.544,38 złotych.
4. W ramach transportu wpłynęła kwota 945.998,28 złotych, na plan 1.215.216,24
złotych t. j. 77,85%.
a/ drogi publiczne gminne 712.876,28 złotych
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych 30.782,04 złotych z tytułu niewykonania umowy na odbudowę
dróg,
- środki na realizację programu Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet; oś 3 Podniesienie jakości systemu
komunikacyjnego regionu, działanie 3.2 Rozwój lokalnej infrastruktury
komunikacyjnej, zadanie Projekt: Przebudowa i Rozbudowa dróg
gminnych Nr 1564069 Piestrzec - Zarzecze o dł. 379 m Nr 1564071 Piestrzec –

Chałupki o dł. 1 400 m Nr 1564021 ul. Poprzeczna o dł. 214 m Nr 1564002
Sułkowice - Piasek Mały o dł 2 484 m 2006 – 2011 - 682.094,24 złotych,
b/ drogi wewnętrzne 40.000 złotych
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych w ramach FOGR 40.000 złotych na remonty dróg dojazdowych do
pól.
c/ usuwanie skutków klęsk żywiołowych 193.122 złotych, na plan 493.122 złotych t. j.
39,16%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin - środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wiosna
2006 roku przydzielona na wniosek Wójta Gminy w kwocie 193.122 złotych.
Dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2010 roku w kwocie
300.000 złotych została zwrócona do budżetu państwa, ponieważ firma
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Miechowie nie wykonała przedmiotu
umowy. Z tego tytułu zapłaciła kary umowne. Wójt Gminy złożył ponownie
wniosek na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2010 roku. Została
przydzielona kwota 200.000 złotych na ten cel do wykonania na 2011 rok .
5.W zakresie gospodarki mieszkaniowej wpłynęło 158.283,40 złotych, na plan
359.399,61 złotych, t. j. 44,04 % ,
a/ gospodarka gruntami i nieruchomościami 158.283,40 złotych z tytułu:
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
15.009,87 złotych. Należności z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 31
grudnia wynoszą 1.274,72 złotych. Są to należności od G.S. Zborów. Należności
zostały rozliczone.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze 88.808,97 złotych, z tego:
▪ wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych 67.352,78 złotych,
▪ wpływy z najmu lokali mieszkalnych 14.096,54 złotych,
▪ wpływy z dzierżawy gruntów 7.539,65 złotych,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości 48.232 złotych.
- wpływy z usług 1.500 złotych
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego uregulowania opłaty za użytkowanie
wieczyste oraz czynszów 987,81 złotych,
- wpływy z różnych dochodów 3.387,15 złotych (za zużycie wody i gazu w
mieszkaniu w budynku ośrodka zdrowia, sprzedaż złomu).
6.Działalność usługowa 3.000 złotych jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej wpłynęła w wysokości 3.000 złotych , na plan 3.000 złotych
7.Dochody z administracji publicznej 114.533,65 złotych, na plan 97.090,62 złotych, co
stanowi 117,97 %, planu, z tego:
a/ urzędy wojewódzkie 41.775 złotych
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
41.775 złotych,
b/ urzędy gmin 43.403,46 złotych, na plan 25.935,62 złotych t. j. 167,35%

- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 42,30 złotych
- wpływy z usług za prowadzenie rachunkowości (GOPS) 518,82 złotych,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 40.042,42 złotych, z tego od lokaty
czasowo wolnych środków 38.943,41 złotych,
- wpływy z różnych dochodów 2.282,32 złotych,
- wpływy z różnych opłat 313,93 złotych,
- wpływy z tytułu darowizny na zorganizowanie koncertu muzyki 500 złotych,
c/ spis powszechny i inne 29.355,19 złotych jako dotacja celowa na przygotowanie i
przeprowadzenie spisu powszechnego – rolnego 29.355,19 złotych.
8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa 43.472,03 złotych .
a/ urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 852
złotych - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami 852 złotych przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę
Wojewódzką w Kielcach na dofinansowanie do utrzymania ewidencji wyborców,
b/ wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 23.453,97 złotych - dotacja celowa
otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przekazana
przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Kielcach na
zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta R. P.
c/ wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast 19.166,06 złotych - dotacja celowa otrzymana z
budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przekazana przez Krajowe Biuro
Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Kielcach na zorganizowanie i
przeprowadzenie wyborów samorządowych.
9. Wpływy w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
21.459,06 złotych,
a/ ochotnicze straże pożarne 21.459,06 złotych, z tego:
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 20.000 złotych. Środki
te zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski w ramach podpisanej umowy na
zakup narzędzi hydraulicznych dla straży,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.000 złotych w m. Kików i
Świniary,
- wpływy z różnych dochodów 459,06 złotych- zwrot za rozmowy telefoniczne.
10. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostały
wykonane w wysokości 2.388.457,79 złotych na plan 2.733.786,26 złotych, co
stanowi 87,37 % planu, z tego:
a/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.456 złotych, t. j.
34,44% planu, z tego:
- wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej od osób
fizycznych 3.444 złotych, i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat 12 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 281.123,85 złotych, na plan 389.915 złotych, co stanowi 72,10 %,
z tego:
- podatek od nieruchomości 259.272,43 złotych. Zaległość na dzień 1 stycznia 2
2010 roku wynosiła 118.102,72 i nadpłata 2.976,70 złotych. Przypis bieżący
282.541 złotych. Odpisy w ciągu roku 648 złotych. Należności na dzień 31
grudnia wynoszą 137.763,83 złotych, z tego zaległości wynoszą 137.763,83
złotych i 17,14 nadpłata. Kwota 120.785,21 złotych stanowi zaległość G.S.S. Ch.
Zborów w likwidacji, z tego wpisana do działu IV KW hipoteka przymusowa
78.285,76 złotych, z tego należność główna 64.930,56 złotych i odsetki
13.355,20 złotych, na pozostałą część zaległości – kwota 45.709 złotych został
powiadomiony Komornik Sądowy. PRIMA Zborów 2.304,62 złotych, Rejonowa
Spółdzielnia Ogrodnicza 14.468 złotych, Iwona Kaleta 206 złotych. Upomnienia
zostały wystawione na kwotę 130.876,70 złotych, z tego tytuły wykonawcze na
kwotę 104.041,39 złotych doręczone do Urzędu Skarbowego celem wszczęcia
postępowania egzekucyjnego.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku 24.518 złotych, udzielonych ulg,
umorzeń, zwolnień 241.381 złotych dla:
▪ Zakładu Gospodarki Komunalnej w Solcu Zdroju 57.231 złotych,
▪ OSP 8.085 złotych,
▪ jednostki kultury 2.033 złotych,
▪ Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 1.881 złotych,
▪ Malinowy Zdrój 183.612 złotych,
▪ budynki mieszkalne 4.935 złotych,
▪ budynki, grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 8.122
złotych,
- podatek rolny 11.654 złotych. Zaległość na dzień 1 stycznia 2010 roku
wynosiła 0,14 złotych. Przypis na 2010 rok 11.656 złotych.
Należności na dzień 31 grudnia wynoszą 0,14 złotych, z tego zaległość
0,14 złotych i nadpłata 20 złotych.
- podatek leśny 3.627 złotych. Przypis na 2010 rok 3.627 złotych.
- podatek od środków transportowych 3.296,76 złotych. Nadpłata na dzień 1
stycznia 2010 roku 367 złotych. Przypis na 2010 rok 3.290 złotych. Nadpłata
na dzień 31 grudnia wynosi 373,76 złotych. Skutki obniżenia górnych stawek
podatku przez Radę Gminy 2.499,26 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.273,66 złotych.
Naliczone i należne odsetki od podatków od osób prawnych na dzień 30
czerwca wynoszą 49.812,80 złotych i będą egzekwowane wraz z należnościami
głównymi.
c/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych 952.445,30 złotych, na plan 1.149.814,86 złotych, co stanowi 82,83 %
planu, z tego:
- podatek od nieruchomości 281.239,62 złotych. Zaległość na dzień 1 stycznia
110.376,55 złotych i 391,59 złotych nadpłata. Przypis bieżący 303.456 złotych.
Odpisy - umorzenia w ciągu roku 1.582,45 złotych. Należności na dzień na dzień

31 grudnia wynoszą 130.786,83 złotych, z tego zaległości 130.329,83 złotych i
nadpłaty 167,89 złotych. Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę
Gminy 172.589 złotych, udzielonych przez gminę ulg i zwolnień 30.037 złotych
oraz umorzeń 161 złotych.
- podatek rolny 339.877,72 złotych. Należności na dzień 1 stycznia 2010 roku
wynosiły 89.361,56 złotych, z tego zaległość wynosiła 89.361,56 złotych i
1.679,59 złotych nadpłata. Przypis na 2010 rok 373.887 złotych. Odpisy w
ciągu roku 29.987 złotych. Należności na dzień 31 grudnia wynoszą 93.559,99
złotych, z tego zaległości 93.559,99 złotych i nadpłata 1.855,74 złotych.
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy –
Ordynacja Podatkowa 16.010 złotych.
- podatek leśny 8.006,90 złotych. Należności na dzień stycznia 2010 roku
wynoszą 2.262,73 złotych, w tym zaległości 2.257,73 złotych i 18,20 złotych
nadpłata. Przypis na 2010 rok 8.462 złotych. Odpisy w ciągu roku 647,10
złotych. Należności na dzień 31 grudnia wynoszą 2.075,73 złotych, z tego
zaległości 2.075,73 złotych , i 23,20 złotych nadpłata.
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy –
Ordynacja Podatkowa 153 złotych.
- podatek od środków transportowych 55.685 złotych. Zaległość na dzień 1
stycznia 2010 roku wynosiła 9.084,88 złotych i nadpłata 220,04 złotych. Przypis
na 2010 rok 66.195 złotych. Odpisy i umorzenia w ciągu roku 4.781 złotych.
Należności na dzień 31 grudnia wynoszą 20.440,88 złotych, z tego zaległości
20.440,88 złotych i 0,04 złotych nadpłata.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy 57.773,22 złotych i
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy –
Ordynacja podatkowa 1.800 złotych, z tego umorzenia zaległe 1.800 złotych .
- podatek od spadków i darowizn 5.759 złotych. Realizacją dochodów zajmuje się
urząd skarbowy,
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej 216.237,84 złotych,
- wpływy z opłaty targowej 1.064,50 złotych,
- podatek od czynności cywilno – prawnych 39.964,99 złotych, skutki ulg i
zwolnień 457 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.609,73 złotych.
Naliczone i należne odsetki od podatków od osób fizycznych na dzień 30
czerwca wynoszą 124.675,70 złotych i będą egzekwowane wraz z należnościami
głównymi.
d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 97.035,62
złotych, na plan 105.712,40 złotych, t.j. 91,79 % z tego:
a. wpływy z opłaty skarbowej 13.792 złotych,
b. wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4.213,20 złotych,
c. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 76.134,07 złotych,
d. wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 2.896,35
złotych,
e/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.054.397,02 złotych,
na plan 1.078.344 złotych, co stanowi 97,78 % planu, z tego:
e. podatek dochodowy od osób fizycznych 978.960 złotych.
f. podatek dochodowy od osób prawnych 75.437,02 złotych.

11. W zakresie różnych rozliczeń wpłynęło 6.802.535 złotych t.j. 100 %, z tego:
a/ część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 3.825.427 złotych,
b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.683.500 złotych,
c/ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 68.906 złotych,
d/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin dla
gmin uzdrowiskowych 224.702 złotych.
12. W zakresie oświaty zostały zrealizowane dochody w wysokości 220.534,20 złotych,
na plan 256.822,16 złotych, co stanowi 85,87 %.
a/ przedszkola 43.927,40 złotych, na plan 60.750 złotych t.j. 72,31%
- wpływy z usług – odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach 43.927,40
złotych, na plan 60.750 złotych, t. j. 72,31 %,
b/ gimnazja 10.784,16 złotych na plan 7.688,16 złotych t. j. 140,27% planu
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6.344,20 złotych, za
wynajem sali w Gimnazjum,
- odsetki od nieterminowej wpłaty należności 86,37 złotych,
- wpływy z różnych dochodów 753,59 złotych jako zwrot za zużycie energii,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 3.600 złotych na
dodatkowe zajęcia z języka angielskiego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Wsi Polskiej,
c/ dowożenie uczniów do szkół 89.619,94 złotych, na plan 8.200 złotych t. j. 117,32%
- wpływy z usług za wynajem autobusu szkolnego 9.598,80 złotych, na plan 8.200
złotych, t.j. 117,06 %,
a. odsetki od nieterminowej wpłaty należności 21,14 złotych,
d/ zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 98,70 złotych
b. odsetki od środków na rachunkach bankowych 98,70 złotych,
e/ stołówki szkolne 155.920 złotych, na plan 180.000 złotych t. j. 86,62%
- wpływy z usług – odpłatność za pobyt dzieci w stołówkach szkolnych 155.920
złotych, na plan 180.000 złotych, t. j. 86.62 %
f/ pozostała działalność 184 złotych, t. j. 100% planu
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin 184 złotych w zakresie różnej działalności – na wynagrodzenie dla
członków komisji egzaminacyjnych – awans zawodowy nauczycieli.
13. Środki w ramach pomocy społecznej wpłynęły w wysokości 3.321.796,13 złotych na
plan 3.321.309 złotych t. j. 100,01%, z tego:
a/ ośrodki wsparcia 297.400 złotych – jako dotacje celowe na utrzymanie
Środowiskowego Domu Samopomocy w m. Świniary zostały przekazane w 100 %,
a. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
297.400 złotych
b/ w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na
1.995.583,32 złotych, na plan 1.997.265 złotych, t.j. 99,92 %,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami 3.187,78 złotych,
- pozostałe odsetki 0,38 złotych

c/ w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
5.152 złotych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin 7.693,83 złotych,
d/ 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 8.000 złotych,
e/ w zakresie zasiłków stałych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin 101.488,65 złotych,
f/ w zakresie ośrodków pomocy społecznej 60.377,17 złotych, na plan 60.343 złotych
t. j. 100,06%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin 60.343 złotych
- pozostałe odsetki 34,17 złotych,
g/ w zakresie pozostałej działalności 842.913 złotych, t. j. 100% planu
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
746.913 złotych, z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w
2010 roku
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin 96.000 złotych na realizację programu „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania”
14. W ramach pozostałych zadań polityki społecznej wpłynęły środki w wysokości
236.539,31 złotych
a/ z Urzędu Marszałkowskiego pochodzące z Programu „Kapitał Ludzki”
na realizację zadań w zakresie oświaty, i edukacyjnej opieki wychowawczej jako
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej pozostałe 208.093,69 złotych,
b/ z Urzędu Marszałkowskiego pochodzące z Programu „Kapitał Ludzki”
na realizację zadań w zakresie oświaty, i edukacyjnej opieki wychowawczej
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z
funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 28.384,75 złotych,
c/ pozostałe odsetki 58,48 złotych
15. W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wpłynęło 57.968,90 złotych ,
a/ świetlice szkolne 57.968,90 złotych - jako dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących gmin na pomoc materialną dla uczniów.
16.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.758.013,43 złotych, na plan
10.297.347,52 złotych, t. j. 55,92%.
a/ gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.230.721,76 złotych na plan 9.770.806,96
złotych, t. j. 53,53 %
- wpływy z usług 78.952,07 złotych – wpływy za odprowadzenie ścieków do
oczyszczalni ścieków

- 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
4.545.678,12 złotych na realizację zadania inwestycyjnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2007 – 2013,Priorytet:oś 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i
energetyczne, 4.2 Rozwój systemów lokalnej ochrony środowiska i energetycznej,
Projekt: Rozbudowa i przebudowa systemu wodno - kanalizacyjnego Gminy
Solec - Zdrój i Pacanów 2005 – 2012,
- 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 606.091,57 złotych,
b/ utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 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 - finansowanie programów i projektów ze środków
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych
finansujących Wspólną Politykę Rolną 500.000 złotych na realizację zadania
zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynku GCK w Solcu - Zdroju - z
elementami małej architektury, utwardzeniem terenu, wykonaniem boiska
sportowego i placu zabaw Etap I - 2007 – 2010, t.j. 100% planu.
c/ oświetlenie ulic, placów i dróg wpływy z różnych dochodów – jako zwrot za
energię elektryczną 659,36 złotych,
d/ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska 23.069,21 złotych, na plan 22.417,56 złotych t. j. 102,91 %
- wpływy z różnych opłat 11.548,23 złotych, z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
- wpływy z różnych dochodów 11.520,98 złotych – pozostałość środków z
GFOŚ i GW.
17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.000 złotych, t. j. 100% planu - 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.
18. Kultura fizyczna i sport 30.000 złotych jako dotacje celowe otrzymane od samorządu
województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst na
realizację remontów placów i boisk sportowych.
Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 26.154.528,06
złotych na plan 34.373.359,29 złotych, co stanowi 76,09 %, z tego:
1. W rolnictwie i łowiectwie 4.473.163,45 złotych na plan 4.488.758,36 złotych, t. j.
99,65%:
a/ Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4.263.555,11 złotych,
♠ wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i powiatów na
dofinansowanie zadań bieżących 191.146,15 złotych na opłacenie składek na

związki gmin.
- NIDA 2000 Solec Zdrój – 180.746,15 złotych, z tego pod spłatę pożyczki –
56.000 złotych dla zabezpieczenia realizacji , budowy stacji uzdatniania wody,
ujęcia wody z rzeki Nidy oraz 25 km wodociągu magistralnego. Łączna wartość
zadania zamknęła się kwotą 27.938 tys. złotych. Zadanie to było
współfinansowane ze środków przedakcesyjnych Phare oraz ze środków
budżetu państwa. Dla uregulowania zobowiązania za wykonanie inwestycji oraz
dla rozliczenia zadeklarowanych przez Gminy członków Związku własnych
środków Związku, została zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Na dzień 31 grudnia
2010 roku pozostaje do spłacenia w wysokości 1.740.993,13 złotych. Jak
przewiduje umowa pożyczka ta w wysokości 30% może być umorzona po
przedłożeniu osiągniętego efektu ekologicznego. Składka jest płacona przez
członków Związku na bieżące utrzymanie, w tym na spłacenie pożyczki i
odsetek od całości pożyczki. Aby nie spowodować zwrotu środków
unijnych Phare 2001 przez Gminy – członków Związku, wszystkie Gminy
zobligowane są ponosić odpowiednie koszty z budżetu danego roku.
Planowany termin spłaty pożyczki do wysokości 70% upływa 31 maja 2013
roku. Wtedy po spełnieniu warunków umownych Związek może się ubiegać
o umorzenie 30% pożyczki. Po tej dacie Gminy – członkowie Związku nie
będą partycypować w kosztach spłaty pożyczki zaciągniętej do budowy
stacji i ujęcia wody z rzeki Nidy,
- Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Rzędowie
10.400 złotych.
♠ przebudowa sieci wodociągowej – ul. 1 – go Maja i Daniewskich oraz budowa
kanalizacji sanitarnej w m. Wełnin 3.957.325,42 złotych. Gmina Solec-Zdrój w
ramach ogłoszonego naboru złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach
działania 3.2.1. "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina zakończyła postępowanie w
sprawie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadania. Za
najkorzystniejsza ofertę uznano ofertę firmy Przedsiębiorstwa Budownictwa
Wodnego i Ochrony Środowiska "Buskopol" sp. z o.o. Busko-Zdrój.
Projekt zaplanowano do realizacji w dwóch etapach:
- etap I wykonanie wodociągu 1 Maja i Daniewskich w Solcu-Zdroju.
Wykonano 1 724,74 mb wodociągu, 12 sztuk hydrantów i 32 zasuwy. Wartość
robót 335.870,64 złotych,
- etap II wykonanie kanalizacji w m. Wełnin.
Wykonano kolektor o długości 8 622,31 mb, rurociąg tłoczny o długości
2 985,56 mb, 3 przepompownie przydomowe i 4 przepompownie sieciowe.
Wartość robót 3.621.454,78 złotych.
Zadanie zostało sfinansowane z następujących źródeł:
▪ dochody własne budżetu Gminy 1.026.838 złotych
▪ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach
1.325.172,42 złotych. Pożyczka ta jest zaciągnięta na zasadach preferencyjnych
z oprocentowaniem w wysokości 4%.
▪ dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - wyprzedzające finansowanie
1.472.412 złotych

▪ środków objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 134.903 złotych
♣ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z
podatku rolnego 7.042 złotych.
♣ zakup usług pozostałych 4.539 złotych za utylizację padłych zwierząt i za kosztorys
inwestorski na place zabaw,
♣ różne opłaty i składki 194.160,47 złotych na wypłacenie dopłat dla 676 rolników
do różnicy podatku akcyzowego od paliwa zużywanego do produkcji rolnej
♣ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.866,87 złotych
częściowy zwrot kosztów obsługi administracyjnej dopłat,
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 178.773,26 złotych, na
plan 228.939 złotych, t. j. 78,09% z tego:
♣ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.395,20 złotych na zakup odzieży
roboczej i środków czystości dla pracowników fizycznych
♣ wynagrodzenia osobowe pracowników 97.669,17 złotych
♣ składki na ubezpieczenia społeczne 13.837,93 złotych
♣ składki na Fundusz Pracy 2.245,25 złotych
♣ zakup materiałów i wyposażenia 6.858,49 złotych na zakup paliwa do ciągnika,
podchlorynu, materiałów do usuwania awarii sieci wodociągowej
♣ zakup energii 32.597,28 złotych za zakup energii elektrycznej do ujęć wody
♣ zakup usług remontowych 5.662,33 złotych – remonty sieci wodociągowej i
remont ciągnika
♣ zakup usług pozostałych 2.234,89 złotych – wynajem koparki, rejestracja ciągnika
♣ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 98,69
złotych – uregulowanie zobowiązania za rozmowy telefoniczne ZGK
♣ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2.047,19 złotych –
opłata za badania wody
♣ podróże służbowe krajowe 1.482,04 złotych – ryczałty za dojazdy pracowników
do ujęć wody
♣ różne opłaty i składki 144,96 ubezpieczenie ciągnika
♣ odpisy na Zakładowy Fund. Ś .Socj. 1.920,84 złotych – naliczony i przekazany
odpis zgodnie z ustawą
♣ pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa 2.626 złotych – podatek dochodowy
za zlikwidowany ZGK
♣ podatek od towarów i usług (VAT) 2.213 złotych - naliczony i przekazany podatek
do urzędu skarbowego
♣ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.000 złotych.
Obsługa terminali oprogramowania opłaty za wodę i ścieki oraz urządzenia
inkasenckiego
♣ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.740 złotych na zakup
oprogramowania opłaty za wodę i ścieki oraz urządzenia inkasenckiego
3. Transport i łączność - na utrzymanie dróg wydatkowano 1.778.397,70 złotych, z tego:
♣ drogi publiczne powiatowe 100.000 złotych jako dotacja celowa przekazana dla
powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na współfinansowanie drogi Zborów –
Błoniec

♣ drogi publiczne gminne 1.375.956,81 złotych na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - pozostałe oraz współfinansowanie
programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną Politykę
Rolną ramach Programu Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet: oś 3 Podniesienie jakości
systemu komunikacyjnego regionu, Działanie: 3.2 Rozwój lokalnej
infrastruktury komunikacyjne, Projekt: Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych
Nr 1564069 Piestrzec - Zarzecze o dł. 379 m Nr 1564071 Piestrzec - Chałupki o
dł. 1 400 m Nr 1564021 ul. Poprzeczna o dł. 214 m Nr 1564002 Sułkowice –
Piasek Mały o dł 2 484 m 2006 – 2011 - 1.138.823,73. Wykonano drogę z kostki
brukowej Piestrzec - Chałupki 1400 mb i Solec-Zdrój ul. Poprzeczna 214 mb
1.138.823,73 złotych.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 97.734,93 złotych na przebudowę
dróg gminnych Zagaje Kikowskie wieś i Zborów – Zawodzie.
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5.477,80 złotych na
zakup pługa do odśnieżania
- wynagrodzenia bezosobowe 1.008,20 złotych – odśnieżanie dróg gminnych
według umowy o dzieło
- zakup materiałów i wyposażenia 11.477,22 na zakup materiałów i narzędzi do
remontów chodników, zakup znaków drogowych, rur betonowych, paliwa do
ciągnika, zakup zagęszczarki, łomu brukarskiego i chwytaka,
- zakup usług remontowych 105.840,13złotych. Dokonano remontów dróg
Gminnych, remont drogi Piasek Mały – Czarny Gaj 19.944,07 złotych,
remont drogi Strażnik 19.999,70 złotych, remont pługa do odśnieżania 1.200
złotych oraz drobne remonty na pozostałych drogach gminnych 64.696,36 złotych
- zakup usług pozostałych 15.594,80 złotych. Opłata za umieszczenie urzadze3ń w
pasie drogowym 702,40 złotych, odśnieżanie 13.285,95 złotych, transport pługa,
zagęszczarki i łomu 799,70 złotych, kosztorys inwestorski na drogi 500 złotych,
wykonanie map do celów projektowych 306,75 złotych
♣ drogi wewnętrzne 58.287,94 złotych
 zakup usług remontowych 58.287,94 złotych na remonty dróg dojazdowych do
pól,
♣ usuwanie skutków klęsk żywiołowych 244.152,95 złotych na:
a/ zakup usług remontowych 241.402,95 złotych
- w ramach remontów dróg uszkodzonych w czasie powodzi „Wiosna 2006”
ogłoszono przetarg nieograniczony, w wyniku którego podpisana została umowa na
realizację zadania p. n. :
- „Remont drogi gminnej Klucz – Dąbrówka nr 003682 na odcinku od km 0 + 000
do km 1 + 540” o wartości 193.629,15 złotych, z tego wynagrodzenie inspektora
nadzoru 2.000 złotych
- „Remont drogi gminnej Sznury – Nowa Wieś nr 003686 na odcinku od km 1 +
200 do km 1 + 600” o wartości 50.523,80 złotych, z tego wynagrodzenie
inspektora nadzoru 750 złotych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych sfinansowane zostało ze środków
dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin - środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wiosna

2006 roku na wniosek Wójta Gminy w kwocie 193.122 złotych.
- wynagrodzenia bezosobowe 2.750 złotych jako wynagrodzenie dla inspektora
nadzoru
4. Wydatki na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej kształtowały się na poziomie
115.633,86 złotych, na plan 185.732,20 złotych t. j. 62,26% w tym:
♣ gospodarka gruntami i nieruchomościami 115.633,86 złotych
a. wynagrodzenia osobowe pracowników sprzątaczki 9.475,36 złotych,
b. dodatkowe wynagrodzenie roczne 715,70 złotych,
c. składki na ubezpieczenia społeczne 1.523,70 złotych
d. składki na F.P. 247,26 złotych
e. zakup materiałów i wyposażenia 4.961,46 złotych, w tym na;
- zakup bojlera gazowego 1.213,34 złotych,
- szczotek do zamiatania i drobnych materiałów dla sprzątaczki 463,10
złotych,
- środków czystości 2.489,50 złotych
f. zakup energii 31.198,64 złotych za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu,
g. zakup usług pozostałych 13.620,04 złotych, w tym na:
- obsługę urządzeń 2.640 złotych,
- wykonanie podziałów działek przeznaczonych do sprzedaży 3.000 złotych, - ogłoszenie w prasie 452,86 złotych,
- uregulowanie stanu prawnego działki w Solcu-Zdroju pod drogę w SolcuZdroju 1.830 złotych.
h. różne opłaty i składki 347 złotych za ubezpieczenie budynku komunalnego,
i. odpisy na ZFŚS 523,92 złotych. naliczony i przekazany odpis zgodnie z
ustawą
j. podatek od towarów i usług VAT od umowy najmu poddasza użytkowego nad
U.G. 5.593,49 złotych,
k. pozostałe odsetki 1,450,69 złotych zgodnie z wyrokiem w sprawie
nieruchomości w m. Solec-Zdrój (część placu parkingowego)
l. kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2.156 złotych z
wyrokiem w sprawie nieruchomości w m. Solec-Zdrój (część placu
parkingowego)
m. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7.036 złotych opłacenie za
wpis od apelacji wyroku nieruchomości w m. Solec-Zdrój (część placu
parkingowego)
n. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36.784,60 złotych na wykonanie
podjazdu dla osób niepełnosprawnych 17.080 złotych, zakup drzwi 3.000
złotych, zakup i wymiana pieca c. o. 16.454,60 złotych i naprawa rynien 250
złotych
5. Działalność usługowa 99.926,24 złotych , na plan 103.940 złotych t. j. 96,14% na:
a. wynagrodzenia bezosobowe 800 złotych za udział w posiedzeniu komisji ds.
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,
b. zakup usług pozostałych 96.126,24 złotych za sporządzenie projektu zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Solec –Zdrój i ogłoszenie w prasie dotyczące planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Solec –Zdrój ,

c. cmentarze– zakup usług pozostałych 3.000 złotych na remont nagrobka dla
żołnierzy wojennych
6. W zakresie administracji publicznej wydatkowano 1.968.597,31 złotych, na plan
2.099.796,79 złotych, tj. 93,73 %, z tego:
♣urzędy wojewódzkie 159.470,61 złotych na wykonanie zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej z tego z dotacji z budżetu państwa 41.775 złotych,
a. wynagrodzenia osobowe pracowników 120.110 złotych,
b. dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.477 złotych,
c/ składki na ubezpieczenia społeczne 19.568 złotych
d/ składki na F.P. 3.175 złotych
e/ zakup materiałów i wyposażenia 2.000 złotych na zakup druków i materiałów
biurowych
f/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telekomunikacyjnej 1.000 złotych – uregulowanie zobowiązania za
rozmowy telefoniczne komórkowe
g/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.000
złotych – uregulowanie zobowiązania za rozmowy telefoniczne
h/ podróże służbowe krajowe 1.000 złotych – zwrot kosztów delegacji służbowych,
i/ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych 2.140,61 złotych na zakup papieru do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych
♣ rady gmin 109.816,25 złotych na plan 127.890 złotych t.j. 85,87 % na obsługę Rady
Gminy na:
♠ różne wydatki na rzecz osób fizycznych 106.425 złotych wypłacenie diet
w tym :
- dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy 12.375 złotych,
- diety radnych 67.200 złotych
- diety sołtysów 26.850 złotych.
♠ zakup materiałów i wyposażenia 2.991,25 złotych na zakup artykułów spożywczych
na sesje i komisje,
♠ zakup usług pozostałych 400 złotych za poczęstunek na uroczystej sesji Rady
Gminy
♣ urzędy gmin 1.557.387,95 złotych na utrzymanie urzędu gminy na:
♠ wynagrodzenia osobowe pracowników 1.012.493,67 złotych
♠ dodatkowe wynagrodzenie roczne 74.749,69 złotych
♠ składki na ubezpieczenia społeczne 149.110,42 złotych
♠ składki na Fundusz Pracy 22.395,98 złotych
♠ wynagrodzenia bezosobowe 3.50 złotych na wynagrodzenie za roboty według
umowy zlecenia
♠ zakup materiałów i wyposażenia 73.004,28 złotych, w tym na:
- zakup prenumeraty prasy 5.985,61 złotych,
- zakup druków930,14 złotych,
- paliwa do samochodów służbowych 17.130,93 złotych,
- zakup komputera 1.222 złotych,
- zakup środków czystości 5.831,20 złotych,
- zakup materiałów biurowych 7.764,54 złotych,
- zakup mebli biurowych 3.750,28 złotych,



♠

zakup energii 48.694,23 złotych na uregulowanie zobowiązania za zużycie wody,
energii elektrycznej i gazu do utrzymania budynku Urzędu
♠ zakup usług zdrowotnych 250 złotych opłacenie za badania profilaktyczne
pracowników
♠ zakup usług pozostałych 90.615,16 złotych, w tym na:
- opłacenie abonament kwartalny BIP 2.196 złotych,
- za obsługę informatyczną 6.000 złotych,
- za przesyłki pocztowe 14.801,10 złotych,
- opłaty licencyjne12.744,20 złotych, za archiwizację dokumentów 6.200 złotych,
- monitoring i konserwacje systemu 3.367,20 złotych,
- usługi serwisowe programu ewidencja ludności, usługi serwisowe programu USC
2.928 złotych,
- wyżywienie i zakwaterowanie na szkoleniach 2.401,01 złotych,
- naprawa samochodów służbowych 2.758,66 złotych,
- opracowanie studium wykonalności do zadania ''Informatyzacja Urzędu” 3.416
złotych,
- za opłaty komornicze 1.199,01 złotych,
♠ zakup usług dostępu do sieci internet 8.940,81 złotych,
♠ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5.897
złotych, uregulowanie zobowiązania za rozmowy komórkowe służbowe
♠ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 11.557,68
złotych, uregulowanie zobowiązania za rozmowy telefoniczne służbowe stacjonarne,
♠ podróże służbowe krajowe 5.394,20 złotych, zwrot kosztów podróży służbowych
pracowników,
♠ podróże służbowe zagraniczne 456,44 złotych zwrot kosztów podróży służbowych
dwóch pracowników
♠ różne opłaty i składki 3.179 złotych,
♠ odpisy na ZFŚS 27.817,53 złotych ,naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą
♠ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000 złotych – opłata sądowa
stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości w m. Solec-Zdrój
♠ szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.861
złotych,
♠ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
16 złotych
♠ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9.904,86 złotych na
zakup programu antywirusowego, za podpis elektroniczny, program edytor aktów
prawnych, zakup tonerów i tuszy do drukarek
♠ spis powrzechny 29.355,19 złotych t. j. 99,92% planu
♠ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20.600 złotych na wypłacenie
dodatków spisowych,
♠ składki na ubezpieczenia społeczne 1.025,05 złotych
♠ składki na FP 141,82 złotych
♠ wynagrodzenia bezosobowe 6.788,32 złotych z tytułu wynagrodzenia z tytułu umowy
zlecenia za prace przy spisie
♠ zakup akcesoriów komputerowych 800 złotych na zakup tuszu do drukarek do obsługi
spisu powrzechnego
♠ promocja jst 53.141,75 złotych, na:

♠ wynagrodzenia bezosobowe 3.200 złotych wypłata z tytułu umowy zlecenia za
pokaz wioski wczesnosłowiańskiej, wykonanie plakatów na piknik oraz koncert
muzyki ludowej na pikniku,
♠ zakup materiałów i wyposażenia 24.999,89 złotych, w tym na:
- zakup materiałów do promocji 4.886,10 złotych (żarówek oświetlenia
świątecznego)
- prasy soleckiej 5.040 złotych,
- książek 3.660 ( drogowskazy, kapliczki i figurki),
- zakup materiałów do remontu kapliczek 200,25 złotych
♠ zakup usług pozostałych 24.210,86 złotych, w tym na:
- opracowanie strony internetowej o Solcu-Zdroju 2.537,60 złotych,
- reklama w magazynie Gospodarczym Fakt 1.220 złotych,
- wykonanie ulotek Gminy Solec-Zdrój 4.764,10 złotych,
- emisja filmu promocyjnego o Gminie Solec-Zdrój 4.447,58 złotych,
♠ różne opłaty i składki 731 złotych za ubezpieczenie uczestników zabawy
sylwestrowej zorganizowanej przed budynkiem Urzędu Gminy,
♠ pozostała działalność wydatkowano 59.425,56 złotych
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków Gmin i powiatów na
dofinansowanie zadań bieżących 11.942 złotych na opłacenie składek na związki i
stowarzyszenia gmin
- Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 1.500 złotych
- Regionalna Organizacja Turystyczna – 3.080 złotych

- Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych 6.000 złotych,

- Związek Gmin Wiejskich 1.362 złotych
- różne opłaty i składki 47.483,56 złotych na opłacenieskładki na Stowarzyszenie G – 5
7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa 43.472,03 złotych na plan 59.178 złotych, t. j. 74,72%:
♠ urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 852
złotych
- zakup materiałów i wyposażenia 852 złotych na zakup materiałów biurowych do
prowadzenia stałego rejestru wyborców ze środków Krajowego Biura Wyborczego.
 ♠ wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 23.453,97 złotych na zorganizowanie i
przeprowadzenie wyborów Prezydenta R. P.
a/ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13.500 złotych na wypłacenie diet dla
obwodowych komisji wyborczych,
b/ składki na ubezpieczenia społeczne 525,48 złotych,
c/ składki na FP 65,66 złotych,
d/ wynagrodzenia bezosobowe 4.630 złotych- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia
(wynagrodzenia informatyków i za dyżury przy wyborach)
e/ zakup materiałów i wyposażenia 4.347,13 złotych na zakup materiałów biurowych i
spożywczych do przeprowadzenia wyborów
f/ podróże służbowe krajowe 75 złotych na zwrot kosztów podróży komisji wyborczej
♠ wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast19.166,06 złotych
a/ różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10.015 złotych na wypłacenie diet dla
obwodowych komisji wyborczych,
b/ składki na ubezpieczenia społeczne 407,70 złotych,

c/ składki na FP 56,35 złotych,
d/ wynagrodzenia bezosobowe 4.700 złotych, na wypłacenie wynagrodzenia z tytułu
umowy zlecenia za pełnienie dyżurów i obsługę informatyczną wyborów
e/ zakup materiałów i wyposażenia 3.560,93 złotych na zakup materiałów do
zorganizowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych
f/ zakup usług pozostałych 426,08 złotych na wyrobienie pieczątek oraz wynajem autobusu
na dowóz wyborców do lokali wyborczych
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 118.620,78 złotych, na;
a/ komendy wojewódzkie policji 1.000 złotych - wpłaty jednostek na fundusz celowy
1.000 złotych na sfinansowanie kosztów badań osób doprowadzonych do PDOZ celem
wytrzeźwienia
b/ komendy powiatowe policji 3.000 złotych - wpłaty jednostek na fundusz celowy 3.000
złotych na dofinansowanie ponadnormatywnych godzin policji w okresie lata w Solcu
–
Zdroju 3.000 złotych,
c/ komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10.000 złotych dotacje celowe
przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jako dotacja dla Powiatu na
zakup samochodu pożarniczego dla PSP Busko-Zdrój 10.000 złotych,
d/ ochotnicze straże pożarne 101.802,26 złotych na utrzymanie ochotniczych straży
pożarnych na:
● nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń 2.500 złotych –
jako nagrody za udział w zawodach strażackich
● wynagrodzenia osobowe pracowników 3.672,40 wypłacenie wynagrodzenia ze
stosunku pracy ,
● składki na ubezpieczenia społeczne 672,06 złotych,
● składki na FP 97,56 złotych,
● wynagrodzenia bezosobowe 9.450 złotych, na wypłacenie wynagrodzenia z tytułu
umowy o dzieło za obsługę urządzeń strażackich wynagrodzenia ,
● zakup materiałów i wyposażenia 15.584,98 złotych na zakup paliwa do
samochodów strażackich, zakup okien i materiałów do remontu strażnicy OSP w
Zborowie, Kikowie i Piestrzcu,
● zakup energii 2.963,39 złotych za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w
strażnicach OSP
● zakup usług zdrowotnych 280 złotych za wykonanie badań lekarskich kierowcy l
samochodu pożarniczego
● zakup usług pozostałych 4.356,03 na przeglądy techniczne samochodów
pożarniczych utrzymanie samochodów pożarniczych
● rozmowy telefoniczne :
▪ z telefonów komórkowych 1.068,97 złotych,
▪ z telefonów stacjonarnych 1.438,81 złotych,
● rożne opłaty i składki 8.678 złotych na ubezpieczenie strażaków, budynków strażnic
i samochodów pożarniczych,
● wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29.000 złotych na zakup
motopompy pożarniczej i zakup narzędzi hydraulicznych,
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów

publicznych 21.000 złotych – dotacja przekazana dla OSP Solec-Zdrój na zakup
samochodu pożarniczego.
e / usuwania skutków klęsk żywiołowych 2.818,52 złotych zakup materiałów i
wyposażenia na zakup paliwa do samochodów biorących udział w akcji w czasie
powodzi maj - czerwiec 2010.
9.Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 52.591,45 złotych na plan
59.220 złotych t. j. 88,81%, na:
a/ pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 52.591,45 złotych
♠ wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 47.217 złotych, w tym:
♦ za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 24.971 złotych,
♦ za inkaso opłaty uzdrowiskowej 21.885 złotych,
♦ za inkaso opłaty targowej 361 złotych,
 ♠ zakup materiałów i wyposażenia 1.107,91 złotych na zakup druków i leksykonu
podatkowego zakup usług pozostałych 4.266,54 złotych na uregulowanie opłaty
pocztowej 3.867,25 złotych,
♠  opieka autorska nad programem „Podatki gminne” 251,32 złotych, oraz uregulowanie
opłaty komorniczej
10.Obsługa długu publicznego 17.330,96 złotych jako odsetki od kredytów i pożyczek
krajowych zaciągniętych w latach poprzednich na realizację inwestycji. Kredyt
preferencyjny zaciągnięty został w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach ze
środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych oraz pożyczka preferencyjna z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach.
11. Oświata i wychowanie wydatkowano 4.680.644,80 złotych, na plan 4.756.427,40 złotych,
co stanowi 98,22 %.
♠ szkoły podstawowe 2.382018,70 złotych, na plan 2.382.018,70 złotych t. j. 99,58 % na,
♦ wynagrodzenia osobowe pracowników 1.535.368,53 złotych (42,47 etatów)
♦ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100.611,63 złotych na wypłacenie:
- 25 dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli 5.870,27 złotych,
- 35 dodatków wiejskich dla nauczycieli 94.600,52 złotych,
- świadczenia rzeczowe w ramach bhp 140,84 złotych
♦ dodatkowe wynagrodzenie roczne 119.080,05 złotych
♦ składki na ubezpieczenia społeczne 255.795,68 złotych
♦ składki na Fundusz Pracy 41.055,07 złotych
♦ wynagrodzenia bezosobowe 2.544,45 złotych na:
- za usuwanie śniegu z dachu budynku szkoły 94,45 złotych,
- remont dachu i kominów w S.P. w Solcu – Zdroju 2.450 złotych
♦ zakup materiałów i wyposażenia 28.104,74 złotych w tym na :
- zakup środków czystości 5.694,15 złotych,
- zakup prasy 2.974,47 złotych,
- materiały do remontów 8.300,72 złotych,
- zakup materiałów biurowych 3.184,94 złotych,
- zakup wykładziny podłogowej 3.047,01 złotych
♦ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.812,78 złotych,
♦ zakup energii 128.800,42 złotych na za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w
budynkach szkół podstawowych
♦ zakup usług remontowych 23.207,62 złotych, w tym:

- malowanie sal lekcyjnych 5.580 złotych,
- remont dachu 4.880 złotych,
- konserwacja i naprawa sprzętu 12.747,62 złotych
♦ zakup usług zdrowotnych 2.563 złotych za badania okresowe pracowników,
♦ zakup usług pozostałych 28.419,70 złotych,
♦ zakup usług dostępu do sieci internet 1.362,16 złotych
♦ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.768,47
złotych za rozmowy telefoniczne służbowe - telefonii stacjonarnej
♦ podróże służbowe krajowe 2.590,50 złotych, jako zwrot wydatków z tytułu podróży
służbowej
♦ różne opłaty i składki 7.055 złotych,
♦ odpisy na ZFŚS 91.531,59 złotych, naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą
♦ szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 860 złotych,
za udział w szkoleniach pracowników oświatowych
♦ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
802,64 złotych na zakup papieru do drukarek
♦ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.684,67 złotych na
zakup programów komputerowych
♠ oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 203.728,66 złotych, na plan
204.448,54 złotych, t. j. 99,65 %, na:
♦ wynagrodzenia osobowe pracowników 139.941,65 złotych
♦ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.901,20 złotych na wypłacenie
dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli 414,80 złotych, wypłacenie dodatków
wiejskich dla nauczycieli 6.219,72złotych,
♦ dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.643,99 złotych
♦ składki na ubezpieczenia społeczne 23.993,08 złotych
♦ składki na Fundusz Pracy 3.872,49 złotych
♦ zakup materiałów i wyposażenia 780,62 złotych na zakup akwarium i materiałów do
zajęć
♦ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.367,63 złotych,
♦ zakup energii 4.274,44 złotych na za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu
♦ zakup usług zdrowotnych.160 złotych za badania okresowe pracowników,
♦ zakup usług pozostałych 274,61 złotych, w tym:
- opłata za ścieki 255,61,
- usługa transportowa 19 złotych
♦ odpisy na ZFŚS 8.728,54 złotych, naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą
♦ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
499,88 złotych na zakup papieru do drukarek
♦ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 290,53 złotych
♠ przedszkola 163.169,22 złotych, na plan 177.708,79 złotych, t. j. 91,82 %, na:
♦ wynagrodzenia osobowe pracowników 100.676,54 złotych
♦ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.572,10 złotych na wypłacenie:
- dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli 432,90 złotych,
- wypłacenie dodatków wiejskich dla nauczycieli 4.139,20 złotych,
♦ dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.185,85 złotych
♦ składki na ubezpieczenia społeczne 16.581,33 złotych
♦ składki na Fundusz Pracy 2.669,99 złotych

♦ zakup materiałów i wyposażenia 1.478,09 złotych, w tym:
- zakup czasopism 156 złotych,
- zakup środków czystości 735,92 złotych
♦ zakup środków żywności 18.164,70 złotych na zakup artykułów spożywczych do
prowadzenia dożywiania dzieci
♦ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 381,90 złotych,
♦ zakup energii 4.176,89 złotych na za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu
zakup usług remontowych 18,30 złotych
♦ zakup usług zdrowotnych.160 złotych za badania okresowe pracowników,
♦ zakup usług pozostałych 310,24 złotych,
♦ zakup usług dostępu do sieci internet 596,81 złotych
♦ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 673,84
złotych za rozmowy służbowe telefoniczne- telefonii stacjonarnej
♦ odpisy na ZFŚS 6.432,64 złotych, naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą
♦ szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 90 złotych,
za udział w szkoleniach pracowników przedszkola
♠ Gimnazja 1.284.137,34 złotych, na plan 1.299.517,73 złotych, t.j. 98,82 %, na:
♦ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50.566,85 złotych na wypłacenie :
- dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli 3.101,60 złotych ,
- wypłacenie dodatków wiejskich dla nauczycieli 47.465,25 złotych ,
♦ wynagrodzenia osobowe pracowników 830.232,04 złotych
♦ dodatkowe wynagrodzenie roczne 66.000,80 złotych
♦ składki na ubezpieczenia społeczne 141.584,52 złotych
♦ składki na Fundusz Pracy 22.560,04 złotych
♦ wynagrodzenia bezosobowe 2.640 złotych za uregulowanie wynagrodzenia za
dodatkowe zajęcia z języka angielskiego – w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Wsi Polskiej
♦ zakup materiałów i wyposażenia 29.998,76 złotych, w tym:
- na zakup środków czystości 2.722,85,
- zakup prasy 2.186,80 złotych,
- materiały do remontów 9.734,23 złotych,
- zakup materiałów biurowych 2.666,79 złotych,
- zakup zestawu do gry w siatkę 1.126,23 złotych,
- zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej 3.010,20,
- zakup komputera 1.829 złotych
♦ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8.968,97 złotych,
zakup energii 57.741,42 złotych na za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w
budynku gimnazjum
♦ zakup usług remontowych 898,70 złotych, na konserwacje i naprawę sprzętu
♦ zakup usług zdrowotnych 1.415 złotych za badania okresowe pracowników,
♦ zakup usług pozostałych 11.606,69 złotych, w tym:
- opłata za ścieki 1.872,52 złotych
- prowizję bankową 1.720 złotych,
- obsługa w zakresie bhp 2.199,89 złotych,
- wykonanie stojaka na rowery 1.000 złotych
♦ zakup usług dostępu do sieci internet 348 złotych
♦ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.629 za

rozmowy służbowe telefoniczne- telefonii stacjonarnej
♦ podróże służbowe krajowe 1.893,50 złotych, jako zwrot wydatków z tytułu podróży
służbowej
♦ różne opłaty i składki 2.869 złotych,
♦ odpisy na ZFŚS 46.857,37 złotych, naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą
♦ szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 370 złotych
za udział w szkoleniach pracowników oświatowych
♦ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
982,21 złotych na zakup papieru do drukarek
♦ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.973,92 złotych na
zakup programów komputerowych
♠ dowożenie uczniów 210.086,44 złotych, na plan 219.694,48 złote, t. j. 95,63 % na:
♦ wynagrodzenia osobowe pracowników 81.795,35 złotych
♦ dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.971,07 złotych
♦ składki na ubezpieczenia społeczne 13.266,24 złotych
♦ składki na Fundusz Pracy 1.752,89 złotych
♦ zakup materiałów i wyposażenia 82.653,01 złotych na utrzymanie autobusów
szkolnych, w tym zakup paliwa 65.260,15 złotych,
♦ zakup usług zdrowotnych 140 złotych za badania okresowe kierowców,
♦ zakup usług remontowych 8.290,80 złotych,
♦ zakup usług pozostałych 3.758,55 złotych,
♠ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 872,05
złotych, uregulowanie zobowiązania za rozmowy komórkowe służbowe
♦ podróże służbowe krajowe 190 złotych, jako zwrot wydatków z tytułu podróży
służbowej
♦ różne opłaty i składki 7.591 złotych, za ubezpieczenia mienia
♦ odpisy na ZFŚS 3.405,48 złotych
♦ szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 400 złotych
za udział w szkoleniach kierowców
♠ Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 162.312 złotych, na plan
169.423,13 złotych, t.j. 95,80 %, na:
♦ wynagrodzenia osobowe pracowników 117.535,05 złotych
♦ dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.441,68 złotych
♦ składki na ubezpieczenia społeczne 18.640,80 złotych
♦ składki na Fundusz Pracy 3.016,26 złotych
♦ zakup materiałów i wyposażenia 1.997,74 złotych na zakup materiałów biurowych
♦ zakup usług zdrowotnych 140 złotych za badania okresowe kierowców,
♦ zakup usług remontowych 8.290,80 złotych,
♦ zakup usług pozostałych 2.327,80 złotych,
♦ podróże służbowe krajowe 712 złotych, jako zwrot wydatków z tytułu podróży
służbowej pracowników
♦ odpisy na ZFŚS 2.797,73 złotych
♦ szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
1.357złotych - za udział w szkoleniach pracowników
♦ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
989,56 złotych na zakup papieru do drukarek
♦ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.496,38 złotych na

zakup programów komputerowych i licencji
♠ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7.542 złotych, na plan 9.035 złotych, t.j. 83,48
%, na:
♦ zakup usług pozostałych 3.820 złotych, dopłata do czesnego (Adela Jaroń,
Wioletta Grzyb),
♦ podróże służbowe krajowe 1.042 złotych, jako zwrot wydatków z tytułu podróży
służbowej pracowników biorących udział w dokształcaniu
♦ szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
2.680złotych
szkolenia pracowników .
♠ stołówki szkolne 228.547,76 złotych, na plan 253.648,46 złotych, t. j. 90,10 % na:
♦ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 629,28 złotych na wypłacenie
dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli , wypłacenie dodatków wiejskich dla
nauczycieli ,
♦ wynagrodzenia osobowe pracowników 55.368,78 złotych
♦ dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.824,07 złotych
♦ składki na ubezpieczenia społeczne 9.011,90 złotych
♦ składki na Fundusz Pracy 1.477,46 złotych
♦ zakup środków żywności 113.077,11złotych
♦ zakup usług pozostałych 42.610,70 złotych,
♦ odpisy na ZFŚS 2.548,46 złotych, naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą
♠ pozostała działalność 39.102,68 złotych na:
♦ wynagrodzenia bezosobowe 600 złotych
♦ na odpisy na ZFŚS 38.502,68 złotych,
12.W zakresie ochrony zdrowia wydatkowano 49.244,69 złotych, na:
a/ zwalczanie narkomanii 1.500 złotych, za przeprowadzenie programu profilaktycznego
pn. „Jutro jest”
b/ na przeciwdziałanie alkoholizmowi 47.744,69 złotych, na:
♦ składki na ubezpieczenia społeczne 1.522,08 złotych
♦ wynagrodzenia bezosobowe 11.520 złotych na wynagrodzenie pedagoga szkolnego
10.080 złotych i program profilaktyczny „Veto wobec przemocy, alkoholu i
narkotyków” 1.440 złotych,
♦ zakup materiałów i wyposażenia 1.470 złotych na zakup tablicy i programu
profilaktycznego „zachowaj trzeźwy umysł”,
♦ zakup energii 4.974,11 złotych na uregulowanie energii elektrycznej i gazu do
utrzymania świetlic socjoterapeutycznych,
♦ zakup usług pozostałych 28.258,50 złotych na :
- przeprowadzenie programu profilaktycznego z okazji Dnia Dziecka 3.500 złotych,
- obsługa punktu konsultacyjnego 6.462,50 złotych,
- zorganizowanie kolonii dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi
11.000 złotych
- za wydanie opinii biegłego w sprawach podopiecznych 1.740 złotych,
13 .Na wypłacenie świadczeń i obsługę świadczeń z zakresu pomocy społecznej
wydatkowano 3.580.868,27 złotych, na plan 3.618.070,22 złotych, co stanowi 98,97 %,
na:
a/ domy pomocy społecznej 51.231,86 złotych za utrzymanie 4 pensjonariuszy w domu
pomocy ,

b/ ośrodki wsparcia 297.400 złotych, jako dotacja dla Środowiskowego Domu
Samopomocy dla osób po kryzysach psychicznym 297.400 złotych, z tego:
♠ na wykonanie zadań bieżących zleconych do wykonania prowadzenia usług
opiekuńczych stacjonarnych całodobowych 297.400 złotych. Całkowity koszt
utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy wynosi 671.697,95 złotych.
Różnica została sfinansowana ze środków własnych ŚDS.
c/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego 1.995.583,32 złotych , co stanowi 99,92 % planu, na:
♦ wypłacenie świadczeń społecznych 1.924.946,15 złotych,
♦ wynagrodzenia osobowe pracowników 20.940,56 złotych
♦ dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.606,50 złotych
♦ składki na ubezpieczenia społeczne 15.612,03 złotych na opłacenie składek od
świadczeniobiorców 12.345,98 złotych i składki od pracownika prowadzącego
obsługę świadczeń 3.266,05 złotych
♦ składki na Fundusz Pracy 553,71 złotych
♦ wynagrodzenia bezosobowe 1.800 złotych jako wynagrodzenie informatyka za
obsługę sprzętu informatycznego
♦ zakup materiałów i wyposażenia 12.345,98 złotych - na zakup bindownicy, druków i
formularzy, niszczarki, komputera i drukarki, zakup mebli biurowych i zakup
materiałów biurowych,
♦ zakup usług pozostałych 5.062,38 złotych na uregulowanie opłaty za usługi pocztowe,
opłatę eksploatacyjną kserokopiarki
♦ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej1.295,53
złotych
♦ podróże służbowe 125,10 złotych jako zwrot kosztów podróży służbowej pracownika
♦ odpisy na ZFŚS 1.376,75złotych,
♦ szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 920 złotych
szkolenia pracownika
♦ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
2.146,46 złotych na zakup papieru do drukarek
♦ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6.852,17 złotych na
zakup programów komputerowych i licencji programu do obsługi świadczeń
d/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 12.845,83 na opłacenie składek
na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 12.845,83 złotych, z tego:
- z zakresu zadań zleconych 5.152 złotych
- z zakresu zadań własnych 7.693,83 złotych
e/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 34.600,94
złotych na wypłacenie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 34.600,94 złotych, na:
♠ zasiłki okresowe 8.007,06 złotych dla 11 osób,
♠ zasiłki celowe 26.593,88 złotych dla 57 osób.
f/ dodatki mieszkaniowe 15.918,74 złotych na wypłacenie dodatków mieszkaniowych dla
osób osiągających niskie dochody
g/ zasiłki stałe 101.488,65 złotych dla 27 osób,
h/ ośrodki pomocy społecznej 194.062,25 złotych na utrzymanie GOPS, t.j. 98,08 % planu, z

tego:
♦ wynagrodzenia osobowe pracowników 150.232,06 złotych (3 etaty)
♦ dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.589,57 złotych
♦ składki na ubezpieczenia społeczne 23.632,74 złotych
♦ składki na Fundusz Pracy 3.634,78 złotych
♦ zakup materiałów i wyposażenia zakup 866,40 na zakup druków i formularzy
♦ zakup usług pozostałych 1.167 złotych
♦ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 661,28
złotych, uregulowanie zobowiązania za rozmowy komórkowe służbowe
♦ podróże służbowe krajowe 196 złotych jako zwrot kosztów podróży służbowych
pracowników
♦ odpisy na ZFŚS 3.143,52 złotych naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą
♦ podatek od nieruchomości 132 złotych naliczony i odprowadzony podatek od
pomieszczeń biurowych
♦ szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 390 złotych
szkolenia pracowników
♦ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
120 złotych na zakup papieru do drukarek
♦ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 296,90 złotych na
zakup programów komputerowych i licencji programu
i/ w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych 2.848,70 złotych - zakupiono materiały
budowlane dla Pana Cabaj Alfred na remont budynku uszkodzonego w czasie
nadmiernych opadów śniegu.
j/ w zakresie pozostałej działalności wydatkowano 874.887,98 złotych na:
♦ świadczenia społeczne 864.887,98 złotych na:
− dożywianie uczniów w szkołach wydatkowano w ramach programu dla
„posiłek dla potrzebujących” – 359 osób na kwotę 108.902,98 złotych,
-746.913 złotych jako zasiłki celowe 443 osób z tytułu usuwania skutków
klęsk żywiołowych w 2010 roku,
− za wykonywanie prac społecznie użytecznych 9.072 złotych
♦ zakup materiałów i wyposażenia 10.000 złotych na zakup wyposażenia do stołówek
szkolnych,
14.W zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej wydatkowano 208.962,73
złotych z tego dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 205.437,43 złotych. Ze środków
własnych budżetu Gminy dofinansowanie wynosiło 3.525,30 złotych. Plan wydatków
opiewa na kwotę 262.450,36 , wykonanie wynosi 79,62%.
W 2010 roku Gmina realizowała projekty:
1. „Bo w przedszkolu jest nas wiele, bo w przedszkolu najweselej” za kwotę 65.125,74
złotych. Projekt realizował Zespół Placówek Oświatowych w Solcu – Zdroju z dotacji z
Urzędu Marszałkowskiego.
Głównym celem projektu jest wsparcie istniejącego przedszkola. Funkcjonują dwa
oddziały dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Przedszkole czynne jest 8 godzin dziennie, 5 dni
w tygodniu. Wzbogacono ofertę edukacyjną Przedszkola, wprowadzono zajęcia z
języka angielskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej i logopedii. W ramach projektu
zakupiono pomoce dydaktyczne, m. in. namiot klasy, chustę animacyjną, tunel,
instrumenty perkusyjne, komputer z dostępem do Internetu, telewizor, odtwarzacz oraz
wiele materiałów do zajęć. Rodzicom zostały rozdane ankiety dotyczące oceny

Przedszkola.
Zdecydowana większość ankietowanych oceniła pracę Przedszkola powyżej oceny
„dobrej”.
2. „Lepsza przyszłość” za kwotę 30.168,96 złotych. Projekt realizował Zespół Placówek
Oświatowych w Solcu – Zdroju z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Projekt
realizował Zespół Placówek Oświatowych w Solcu – Zdroju. W ramach projektu
prowadzone są zajęcia: Klasy I – III grupy dydaktyczno – wyrównawcze,
Klasy IV – VI zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka polskiego i informatyki
Zajęcia wspomagające rozwój logicznego myślenia „To lubię”.
Z zajęć skorzystało 73 dzieci. W ramach projektu zakupiono wiele pomocy
dydaktycznych (program multimedialny, książki, kostki Rubika, szachy, gry,
radiomagnetofon).
3. „Nasze przedszkole – Szansą dla naszych dzieci” za kwotę 113.668,03 złotych.
Projekt realizował Zespół Placówek Oświatowych w Zborowie. Projekt obejmuje opieką
dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach projektu realizowane są zajęcia edukacyjnowychowawcze (dodatkowe lekcje języka angielskiego, rytmiki, logopedii i gimnastyki).
Organizowane są wycieczki, zabawy. Zakupiono meble, komputery. Również w
ramach projektu prowadzone jest dożywianie dzieci, w formie cateringu – tylko płatne
ze środków POKL, bez odpłatności rodziców.
15. Na utrzymanie edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano 155.328,80 złotych, na
plan 162.755,60 złotych, t. j. 95,44%
a/ świetlice szkolne 73.592,30 złotych
♦ wynagrodzenia osobowe pracowników 73.592,30 złotych (0,38 etatów i godziny
ponadwymiarowe)
♦ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.225,7 2 złotych na wypłacenie
dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczyciela,
♦ dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.727,53 złotych
♦ składki na ubezpieczenia społeczne 9.009,54 złotych
♦ składki na Fundusz Pracy 1.455,55 złotych
♦ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.844,44 złotych,
♦ odpisy na ZFŚS 805 złotych, naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą
b/ pomoc materialna dla uczniów 81.736,50 złotych
♦ stypendia dla uczniów 63.452,60 złotych dla:
- 205 uczniów po 130 złotych,
- dla 161 uczniów po 146,60 złotych
- 13.200 złotych jako wypłacenie stypendium dla 3 studentów po 300 złotych
(Fortuna Joanna, Wasilewska Joanna, Bonar Ewelina oraz stypendium sportowego
dla Łukasz Domański) i dla 7 studentów po 200 złotych (Nowak Anna, Piotrowska
Magdalena, Pałys Adam, Bonar Ewelina, Mazur Mateusz, Żelazna Paulina i
Wolańska Iwona).
♦ inne formy pomocy dla uczniów18.283,90 złotych, z tego:
- wyprawka szkolna dla 75 uczniów 15.705,90 złotych
- zasiłek szkolny dla 3 uczniów po 300 złotych, dla 3 uczniów po 450 złotych i 1
po 328 złotych.
16. Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska kształtowały się na
poziomie 8.244.178,71 złotych, na plan 15.559.837,89 złotych, co stanowi 52,98 %,
z tego:

♠ gospodarkę ściekową i ochronę wód 7.131.886,47 złotych na:
- realizację zadania p.n. „Rozbudowa i przebudowa systemu wodno –
kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów 2005 – 2015”.
Umowa na finansowanie zadania została podpisana z Marszałkiem
Województwa Świętokrzyskiego w dniu 2 marca 2010 roku na kwotę
19.875.189,57 złotych. Jako refundacja poniesionych w latach poprzednich, które
zostały zakwalifikowane w ramach projektu kwota 385.573,18 złotych oraz
kolejne płatności zaliczkowe w kwocie 4.160.104,94, które zostały rozliczone po
dokonaniu odbioru robót. W dniu 2 czerwca została podpisana umowa z
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
na dofinansowanie zadania na kwotę 10.113.501,67 złotych – na uzupełnienie
wkładu własnego Gminy jako realizacja uchwały Nr XXXIV/163/2010 w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok oraz Nr XXXIII/164/2010 w sprawie
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki przez Gminę . Na dzień 31 grudnia 2010
roku została przekazana transza pożyczki w wysokości 3.514.105,90 złotych.
W terminie do 31 grudnia 2010 roku została przekazana na rachunek bankowy
wykonawcy kwota 6.906.868,32 złotych za wykonanie kanalizacji w m. Piestrzec,
Świniary i Zołcza - Ugory objętych umową z firmą Krzysztof Machnik
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „Machnik” Mochnaczka Wyżna
59.
W ramach realizacji inwestycji wykonane zostało 24,9 km sieci kanalizacyjnej w m.
Piestrzec, Świniary i Zołcza – Ugory, 5 przepompowni sieciowych oraz 5
przepompowni przydomowych.
Również zostały zrealizowane inne wydatki o wartości 225.018,67 złotych na:
- mapy turystyczne na tablicach gmin Solec-Zdrój i Pacanów na kwotę 37.777,30
złotych,
- zakup działki pod przepompownię w m. Kików 1.500 złotych,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 7.641,94 złotych
- obsługa projektu 37.851,27 złotych,
- promocja projektu 28.196,72 złotych
- opłata przyłączeniowa 834,26 złotych,
- wynagrodzenie inspektora nadzoru 68.962,68 złotych,
- zakup działki pod przepompownię 7.000 złotych i opłaty notarialne 1.722,56
złotych,
- opłata za przyłącze energetyczne oczyszczalni ścieków Świniary 33.531,94
złotych
Wydatki zostały sfinansowane z:
- 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,
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
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 –
środki na wspólną realizacje zadania przekazane przez Gminę Pacanów oraz z

budżetu Gminy.
♠ oczyszczanie miast i wsi 9.382,62 złotych, na plan 10.560 złotych, t. j. 88,85 %,
z tego:
♦ sprzątanie ulic, wywóz nieczystości przez ZGK 7.040 złotych,
♦ partycypacja w kosztach utrzymania oczyszczalni ścieków w Zborowie 2.097,62
złotych,
♠ utrzymanie zieleni w miastach i gminach 897.263,66 złotych na plan 900.123,89
złotych t. j. 99,68 % na:
Zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynku GCK w Solcu - Zdroju - Etap I - z
elementami małej architektury, utwardzeniem terenu, wykonaniem boiska
sportowego i placu zabaw 2007 – 2010. Zadanie zostało wykonane na wartość
897.263,66 złotych. Osiągnięto efekt rzeczowy w postaci placu zabaw, boiska
sportowego, terenów zielonych oraz nawierzchni z kostki brukowej. Zobowiązanie
za wykonane roboty zgodnie z umową zostało uregulowane na rachunek bankowy
wykonawcy robót – firmie WOD – GAZ Zakład Robót Inżynieryjno –
Transportowych Czesław Sztuk Suchowola 74a w następujących proporcjach:
- przez BGK w Kielcach 499.953 złotych ze środków wyprzedzającego
finansowania (w ramach realizacji uchwały Nr XXXIX/186/2010) oraz 397.304,66
złotych jako realizacja uchwały Nr XXXIV/163/2010 w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2010 rok . 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 - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących
Wspólną Politykę Rolną zostały zwrócone do budżetu Gminy za pośrednictwem
Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach.
♣ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zlecono opracowanie
projektu na kolektory słoneczne w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu
Współpracy. Zadanie to ma być realizowane przez Gminę Busko. Po pozytywnej
akceptacji i określeniu środków na współfinansowanie tego Programu zostaną
podpisane umowy z zainteresowanymi mieszkańcami określające wysokość
środków pieniężnych, które muszą być wpłacone na rachunek bankowy Gminy
przed rozpoczęciem realizacji zadania. Do dnia 31 grudnia nie została przedłożona
faktura za wykonane roboty.
♣ na oświetlenie ulic, placów i dróg z terenu gminy wydatkowano 197.114,80
złotych, na plan 197.410 złotych, t. j. 99,85% w tym:
♦ zakup energii - za zużycie energii elektrycznej 168.468,09 złotych.
♦ zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia ulicznego 14.738,71
złotych
♦ zakup usług pozostałych - wykonanie nowych opraw oświetleniowych 13.908
złotych na wykonanie nowych opraw oświetleniowych 6.710 złotych w m.
Zborów oraz wykonanie nowych opraw oświetleniowych w m. Zielonki,
Świniary, wymiana opraw oświetlenia ulicznego w m. Kików, Żuków, SolecZdrój, regulacja sterowników w Solcu-Zdroju 7.198 złotych.
♠ w ramach wydatków za korzystanie ze środowiska zrealizowano kwotę 8.531,16
złotych na:
- zakup materiałów i wyposażenia 1.223,78 złotych - na zakup środków do

zwalczania szrotówka 742,70 złotych, za zakup sadzonek kasztanowca 170
złotych, zakup nagród na konkurs plastyczny 311,08 złotych
- zakup usług pozostałych 5.307,38 złotych za wywóz i utylizację zużytego sprzętu
RTV i AGD z terenu Gminy 3.012,53 złotych, wywóz odpadów komunalnych
1.744,60 złotych ,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
- szkolenie „Zielona Polska” 2.000 złotych.
17. W ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano 292.100,98
złotych na:
♦ pozostałe zadania w zakresie kultury - przekazano dotację celową dla GCK w
wysokości 4.000 złotych na realizację zadania w ramach podpisanej umowy z
Powiatem Buskim,
♦ w ramach rozdziału Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano
42.905,80 złotych na:
- zakup materiałów i wyposażenia na zakup okien do świetlicy w m. Sułkowice
3.001,20 złotych,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 39.904,60 złotych na budowę
Świetlicy wiejskiej w m. Piasek Mały. W ramach tych środków wykonano stan
surowy przykryty, zamontowano stolarkę okienną.
♦ przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury (GCK) w wysokości
242.000 złotych na prowadzenie spraw upowszechniania kultury(prowadzenie
biblioteki, świetlic wiejskich, Gminnego Ośrodka Kultury) - zgodnie ze statutem).
♦ zakup usług pozostałych - również w ramach kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego wydatkowano 3.195,18 złotych na montaż kamer przy placu zabaw
przy GCK.
18. Na utrzymanie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 96.692,04 złotych, na:
♠ obiekty sportowe 53.728,36 złotych
♦ zakup usług remontowych 48.328,36 złotych na:
- utworzenie ogólnodostępnego placu sportowo – rekreacyjnego dla zaspokojenia
potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Wełnina oraz utworzenie
ogólnostępnego placu sportowo – rekreacyjnego ze zorganizowanym boiskiem
sportowym w m. Sułkowice w ramach dofinansowania ze środków Samorządu
Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 30.000 złotych.
♦ zakup usług pozostałych 5.400 złotych za wykonanie pomiaru działek
♠ zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 10.988,59 złotych
♦ wynagrodzenia bezosobowe za utrzymanie boiska sportowego w Solcu-Zdroju
♦ zakup materiałów i wyposażenia 2.545,79 złotych z przeznaczeniem na zakup
strojów sportowych, piłek napoi chłodzących
♦ zakup usług pozostałych 5.942,80 złotych za organizowanie imprez sportowych
♦ różne opłaty i składki 1.500 złotych za ubezpieczenie zawodników i sędziów
♠ pozostała działalność 31.975,09 złotych
♦ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i
projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu
Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną Politykę Rolną na
przygotowanie do realizacji zadania p.n. Kompleks mineralnych basenów w Solcu
- Zdroju 2007 – 2012 19.605,89 złotych.
Pre - Umowa została podpisana z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego

na kwotę 8.024.365 złotych. Gmina zamierza zrealizować zadanie z
wykorzystaniem koncesji na roboty budowlane. Komplet dokumentów
wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Gmina będzie
składać w terminie do 29 kwietnia 2011 roku.
Umowa o wykonanie zadania została podpisana z podmiotem prywatnym w
dniu 28 października 2010 roku.
Budżet Gminy zamknął się deficytem w wysokości 5.554.740,68 złotych.
Źródłami sfinansowania planowanego deficytu były przychody z zaciągniętych pożyczek i
kredytów na rynku krajowym 5.554.740,68 złotych.
Zobowiązania budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiły
4.986.517,90 złotych, z tego długoterminowe – pożyczki zaciągnięte na realizację inwestycji
3.514.105,90 złotych pożyczka zaciągnięta zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizacja zadania p.n.
„Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec-Zdrój i Pacanów
2005-2012” oraz niezwrócone do 31 grudnia 2010 roku - krótkoterminowe 1.472.412 złotych
z tytułu uruchomienia pożyczki na wyprzedzające finansowanie przez BGK. W dniu 21
marca 2011 roku zostało przekazane zlecenie płatności do AR i MR o dokonanie zwrotu
kwoty wyprzedzającego finansowania.
Należności budżetu 2.188.054,72 złotych, z tego:
♦ depozyty na żądanie 840.987,86 złotych,
♦ należności wymagalne 575.492,78 złotych
- z tytułu dostaw i usług 44.646,70 złotych – z tytułu opłaty za wodę i za ścieki, z tytułu
użytkowania wieczystego, czynszu (w m – cu styczniu wpłynęła kwota 19.278 złotych).
Na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia.
- z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Gminy 381.170,40 złotych
(zaległości zahipotekowane 101.509,46, na pozostałe wystawiono upomnienia i tytuły
wykonawcze,
- realizowanych przez urzędy skarbowe 3.539 złotych
- pomocy społecznej z tytułu alimentów 143.136,68 złotych(egzekucją tych należności
zajmuje się komornik sądowy).
♦ pozostałe należności 771.574,07 złotych, z tego:
- z tytułu rozliczenia z podatku od towarów i usług VAT 734.040 złotych,
- z tytułu dotacji od Gminy Pacanów 37.077,07 złotych,
- inne 457 złotych

Wykonanie planu zakładów budżetowych
Plan przychodów wynosił 1.202.500 złotych, wykonano 631.697,52 złotych, co stanowi 52,53
% planu.
1. Wpływy z usług 406.210,37 złotych, z tego:
d. opłata za wodę 239.697,18 złotych,
e. opłata za ścieki 126.511,67 złotych,
f. opłata za wymianę przyłączy wodociągowych 12.176 złotych,
g. za konserwację urządzeń i utrzymanie obiektów(ośrodka zdrowia, urzędu gminy,
OSP i urządzeń ogólnodostępnych) 20.090 złotych,
h. za sprzedaż złomu 284 złotych,
i. wymiana i montaż wodomierzy 2.387,07 złotych
j. roboty na drogach – bieżące utrzymanie 5.364,27 złotych, z tego – zimowe
utrzymanie dróg gminnych 5.364,27 złotych,
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym 356,31 złotych,
3. Naliczenie amortyzacji środków trwałych 224.769,84 złotych.
4. Wpływy z różnych dochodów 361 złotych za inkaso opłaty targowej.
Na dzień 31 sierpnia 2010 roku t. j. na dzień zlikwidowania należności wynosiły
21.246,72 złotych, w tym należności wymagalne 14.237,25 złotych Należności przejął
Urząd Gminy. Wystawiono upomnienia do wszystkich zalegających.
Plan rozchodów wynosił 1.194.800 złotych, wykonano 600.585,11 złotych, co stanowi 50,26
%, na:
1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 492,39 złotych na zakup środków
czystości i ręczników dla pracowników
2. wynagrodzenia osobowe pracowników 210.034,30 złotych,
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.211,26 złotych
4. składki na ubezpieczenia społeczne 34.612,86 złotych
5. składki na Fundusz Pracy 5.382,50 złotych
6. zakup materiałów i wyposażenia 17.692,46 złotych na zakup materiałów biurowych,
materiałów do usuwania awarii i przebudowy sieci wodociągowej i ściekowej
7. zakup energii 51.426,49 złotych za zużycie energii elektrycznej dotyczącej:
- ujęć 36.930,39 złotych
- oczyszczalni ścieków,
zakup wody 2.724,40 złotych
8. zakup usług remontowych 7.933,44 złotych z przeznaczeniem na remont sieci
wodociągowej 5.899,33, naprawa kontenera 50 złotych, legalizacja wodomierzy 920
złotych oraz naprawa przewodów elektrycznych 1.064,11 złotych,
9. zakup usług pozostałych 4.746,78 złotych jako prowizja bankowa, za umieszczenie
urządzeń w pasie drogowym, usługi drukarskie
10. opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 280,31 złotych za używanie
służbowego telefonu komórkowego,
11. 11. opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 578,36 złotych za używanie
służbowego telefonu stacjonarnego,
12. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2.075,98 złotych za

badanie wody i ścieków
13. podróże służbowe krajowe 5.301,14 złotych, jako:
- zwrot wydatków z tytułu podróży służbowej pracowników 607,90 złotych
- ryczałty samochodowe dla pracowników 4.693,24 złotych,
14. różne opłaty i składki 9.158 złotych na ubezpieczenie ciągnika 95 złotych i opłata za
korzystanie ze środowiska wnoszona corocznie do Urzędu Marszałkowskiego 9.063
złotych,
15. odpisy na ZFŚS 7.859 złotych, naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą
16. szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.030
złotych
za udział w szkoleniach pracowników
17. Koszty amortyzacji środków trwałych 224.769,84 złotych
Zobowiązania na dzień 31 sierpnia – t. j. na dzień likwidacji wynosiły 21.246,72
złotych. Zobowiązania przejął Urząd Gminy.
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 0 złotych.

