
Sprawozdanie
o przebiegu  wykonania budżetu Gminy Solec Zdrój za 2009 rok

dla Rady Gminy Solec Zdrój

                         Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy uchwała Nr XXV/113/2009 z 
dnia  2 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok zamykał się kwotą 
18.955.914,20  złotych po stronie dochodów budżetowych i 21.653.419,68 złotych po stronie 
wydatków budżetowych. Planowanym wynikiem budżetu uchwalono deficyt budżetu w 
wysokości 2.697.505,48 złotych. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu 
uchwalono przychody pochodzące z:

1. zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości  2.392.852 
złotych, 

2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym    
             budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z  lat ubiegłych w 

             kwocie  - 23.963,34 złotych 

      3. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych  w kwocie - 280.690,14 złotych.

Planowane przychody budżetu zostały uchwalone w wysokości 3.118.542,14  złotych 
pochodzące z:

1. zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 2.392.852 
złotych,

2. przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych środków  w wysokości 
445.000 złotych,

3. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych  w kwocie - 280.690,14.
Planowane rozchody  zostały uchwalone  w wysokości 421.036,66  złotych.- z 
przeznaczeniem na spłatę przypadających do spłaty kredytów i pożyczek.

                         Rada Gminy dokonała zwiększenia planowanych dochodów budżetowych 
o kwotę 790.783,89 złotych, oraz zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych o 
kwotę 6.445.257,69 złotych, a także zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o 
kwotę 1.472.830,81  złotych i zmniejszenia o kwotę 9.996.613,46 złotych.

                          Wójt Gminy dokonał zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o 
kwotę 1.073.552,28 złotych oraz zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 
346.832 złotych w związku z otrzymaniem zawiadomień od Wojewody Świętokrzyskiego o 
zwiększeniu i zmniejszeniu dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem  na 
wykonanie zadań   zleconych gminie  oraz dofinansowanie do wykonania zadań własnych 
złotych,  jak również zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 
1.314.837,26 złotych a także zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 
588.116,98 złotych. 

               Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan dochodów budżetowych 
wynosił na dzień 31 grudnia 2009 roku 14.028.160,68 złotych, wykonano 
13.308.518,93 złotych , co stanowi 94,87 %.
               

                           Struktura planowanych dochodów budżetowych przedstawia się następująco:
1. Dochody własne – 3.869.229,59 złotych, (w tym środków na  finansowanie 

programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz 
z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 358.010,73 złotych – nie 
zostały przekazane), pozostałe 3.511.218,86 złotych, zrealizowane 3.183.752,43 
złotych, co stanowi  90,67 % planu i 23,92 % dochodów ogółem  w tym :



- udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych plan 
1.035.424 złotych, wykonane 941.202 złotych, co stanowi 90,90 % planu,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów 
województw pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i 
projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z 
funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną nie zostały 
przekazane.

2. Subwencje – 6.571.764 złotych, wykonano 6.571.764 złotych, t. j. 100 % planu i 
49,38   % dochodów ogółem w tym :
a/ subwencja oświatowa – 3.675.060 złotych, wykonane 3.675.060 złotych, t. j. 100
    % planu i 27,61 % dochodów ogółem,
b/ subwencja wyrównawcza – 2.744.611 złotych, wykonane 2.744.611 złotych, t. j. 
    100 %  planu i 20,62 % dochodów ogółem,
c/ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 152.093 złotych, wykonane 
152.093 złotych , t. j. 100 % planu,

3. Dotacje celowe 3.587.167,09 złotych przekazana 3.553.002,50 złotych t. j. 99,05% i 
26,70% dochodów ogółem, na wykonanie zadań :
a/ własnych – 826.572 złotych, przekazana 825.289,52 złotych, t. j. 99,84 % planu,
b/ zleconych – 2.528.888 złotych, przekazana 2.524.743,98 złotych, t. j. 99,84 %

            c/ dotacja rozwojowa – 230.707,09, przekazana 201.969 złotych, t. j. 87,54 %,
            d/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa  na zadania bieżące realizowane 
                przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000 
                złotych, przekazane 1.000 złotych, t. j. 100%.            

Szczegółowa realizacja przedstawia się następująco:
1. W rolnictwie wpłynęła kwota 211.019,42 złotych, na plan 211.020,94 złotych, t. j. 100 

% planu, z tego;
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
  innych zadań zleconych gminie ustawami  186.662,48 złotych – na zwrot części 
  podatku   akcyzowego od paliwa,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 4.871,39 złotych na   
   wykonanie zadania p. n. „Zdrowe ciało zdrowy druh” t.j. 100 % planu.
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie 
   własnych zadań bieżących 19.485,55 złotych. 

2. W leśnictwie wpłynęła kwota 1.771,78 złotych z tytułu dzierżawy obwodów 
łowieckich, t.j. 99,99 % planu.

3. W ramach transportu wpłynęła kwota  343.747,12 złotych, t.j. 100 % planu
-   za zajęcie pasa  drogowego 702,40 złotych,
-   środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów 
     województw, pozyskane z innych źródeł 40.000.
-   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 
     inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) w wysokości 203.044,72. Umowa 
     została podpisana z Wojewodą Świętokrzyskim na  finansowanie własnego zadania 
     inwestycyjnego.
-   Pre -  Umowa na finansowanie budowy dróg gminnych została podpisana z 
     Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Do 31 grudnia 2009 roku nie 
     została podpisana umowa.
-   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 100.000 złotych. 

4. W zakresie gospodarki mieszkaniowej wpłynęło 190.123,25 złotych, na plan  
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189.628,73 złotych, t. j. 100,26 % z tytułu:
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 

nieruchomości 7.807,66 złotych,
- wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych 65.149,53 złotych,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych 11.905 złotych,
- wpływy z dzierżawy gruntów 7.658,62 złotych,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości 95.655,32 złotych. 
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego uregulowania opłaty za 

użytkowanie wieczyste oraz czynszów 176,68 złotych,
- wpływy z różnych dochodów 1.770,44 złotych (za zużycie wody i gazu w 

mieszkaniu w budynku ośrodka zdrowia,
5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa  na zadania bieżące realizowane przez 

gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wpłynęła w 
wysokości 1.000 złotych , na plan 1.000 złotych 

6. Dochody z administracji publicznej 72.537,44 złotych, na plan 84.892,60 złotych, co 
stanowi 85,45 %, planu, z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 
41.775 złotych

- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 268,50 złotych – wynagrodzenie 
dla Gminy za prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów 
osobistych,

- wpływy z usług za prowadzenie rachunkowości (GOPS) 600 złotych,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 163,93 złotych,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 25.741,25 złotych, z tego od 

lokaty czasowo wolnych środków 24.712,65 złotych,
- wpływy z różnych dochodów  3.574,83 złotych,
- wpływy z różnych opłat 313,93 złotych,
- wpływy z tytułu darowizny na zorganizowanie imprezy „Solec-Zdrój – Gmina 

otwarta dla wszystkich” 100 złotych.
7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 14.172 złotych , 
z tego:

      ♠ 847 złotych przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w 
         Kielcach na dofinansowanie do utrzymania ewidencji wyborców,
      ♠ 13.746 złotych na zorganizowanie i  przeprowadzenie wyborów do Parlamentu 
         Europejskiego.
8. Wpływy w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 10.400 

złotych, z tego wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10.000 
złotych przeznaczonych na karosację samochodu pożarniczego w Kikowie.

9. 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 2.371.008,51 złotych na plan 2.682.623 złotych, co stanowi 
88,38 %  planu, z tego:
a/ wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej od osób fizycznych 
    1.900,15 złotych, t.j. 43,21 % planu .
    Dochody z tego tytułu realizuje urząd skarbowy.
b/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – 
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    prawnych,  podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 
    organizacyjnych 275.041,32 złotych, na plan 367.046 złotych, co stanowi 74,93 %,  
    z tego:

- podatek od nieruchomości 254.268,30 złotych. Zaległość na dzień 1 stycznia 
2009 roku wynosiła 94.534,02 i nadpłata  839,70 złotych. Przypis bieżący 
278.256 złotych. Odpisy w ciągu roku 2.556 złotych. Należności na dzień 31 
grudnia  wynoszą 118.102,72 złotych, z tego zaległości wynoszą  118.102,72 
złotych i 2.976,70 nadpłata. Kwota 110.639,56 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 2.205,16 
złotych, Rejonowa Spółdzielnia Ogrodnicza 5.257 złotych.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku, udzielonych umorzeń, zwolnień 
296.293 złotych dla:
▪  Zakładu  Gospodarki Komunalnej w Solcu Zdroju 91.222 złotych,
▪ OSP 7.789 złotych,
▪ jednostki kultury 1.962 złotych,                               
▪ Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 1.881 złotych,
▪ Malinowy Zdrój 178.692 złotych, 
▪ budynki mieszkalne 5.464 złotych,
▪ budynki, grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 9.283
  złotych, 

                  -    podatek rolny 13.081,05 złotych. Zaległość na dzień 1 stycznia 2009 roku 
                       wynosiła 0,19 złotych. Przypis na 2009 rok 13.085 złotych, odpis 26 złotych. 
                       Należności na dzień 31 grudnia wynoszą 0,14 złotych, z tego zaległość   0,14 
                       złotych i nadpłata 22 złotych. 

     Skutki udzielonych ulg – obniżenia górnych stawek podatków 6.129 złotych.
-    podatek leśny 4.057 złotych. Zaległość na dzień 1 stycznia 1 złotych. Przypis 
     na 2009 rok 4.056 złotych.
- podatek od środków transportowych 3.204 złotych. Przypis na 2009 rok 3.866 

złotych, odpisy 1.029 złotych. Nadpłata na dzień 31grudnia 367 złotych. 
Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy 3.274,29 złotych,

- odsetki  od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 430,97 złotych. 
Naliczone i należne odsetki od podatków od osób prawnych na dzień 31 
grudnia  wynoszą 39.686,80 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 1.018.378,53 złotych, na plan 1.097.850 złotych, co stanowi 92,76  % 
    planu,   z tego:

- podatek od nieruchomości 263.822,61 złotych. Zaległość na dzień 1 stycznia 
99.973,75  złotych i 325,58 złotych nadpłata.  Przypis bieżący 280.341 złotych. 
Odpisy - umorzenia w ciągu roku 6.181,60 złotych, z tego z zaległości 
3.845,20 złotych. Należności na dzień 31 grudnia wynoszą 110.376,55 złotych, 
z tego zaległości na dzień 31 grudnia wynoszą 110.376,55złotych i  nadpłaty 
391,59 złotych. Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy 
163.003 złotych, udzielonych  przez gminę ulg i  zwolnień 27.359 złotych, 
umorzenia zaległości 3.957,20 złotych.

                  -    podatek rolny 368.886,47 złotych. Należności na dzień 1 stycznia 2009 roku  
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     wynosiły 87.969,75 złotych, z tego zaległość wynosiła 81.511,70 złotych i 
     946,26 złotych nadpłata. Przypis na 2009 rok 411.113 złotych. Odpisy w ciągu 
     roku 41.568,05, z tego umorzenia 24.223,30 złotych. Należności na dzień 31  
     grudnia wynoszą 89.361,56 złotych, z tego zaległości 89.355,56 i 1.679,59 
     złotych nadpłata.  
     Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy 197.100 złotych. 
     Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – 
     Ordynacja  Podatkowa 24.223,30 złotych.
- podatek leśny 8.243,90 złotych. Należności na dzień stycznia 2009 roku 

wynoszą 2.738,93  złotych, w tym zaległości 2.738,93 złotych i 18,20 złotych  
      nadpłata. Przypis na 2009 rok 8.489 złotych. Odpisy w ciągu roku 462,70 
      złotych. Należności na dzień 31 grudnia wynoszą 2.262,73 złotych, z tego 
      zaległości 2.257,73 , i 18,20 złotych nadpłata.
     Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – 
     Ordynacja Podatkowa 258,60 złotych.  
- podatek od środków transportowych 48.853 złotych. Zaległość na dzień 1 

stycznia 2009 roku wynosiła 9.084,88 złotych i nadpłata 220,04 złotych. 
Przypis na 2009 rok 59.930 złotych. Odpisy w ciągu roku 3.375 złotych. 
Należności na dzień 31 grudnia wynoszą 14.711,88 złotych, z tego zaległości 
14.711,88 złotych i nadpłata 0,04 złotych. 

      Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy 49.053,28 
      złotych i skutki  decyzji  wydanych przez organ podatkowy na podstawie 
      ustawy – Ordynacja podatkowa 1.855 złotych, z tego umorzenia zaległe  315 
      złotych .
- podatek od spadków i darowizn 10.567 złotych. Realizacją dochodów zajmuje 

się urząd skarbowy,
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej 243.041,43 złotych,
- wpływy z opłaty targowej 1.302 złotych,
- podatek od czynności cywilno – prawnych 71.068,50 złotych, 
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.592,62 złotych. 

Naliczone i należne odsetki od podatków od osób fizycznych na dzień 31 
grudnia wynoszą 113.109,79 złotych i będą egzekwowane wraz z 
należnościami głównymi.

              d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 96.888,28 
                  złotych, na plan 99.906 złotych, t.j. 96,98 % z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej 16.809,60 złotych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5.396,66 złotych,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 73.130,90 złotych,
- wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 1.550 

złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat należnych opłat 1,12 złotych.

              e/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 978.800,23 złotych, 
                  na plan 1.113.424 złotych, co stanowi 87,91 % planu, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 941.202 złotych.
- podatek dochodowy od osób prawnych 37.598,23 złotych.

10. W zakresie różnych rozliczeń wpłynęło 6.761.642 złotych t.j. 100 %,  z tego:
a/ część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 3.675.060 złotych,
b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.744.611 złotych, 
c/ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 152.093, 
d/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych – 189.878 - 
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    złotych – na wniosek Wójta Gminy.
11. W zakresie oświaty zostały zrealizowane dochody w wysokości 449.019,32 złotych, 

na plan 459.112,01 złotych, co stanowi 97,80 %. 
            -    odszkodowanie za szkody w mieniu 3.032,65 złotych,

                  -     dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
                   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 
                   11.932 złotych – na zakup pomocy naukowych w ramach programu „Radosna 
                   szkoła”  ,

      -      wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie 
                         własnych zadań bieżących 30.000 złotych – na zakup pomocy naukowych ze 
                         środków Urzędu Marszałkowskiego,
                  -     środki  otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
                         publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
                         inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora 
                         finansów publicznych 155.000 złotych na wykonanie ogólniedostepnego 
                         wielofunkcyjnego   boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zborowie.
                  -     wpływy z usług – odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach 45.563,90 
                         złotych, na plan 50.000 złotych, t. j. 91,13 %,
                  -      dochody z najmu i dzierżawy  składników majątkowych 14.203,21 złotych, za 
                         wynajem sali w Gimnazjum,
                  -     zwrot za zużycie wody, gazu przez CARITAS przez okres wynajmowania 
                        pomieszczeń w Gimnazjum 3.375,36 złotych,

- wpływy z usług za wynajem autobusu szkolnego 9.124,42 złotych, na plan 
7.280 złotych, t.j. 125,34%,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5.500 złotych, ze sprzedaży 
zamortyzowanego w całości autobusu,

- pozostałe odsetki 113,72 złotych,
                  -     wpływy z usług – odpłatność za pobyt dzieci w stołówkach szkolnych 
                        147.019,30 złotych, na plan 155.000 złotych, t. j. 94,85 %.  

       -     dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
                        bieżących gmin 24.154,76 złotych,

12. Zwrot za korzystanie z energii elektrycznej w świetlicy w m. Włosnowice 102,43 
      złotych.
13.  Środki w ramach pomocy społecznej wpłynęły w wysokości 2.527.119,93 złotych, z 
      tego:
      - dotacje celowe z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na wykonanie zadań:    
         ♦ zleconych wpłynęły w wysokości 2.281.713,50 złotych, na plan 2.285.856 
            złotych,, t.j. 99,82 % z tego:

a/ dotacje celowe na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w m. Świniary 
    (ośrodki wsparcia)  zostały przekazane w kwocie 283.380 złotych, t.j. 100 %,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
      zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 
      283.380  złotych

             b/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłacenie świadczeń rodzinnych 
                 oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
                 1.662.617,45 złotych, na plan 1.663.521 złotych, t.j. 99,95%.
             c/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
                 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -   
                 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
                 świadczenia z pomocy społecznej 7.186,51 złotych,
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            d/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
                zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 
                zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
                61.529,54 złotych, t.j. 100 % z tego:
            -   Pozostałe odsetki 27 złotych,
            -   Dochody jst związane z realizacja zadań zleconych 1.019,12 złotych.

♦  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
                bieżących gmin 244.360,20 złotych, z tego na:
                a/ zasiłki i pomoc w naturze 6.100 złotych,

    b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
                    bieżących gmin 3.407,16 złotych(na składkę zdrowotną) 
                c/ utrzymanie ośrodków pomocy społecznej 79.622 złotych, 
                c/ „posiłek dla potrzebujących” 94.104 złotych, co stanowi 100 %.
       11. W ramach pozostałych zadań polityki społecznej wpłynęły środki w wysokości 
             202.901,49 z Urzędu  Marszałkowskiego pochodzące z Programu „Kapitał Ludzki” 
             na   realizację zadań w zakresie oświaty, i edukacyjnej opieki wychowawczej. 
      12. W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wpłynęło 67.259 złotych - jako

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 
 na pomoc materialną dla uczniów.

13. Środki z tytułu wspólnej realizacji inwestycji wpłynęły w wysokości 84.274,24 
       złotych.

                  Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 12.657.306,16 złotych na plan 
            13.856.357,31 złotych, co stanowi 91,35  %, z tego:

1. W rolnictwie i łowiectwie 224.191,14 złotych na:
       ♣ przebudowa sieci wodociągowej – ul. 1 – go Maja i Daniewskich oraz budowa 
           kanalizacji sanitarnej w m. Wełnin 1.322 złotych na aktualizację kosztorysu 
           inwestorskiego kanalizacji sanitarnej w m. Wełnin.  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. Dnia 15 października została 
           podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Gmina 
           rozpoczęła 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. Gmina  wystąpiła do Banku Gospodarstwa Krajowego o 
           udzielenie pożyczki w ramach  wyprzedzającego finansowania zadania. Został 
           również złożony wniosek o pozyskanie pozostałych środków do Wojewódzkiego 
           Funduszu Ochrony  Środowiska w Kielcach. Wniosek otrzymał pozytywną 
           akceptację. Wysokość pożyczki to 90% kosztów kwalifikowanych zadania. Projekt 
           zaplanowano do realizacji w dwóch etapach; część wodociągowa do końca maja 
           2010 roku i część kanalizacyjna do końca listopada 2010 roku. Po zrealizowaniu 
           zadania Gmina  wystąpi do  Instytucji Zarządzającej środkami w ramach Programu 
           Rozwoju  Obszarów Wiejskich o przekazanie ich do budżetu Gminy.
      ♣ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 7.391 złotych, w ramach 2% wpływów z 
          podatku rolnego,
      ♣ wypłacenie dopłat dla 426 rolników do różnicy podatku akcyzowego od paliwa na 
          kwotę 183.003,22 złotych i 3.659,26 złotych częściowy zwrot kosztów obsługi 
          administracyjnej dopłat.

♣ wykonano ścieżkę zdrowia, przy współudziale  środków środki na        
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    dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 4.871,39 złotych(środki OSP 
    Solec-Zdrój) oraz  na  wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 
    jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 19.485,55 złotych(środki z 
    Urzędu Marszałkowskiego w ramach podpisanej umowy) na wykonanie zadania 
    p.  n. „Zdrowe ciało zdrowy druh”

2. Na utrzymanie dróg wydatkowano 977.054  złotych, z tego:
            ♣ wykonanie mapy podziałowej do regulacji pasa drogowego drogi Piestrzec-
               Zarzecze 9.000 złotych. Pre - Umowa na finansowanie budowy dróg została 
               podpisana z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 3.000.000 
               złotych 
           ♣ wykonanie przebudowy drogi gminnej Nr 1564006 Strażnik - Zuków od km 

  0+000 do km 1+525dł 1525 mb. Wykonawca robót była firma PRD Staszów. 
  Zadanie było współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach  
  Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 203.044,72 
  złotych. Wykonano 1525 mb drogi o nawierzchni bitumicznej. Wartość robót 
  406.089,45  złotych,

     ♣ partycypacja w kosztach zadania ”Przebudowa dróg powiatowych – Szczaworyż – 
         Kików – Zborów 100.000 złotych. Została przekazana kwota 100.000 złotych na 
         wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku Zborów - Kików na dł. 3550 mb.

           ♣ wykonano 352 mb o szerokości 3 mb drogi o nawierzchni bitumicznej na   
  przebudowę drogi w m. Wełnin -  dz. nr 149, 730o wartości 31.392,06 złotych,

           ♣ przebudowa drogi w m. Żuków na długości 336 mb o  wartości 25.594,23  złotych,
           ♣ przebudowa drogi Włosnowice "Iłek" na długości 770 m o nawierzchni 

  Bitumicznej o wartości 106.954,23 złotych ,
           ♣  wykonano remont drogi gminnej m. Strażnik o wartości 19.984 złotych materiałem 
               kamiennym na długości 750 mb i szerokości 3 mb,
           ♣ wykonano przebudowę drogi gminnej Nr 1564009 Sznury - Nowa Wieś od km 
               0+000 do km 1+200 dł 1200 mb o wartości 176.801,84 złotych .Wykonawcą robót 
               była firma PRID Miechów. Zadanie było współfinansowane ze środków budżetu 
               państwa w ramach usuwania skutków powodzi wiosna 2006. Kwota dofinansowania 
              100.000 złotych,
           ♣ remont mostu w m. Strażnik 2.166,49 złotych,
           ♣ remont przystanku w m. Świniary 3.000 złotych,

     ♣ zimowe utrzymanie dróg gminnych 3.623,07 złotych,
     ♣ remont drogi na długości 220 mb w m. Ludwinów 10.000 złotych,
     ♣ bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 78.738,04 złotych,
         W tym zakresie wywieziono i rozrównano 639 ton materiału kamiennego i 1458 ton 
         rumu kamiennego. Wykonano 29 mb przepustów, okopywanie rowami dróg 
         gminnych.         

      3.  Wydatki na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej kształtowały się na poziomie  
     176.801,84 złotych, w tym: 
      ♣ utrzymanie budynku ośrodka zdrowia 103.329,38 złotych, z tego:
            a.     wynagrodzenia wraz z pochodnymi  sprzątaczki 12.429,38 złotych

b. opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu 35.661,42 złotych ,
c. studium wykonalności inwestycji dla zadania p.n. „Modernizacja ZOZ w Solcu 

– Zdroju” 6.100 złotych,
d. zakup autoklawu 9.100 złotych,
e. wydatki na remont tarasów 14.640 złotych,
f. zakup schodołazu 14.200 złotych,
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            ♣ podatek VAT od umowy najmu poddasza użytkowego nad U.G. 5.641,81 złotych - 
                Gmina nie może odliczyć VAT,
            ♣ odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości – według wyroku sądu 
                13.000 złotych,
            ♣ podziały działek, wznowienie granic działek, operat szacunkowy działki, odpisy, 
                wypisy i wyrysy działek (Solec- Zdrój, Kików, Zagaje Kikowskie, Wełnin, 
                Piestrzec, Zagórzany, Strażnik) 25.960,31 złotych.

4. Za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  oraz studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Solec – Zdrój 
za kwotę 40.070,31 złotych oraz w zakresie cmentarnictwa 1.000 złotych.      

5. W zakresie administracji publicznej wydatkowano 2.196.052,56 złotych, na plan 
2.434.310,95 złotych, tj. 90,21 %, z tego:

     ♣ wydatki na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 
         159.870,63 złotych, z tego z dotacji z budżetu państwa 41.775 złotych,
     ♣ na obsługę Rady Gminy 110.485,95 złotych na:

♠    wypłacenie diet 106.350 złotych, 
      w tym :
      - dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy 13.500 złotych,
      - diety radnych 67.200 złotych
     - diety sołtysów 25.650 złotych. 
♠    zakup  artykułów spożywczych na sesje i komisje 1.231,10 złotych,
♠    wycieczka do Sejmu R.P. 2.650 złotych

           ♣ utrzymanie urzędu gminy 1.614.396,84 złotych na:
             ♠  wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników 1.243.273,05 złotych, w tym     

 wynagrodzenie pracownika współfinansowanego z PFRON 27.544,31 złotych,  
 nagrody jubileuszowe 15.490 złotych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 
68.550,16 złotych

               ♠  za przesyłki pocztowe 23.757,50 złotych,
             ♠  wykonanie pomiaru instalacji elektrycznej oraz przegląd instalacji gazowej w 
                   budynku U.G. 2.812 złotych 
             ♠  opłata  za odprowadzenie ścieków 1.177,55 złotych,
             ♠  zakup środków czystości 4.296,15 złotych,
             ♠  zakup prasy codziennej 3.801,50 złotych,
             ♠  zakup czasopism fachowych 9.805,40 złotych,  
               ♠  zakup napojów chłodzących 4.120 złotych, 
             ♠  zakup materiałów biurowych 18.576,34 złotych,
             ♠  zakup aparatu fotograficznego jako nagroda dla laureata olimpiady 1.073 złotych,
             ♠  opłata z zużycie gazu, wody i energii elektrycznej 44.080,45 złotych,
             ♠  opłata za rozmowy telefoniczne :

       ●   komórkowe 7.011,90 złotych,
       ●   stacjonarne 15.266,90 złotych

             ♠   internet i BIP 7.658,78 złotych,
             ♠  szkolenia pracowników 9.335,35 złotych,
             ♠  obsługa bankowa 4.800 złotych,
             ♠  prowizja bankowa za prowadzenie rachunków bankowych NBS 1.280 złotych,
             ♠  obsługa informatyczna Urzędu Gminy 6.000 złotych,
             ♠  monitorowanie budynku 3.367,20 złotych,
             ♠  podróże służbowe krajowe 4.323,40 złotych,
              ♠   podróże  służbowe zagraniczne 13.705,20 złotych,
             ♠  opłaty licencyjne od programów komputerowych 26.710,23 złotych,
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             ♠  czyszczenie instalacji c. o. i remont pieca 3.750 złotych,
            ♠  utrzymanie samochodów służbowych 20.567,93 złotych,
             ♠ remont pomieszczeń na parterze i drugim piętrze w budynku U.G. 14.964,05 
                złotych 
            ♠  koszty współpracy Gminy Solec – Zdrój z Gminą Niemirów z Ukrainy 30.950,48 
                 złotych,
            ♠  utrzymanie urządzeń kserograficznych 14.007,15 złotych,
            ♠  obsługa urządzeń wykonywana przez ZGK 5.280 złotych,
            ♠  odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 24.917 złotych,
            ♠  zakup sprzętu komputerowego 12.102 złotych
             ♣ promocja Gminy 69.197,94 złotych, na:
               - wykonanie dokumentacji fotograficznych 2.200 złotych,
               - promocja(reklama w prasie) 9.167 złotych,
               - wykonanie bociana (obok budynku U. G.) 1.678 złotych
               - wykonanie gazety soleckiej 2.989 złotych, 
               - wykonanie ramek na wymiar (widok Solca – Zdroju) 2.754,76 złotych,
               - zakup okładek z herbem Gminy 732 złotych,
               - publikacja „Świętokrzyski Magiczny Zakątek” 660 złotych,
               - album „Krajobraz Ziemi Buskiej” 798 złotych ,
               - monografia historyczna Gminy 4.300 złotych,
               - wydawnictwo „Wielka Księga Uzdrowisk”8.856 złotych,
               - wydawnictwa albumowe 3.901 złotych,
               - zorganizowanie imprezy III Magnoliowy Dzień Wiosny”  1.374,71 złotych,
               - przygotowanie stoiska promocyjnego na imprezach 1.100 złotych,
               - renowacja figury przydrożnej w Sułkowicach 2.500 złotych,
               - zorganizowanie wystawy fotograficznej „Przyleciały bociany” i „Trwaj świecie, 
                 jesteś piękny” 1.134,70 złotych,
               - zorganizowanie dożynek gminnych 5.734,89 złotych,
               - dofinansowanie pobytu Koła Gospodyń Wiejskich w Rabce 1.600 złotych,
               - zorganizowanie sylwestra 4.442 złotych
           ♣ w zakresie pozostałej działalności wydatkowano 242.101,20 złotych
               opłacenie składek na związki i stowarzyszenia gmin  242.101,20 złotych

      ♦ NIDA 2000 Solec Zdrój – 151.458 złotych - pod spłatę pożyczki, 
          Związek Międzygminny Nida 2000 wybudował stację uzdatniania wody, 
          ujecie 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 oraz 
          kredyt bankowy w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju. 
          Kredyt bankowy został już spłacony w 2005 roku, natomiast pożyczka w 
          WFOŚiGW pozostaje do spłacenia w wysokości 2.072.593,13  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. 
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          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.
      ♦ Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 1.500 złotych
      ♦ Regionalna Organizacja Turystyczna – 3.080 złotych
      ♦ Związek Gmin Wiejskich R.P – 1.351,20 złotych
      ♦ Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych 6.000 złotych,
      ♦ Stowarzyszenie G – 5 – 47.512 złotych
      ♦ Związek Ekologiczny Odpadami w Rzędowie 31.200 złotych.

6. Za prowadzenie stałego rejestru wyborców z terenu gminy wydatkowano 847 złotych 
ze środków  Krajowego Biura Wyborczego.

7. Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 13.363,25 
złotych. 

8. W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 
213.985,83 złotych, na;

      ♦  dofinansowanie dodatkowych dyżurów policji w okresie lata w Solcu – Zdroju 
          3.000 złotych,
      ♦ utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 210.795,90 złotych

●   nagrody za udział w zawodach sportowo – pożarniczych 2.500 złotych,
●   wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców samochodów pożarniczych 
      15.929,03 złotych,
●   remont strażnicy w m. Piestrzec 7.431,19 złotych(wykonanie instalacji c.o. i 
      zakup pieca)   
●   utrzymanie samochodów pożarniczych 32.078,01 złotych,
●   ubezpieczenie strażaków, budynków strażnic pożarnych 9.640 złotych,
●   badania profilaktyczne strażaków  2.750 złotych,
●   szkolenie strażaków 1.000 złotych,
●   obsługa urządzeń 2.640 złotych,
●   rozmowy telefoniczne :
      ▪ z telefonów komórkowych 953,13 złotych,
      ▪ z telefonów stacjonarnych 1.251,53 złotych,
●   opłacenie za zużycie energii elektrycznej w budynkach strażnic 1.832,28 
      złotych,
●   zakup  mundurów strażackich 2.869,05 złotych – OSP Piestrzec,   
     Kików, Zborów,  Solec – Zdrój,
●   zakup wyciągarki elektrycznej do samochodu pożarniczego IVECO 9.900 
     złotych
● została przekazana kwota 115.976 złotych na zakup samochodu pożarniczego     
    IVECO. Dofinansowanie ze środków  Wojewódzkiego Związku OSP R.P. 
    230.000 złotych, w tym z WFOŚiGW 80.000 złotych oraz z OSP Solec-Zdrój  
    100.000 złotych.

            ♦ w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zakup 189,93 złotych na 
                artykułów spożywczych dla poszkodowanych w m. Ludwinów w czasie powodzi   
                czerwiec 2009. Artykuły spożywcze zostały dowiezione i rozdane mieszkańcom.

9. Wydatki w zakresie poboru podatków i opłat i nie podatkowych należności 
       budżetowych 56.905,92 złotych, na plan 59.220 złotych, na:
            ♣ wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 52.531 złotych, w tym:

 ♦   za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 27.601 złotych,
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 ♦   za inkaso opłaty uzdrowiskowej 24.279 złotych,
 ♦   za inkaso opłaty targowej 651 złotych,

            ♣ opłata pocztowa 2.516,11 złotych,
            ♣ zakup druków i formularzy 948,06 złotych
            ♣ opieka autorska nad programem „Podatki gminne” 375,76 złotych,
      10. Z tytułu obsługi długu publicznego wydatkowano 8.008,04 złotych, jako odsetki od   

       kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych w latach poprzednich na realizację 
       inwestycji. W m – cu czerwcu została spłacona ostatnia rata zaciągniętego kredytu w 
       Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach  na opracowanie dokumentacji na 
       budowę Gimnazjum i dróg w Gminie  Solec – Zdrój (kredyt preferencyjny z FRIK), 
       oraz zaciągniętego w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym Solec - Zdrój na budowę 
       drogi Kików – Kosinów.
11.Na utrzymanie oświaty wydatkowano 4.750.618,15 złotych, na plan 4.927.376,57 
złotych, co stanowi 96,41%. 

            ♣ szkoły podstawowe 2.610.167,22 złotych, na plan 2.646.879,65 złotych t. j. 
                98,61 % na, 

♦   wynagrodzenia wraz z pochodnymi (43,5 etatów) 1.848.305,97 złotych,
♦   wypłacenie 25 dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli 5.663,65 złotych,
♦   wypłacenie 34 dodatków wiejskich dla nauczycieli 91.426,65 złotych,
♦   zakup środków czystości 4.669,35 złotych, 
♦    zakup prasy 3.504,60 złotych,
♦   materiały do remontów 4.438,86 złotych,
♦   zakup materiałów biurowych 5.081,87 złotych,
♦   zakup krzeseł i stolików uczniowskich  w SP Solec - Zdrój 3.015,80 
      złotych,
♦   zakup pomocy naukowych 46.171,30 złotych,
      a/ w tym:
         - doposażenie w pomoce dydaktyczne Szkoły Solec-Zdrój i Zborów w  
            ramach Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na 
            Obszarach Wiejskich 30.000 złotych,
         - doposażenie w pomoce dydaktyczne Szkoły Solec w ramach Rządowego 
           Programu Wieloletniego „Radosna Szkoła” 11.932 złotych,
♦   opłacenie za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu 104.745,55 złotych,
♦   opłata za odprowadzenie ścieków 5.406,70 złotych,
♦   wywóz nieczystości stałych 2.781,91 złotych,
♦   rozmowy telefoniczne- telefonii stacjonarnej  3.016,12 złotych,
♦   prowizja bankowa 3.715 złotych,
♦   monitorowanie obiektów szkolnych 2.196 złotych,
♦  przegląd instancji gazowej i kominowej 1.800,50 złotych, 
♦  ubezpieczenie mienia 5.978 złotych,
♦  odpisy na ZFŚS 88.510 złotych,
♦  podróże służbowe krajowe 2.414,60 złotych,
♦   dezynsekcja obiektów szkolnych 1.464 złotych,
♦  zakup programów komputerowych 2.401,38 złotych
♦  Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólniedostepnego dla dzieci i młodzieży   
    przy Szkole Podstawowej w Zborowie 317.730,55 złotych - wykonano 
    wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Zborowie.  
    Całkowite wymiary boiska 22 x 44 m na podbudowie elastycznej z 
    powierzchnią poliuretanową. Wyposażono boisko w 2 bramki do piłki ręcznej, 
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słupki wraz z siatką do piłki siatkowej, 4 sztuki koszy do piłki koszykowej oraz 
wolnostojące stanowisko do sędziowania Zadanie zostało  dofinansowane w 
wysokości 155.000  ze środków UKF. Ze środków budżetu Gminy został 
wykonany chodnik i droga dojazdowa do boiska przy Szkole Podstawowej w 
Zborowie o wartości 7.714,74 złotych.

       ♣ oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 147.815,99 złotych, na plan 
                158.911 złotych, t. j. 93,02 %, na:

♦    wynagrodzenia wraz z pochodnymi (2,75 etatu) 129.320,94 złotych,
♦    dodatki mieszkaniowe dla 4 osób 662,04 złotych,
♦    dodatki wiejskie  dla 6 osób 7.838,60 złotych,
♦    zakup krzeseł i stolików uczniowskich  w SP Solec - Zdrój 795 złotych,
♦    zakup wykładziny w Szkole Podstawowej w Solcu-Zdroju 1.129,77 złotych,
♦    opłacenie za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu 1.725,34 złotych
♦    odpisy na ZFŚS 5.838 złotych

            ♣ przedszkola 133.682,65 złotych, na plan 159.510 złotych, t.j. 83,81  %, na:
♦    wynagrodzenia wraz z pochodnymi (3,46 etatów)  98.919,22 złotych,
♦    dodatki mieszkaniowe dla 1 nauczycielki 316,46 złotych,
♦    dodatki wiejskie dla 2 nauczycielek 2.841,76 złotych,
♦    zakup środków żywności 18.653,54 złotych,
♦    opłacenie za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu 3.724,56 złotych,
♦    rozmowy telefoniczne- telefonii stacjonarnej 821,63 złotych,
♦    odpisy na ZFŚS 5.149 złotych,
♦    opłata za dostęp do Internetu 660 złotych.

            ♣ Gimnazja 1.215.205,99 złotych, na plan 1.267.646,36 złotych, t.j. 95,86 %, na:
♦    wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.001.636,08 złotych (21,89 etatów)
♦    dodatki mieszkaniowe dla 11 osób 2.978,81 złotych,
♦    dodatki wiejskie dla 18 osób 48.066,63 złotych,
♦    zakup materiałów biurowych 2.813,44 złotych (świadectwa, dzienniki),
♦    zakup środków czystości 2.080,77 złotych,
♦    zakup czasopism 2.944,76 złotych,
♦    wykonanie szaf i szafek 7.523,67 złotych,
♦    doposażenie łazienek 3.483,06 złotych,
♦    zakup kocy i pościeli 5.024 złotych,
♦    pomocy naukowych 1.296,25 złotych,
♦    zakup płytek do łazienki i szatni 3.278,50 złotych,
♦    zakup materiałów do remontów 3.194,83 złotych, 
♦    opłacenie za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu 50.356,29 złotych,
♦    rozmowy telefoniczne – telefonii stacjonarnej 2.918,49 złotych,
♦    prowizja bankowa 1.720 złotych,
♦    opłata za zużycie ścieków 2.323,28 złotych,
♦   dezynsekcja obiektów szkolnych 932,08 złotych,
♦   wykonanie krat i szafki zabezpieczającej tablicę multimedialną 2.000 złotych,
♦    montaż Internetu i tablicy multimedialnej 1.200 złotych 
♦    

                  ♦    monitorowanie obiektu gimnazjum 732 złotych, 
                  ♦    wywóz nieczystości stałych 1.983,88 złotych,

♦    zakup akcesoriów komputerowych 2.195,43 złotych
♦    podróże służbowe krajowe 1.711,40 złotych,
♦    ubezpieczenie mienia 3.073 złotych,
♦    odpisy na ZFŚS 47.556 złotych
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           ♣ dowożenie uczniów  186.327,07 złotych, na  plan 212.104 złote, t. j. 87,85 % na:
♦    wynagrodzenia wraz z pochodnymi 98.517,34 złotych (2 kierowców – 1,83 i  
      1,25 etatu  opieka przy dowozie uczniów),
♦    utrzymanie autobusów szkolnych 81.666,55 złotych, w tym zakup paliwa 
       58.646,96 złotych,
♦     odpisy na ZFŚS 3.080 złotych

          ♣ Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół  180.556,89 złotych, na plan 
                185.627,56 złotych, t.j. 97,27  %, na:

♦   wynagrodzenia wraz z pochodnymi 167.916,22 złotych (3 etaty),
♦   zakup materiałów biurowych 3.400,35 złotych,
♦   autoryzacja programów komputerowych 1.837,32 złotych,
♦   podróże służbowe krajowe 161,50 złotych,
♦   licencje i akcesoria komputerowe 909,99 złotych,
♦   szkolenia pracowników 945 złotych,
♦   odpisy na ZFŚS 3.000 złotych,

          ♣ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5.159,50 złotych, na plan 10.375 
              złotych, t.j. 49,73 %, na:

♦    dopłata do czesnego 1.200 złotych (Ślusarska Dorota),
♦    doradztwo metodyczne 1.540 złotych,
♦    podróże służbowe 1.351,50 złotych,
♦    szkolenia pracowników 1.068 złotych.

          ♣ stołówki szkolne 216.040,08 złotych, na plan 230.659 złotych, t. j. 93,66 % na:
              ♦ wynagrodzenia wraz z pochodnymi 64.902,80 złotych – wynagrodzenie 2,26 etatu 
                 plus godziny ponadwymiarowe.
              ♦  zakup środków żywności 138.796,46  złotych
                  z dożywiania korzystało średnio w m - cu 
                  - zupy – 230 osób dziennie,
                  - śniadania – 304 osób dziennie ,
                  - drożdżówki – 48 osób dziennie ,
              ♦  odpisy na ZFŚS 2.045 złotych
          ♣ pozostała działalność 55.662,76 złotych na:
             ♦  na odpisy na ZFŚS 31.508 złotych,
             ♦  dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 24.154,76 
                 złotych,
     12.W zakresie ochrony zdrowia wydatkowano 46.219,72 złotych, na:
          ♣ zwalczanie narkomanii 1.600 złotych, za  przeprowadzenie programu 
              profilaktycznego pn. „Masz tylko jedno życie”

    ♣ na przeciwdziałanie alkoholizmowi 41.224,97 złotych, na:   
♠   obsługa punktu konsultacyjnego 6.600 złotych,
♠   wynagrodzenie pedagoga szkolnego 11.602,08 złotych, 
♠   za wydanie opinii biegłego w sprawach podopiecznych 1.168 złotych,
♠   program profilaktyczny „Pomóż mi” 1.200 złotych,
♠   program profilaktyczny „Veto wobec przemocy, alkoholu i narkotyków” 1.440 
     złotych,
♠   zakup materiałów edukacyjnych „Zachowaj trzeźwy umysł” 1.220 złotych,

                  ♠   przeprowadzenie programu profilaktycznego z okazji Dnia Dziecka 5.300 
                       złotych,
                  ♠   zorganizowanie kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych 8.000 złotych,

♠   energia elektryczna w świetlicy socjoterapeutycznej 2.424,24 złotych.
           ♣ wykonanie statutu Uzdrowiska Solec-Zdrój 3.394,75 złotych.
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13. Na wypłacenie świadczeń i obsługę świadczeń z zakresu pomocy społecznej 
wydatkowano 2.716.191,96 złotych, na plan 2.782.632,60 złotych, co stanowi 97,61 
%, na:

           ♣ za utrzymanie czterech pensjonariuszy w domu pomocy 46.193,12 złotych,   
     ♣ jako dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób po kryzysach 
         psychicznym 283.380 złotych złotych, z tego:

♠    na wykonanie zadań bieżących zleconych do wykonania prowadzenia usług 
      opiekuńczych stacjonarnych całodobowych 283.380 złotych. Całkowity koszt 
      utrzymania Środowiskowego Domu  Samopomocy wynosi 945.018,05   
      złotych. 
      Różnica została sfinansowana ze środków własnych ŚDS. 

           ♣ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
               ubezpieczenia społecznego  1.662.617,45 złotych , co stanowi 99,95 % planu, na:

 ♦   wypłacenie świadczeń rodzinnych  wraz z dodatkami dla 415 osób –  
      696.480 złotych, 
 ♦   wypłacenie zaliczek alimentacyjnych  – 73.024,86 złotych,
 ♦   wypłacenie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 42.000 złotych,
 ♦   opłacenie składek od świadczeniobiorców (dla 5 osób) 6.420,61 złotych,
 ♦   wydatki bieżące na obsługę świadczeń 48.347,18 złotych (wynagrodzenia 
       wraz z pochodnymi dla 1 pracownika prowadzących obsługę świadczeń – 
       24.097,75 złotych, opłacenie licencji na program, prowizje bankowe, zakup 
       druków i formularzy, zakup komputera wraz z urządzeniem 
       wielofunkcyjnym),

           ♣ opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre 
               świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 10.593,67
               złotych,   
           ♣ wypłacenie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne 
               i rentowe 142.006,58 złotych, 

♠   zasiłki stałe 107.482,99 złotych dla 30 osób,
♠   zasiłki okresowe 21.213,59 złotych dla 24 osób,
♠   zasiłki celowe 13.310 złotych.

           ♣ wypłacenie  dodatków  mieszkaniowych  na kwotę 15.051,73 złotych.
           ♣ utrzymanie GOPS kosztowało 165.398,61 złotych , t.j. 87,46 % planu, z 
               tego:

♠   wynagrodzenia wraz z pochodnymi  158.425,87 złotych (3 pracowników). Od 
dnia 18 marca jeden pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim, a od dnia 2 
maja do wynagrodzenie płaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
♠   odpisy na ZFŚS 3.000,12 złotych

           ♣ w zakresie pozostałej działalności wydatkowano 390.950,80 złotych na:
               ♦ dożywianie uczniów w szkołach wydatkowano  w ramach programu dla „posiłek 
                  dla potrzebujących” – 378 osób na kwotę 112.618,80 złotych, 
               ♦ zasiłki celowe 3.340 złotych dla 33 osób,
               ♦ wypłacenie świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych 7.992
                   złotych,
               ♦ wypłacenie 314 zasiłków celowych z tytułu usuwania klęsk żywiołowych – 
                  powódź czerwiec 2009 na kwotę 267.000 złotych. 
      14. W zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej wydatkowano 
            191.297,74 złotych, z tego dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 188.432,30 złotych. Ze 
            środków własnych budżetu Gminy dofinansowanie wynosiło 2.865,44 złotych.

W 2009 roku Gmina realizowała projekty:
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1.  „Bo w przedszkolu jest nas wiele, bo w przedszkolu najweselej” za kwotę 
     83.303,50 złotych, z tego z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 81.788,50 złotych. 
     Projekt realizował Zespół Placówek Oświatowych w Solcu – Zdroju.

           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. W marcu zajęcia prowadzone w ramach projektu były filmowane 
           przez T.P. Oddział Regionalny w Kielcach, który był kilkakrotnie emitowany na 
           antenie telewizji regionalnej.
           W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, m. in. namiot klasy, chustę 
           animacyjną, tunel, instrumenty perkusyjne oraz wiele materiałów do zajęć.

           2. „Lepsza przyszłość” za kwotę 37.635,24 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.
           Informacje o realizacji projektu były zamieszczane na stronie internetowej U.G, w 
           Gazecie Sołeckiej, w biuletynie skierowanym do rodziców. W marcu zajęcia 
           prowadzone w ramach projektu były filmowane przez T.P. Oddział Regionalny w 
           Kielcach, który był kilkakrotnie emitowany na antenie telewizji regionalnej.
           W ramach projektu zakupiono wiele pomocy dydaktycznych (program 
           multimedialny, książki, kostki Rubika, szachy, gry, radiomagnetofon). 
    3. „Nasze przedszkole – Szansą dla naszych dzieci” za kwotę 70.359 złotych, z tego z 

              dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 69.008,56 złotych. Ze środków własnych 
              budżetu Gminy dofinansowanie wynosiło 1.350,44 złotych.
              Projekt realizował Zespół Placówek Oświatowych w Zborowie. Projekt obejmuje 
              opieką dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach projektu realizowane są zajęcia 
              edukacyjno-wychowawcze( dodatkowe lekcje języka angielskiego, rytmiki, 
              logopedii i gimnastyki). Organizowane są wycieczki, zabawy. Zakupiono meble, 
              komputery. Również w ramach projektu prowadzony jest bezpłatny catering.

15. Na utrzymanie edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano 151.916,22 złotych 
a/  świetlice szkolne 74.757,22 złotych

♠   wynagrodzenia wraz z pochodnymi 69.160,80  złotych  0,91 etatu  i za  godziny 
      ponadwymiarowe),
♠    odpisy na ZFŚS 2.934 złotych.

            b/   pomoc materialna dla uczniów 77.159 złotych – na wypłacenie stypendiów dla 
                  216 uczniów po 128 złotych ; 206 uczniów po 87 złotych; wypłacenie zasiłku 
                  szkolnego dla  8 uczniów po 300  złotych, dla  studentów (Kozłowski Grzegorz i 
                  Lis Anna, Fortuna Joanna, Wasilewska Joanna, Bonar Ewelina oraz 
                  stypendium sportowego dla Łukasz Domański) po 300 złotych .
     16.  Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska kształtowały się na 
            poziomie 593.843,18 złotych, na plan 975.827,11 złotych, co stanowi 60,86 %,         
            z tego: 
           ♣ gospodarkę ściekową i ochronę wód 329.054,57 złotych na plan 598.268,57 złotych, 
               t. j. 6,81 %,  na opracowanie dokumentacji na realizację zadania p.n. „Rozbudowa i 
               przebudowa systemu wodno  – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów 2005 
               – 2015”. Zadanie to jest  współfinansowane ze środków preferencyjnego kredytu – 
               Funduszu Rozwoju Inwestycji  Komunalnych w kwocie 185.960 złotych. Umowa z 
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               Bankiem Gospodarstwa Krajowego została podpisana i jest realizowana w 
               transzach, po przedłożeniu faktur za wykonane prace projektowe. Zgodnie z 
               podpisanym  porozumieniem została  wystawiona faktura dla gminy Pacanów, z 
               tytułu częściowego zwrotu   poniesionych kosztów opracowania dokumentacji 
               projektowej na realizację zadania inwestycyjnego na kwotę 83.621,96  złotych. 
               Pre - Umowa na finansowanie zadania została podpisana z Marszałkiem  
               Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 19.877.531,94 złotych. W dniu 18 
               czerwca Gmina przekazała Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 
               ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy 
               robót. Wykonanie dokumentacji projektowej 283.589 złotych(z tego z kredytu 
               preferencyjnego FRIK 185.960 złotych),wykonanie tablic informacyjnych 16.165,04 
               złotych, opłaty przyłączeniowe 4.955,93 złotych, opinia prawna 4.172,40 złotych, 
               wykonanie przyłącza elektrycznego 10.870,20 złotych, promocja projektu 9.202 
               złotych.
           ♣ oczyszczanie miast i wsi 12.361,02 złotych, na plan 25.000 złotych, t. j. 49,44 %,
               z tego:
               ♦  sprzątanie ulic, wywóz nieczystości przez ZGK 10.560 złotych,
               ♦  partycypacja w kosztach utrzymania oczyszczalni ścieków w Zborowie 1.801,02 
                   złotych,
           ♣ utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.400,35 złotych na plan 31.000 złotych 
               t. j. 7,74 %, na zakup kwiatów i ziemi na rabaty.
               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 -  umowa  o przyznanie pomocy w ramach  
               Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich została podpisana z Marszałkiem 
               Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 500.000 złotych. W dniu 17 sierpnia 
               została podpisana umowa na wyprzedzające finansowanie tego zadania przez BGK.  
           ♣ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 55.393,54 złotych, na plan 71.558,54 
               złotych, t. j. 77,41 % 
               - jako dotacja celowa dla gminy Busko – Zdrój w ramach realizacji programu 
                 „Kolektory słoneczne’ 6.898,54 złotych,
               - zlecono opracowanie projektu na kolektory słoneczne w ramach Szwajcarsko-
                 Polskiego Programu Współpracy. Zadanie to ma być realizowane przez Gminę 
                 Busko 48.495 złotych. 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. 
           ♣ na utrzymanie oświetlenia z terenu gminy wydatkowano 189.633,70 złotych, w tym:

♦   za zużycie energii elektrycznej 170.319,13 złotych.
♦   konserwacja oświetlenia ulicznego 7.818,47 złotych,
♦   wykonanie nowych opraw oświetleniowych 5.980 złotych (Piasek Mały,   
      Kików, Świniary, Magierów),
♦   remont i przebudowa linii oświetlenia na ul. Żeromskiego 4.947,10 złotych,

           ♣   w ramach pozostałej działalności wykonano 15 sztuk ławek ulicznych za kwotę 
                 4.440 złotych oraz uzupełnienie oświetlenia świątecznego za kwote 560 złotych.

17. W ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano 298.756,65  
         złotych na:
         ♦ przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury (GCK) w wysokości 
            211.781 złotych na prowadzenie upowrzechniania  kultury (gminnego ośrodka 
            kultury – zgodnie ze statutem). Gminne Centrum Kultury otrzymało dotację w 
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            wysokości 200.000 złotych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 
            realizację zadania p. n. „Dom marzeń”. Z budżetu Gminy została przekazana 
            dotacja celowa na realizację zadania p. n. „Dom marzeń”.
         ♦ również w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  wydatkowano 

                  20.275,65 złotych na:
            ♠    opracowanie projektu i map na budowę w świetlicy wiejskiej w m. Piasek 
                  Mały 1.168,99 złotych,
            ♠    budowę świetlicy wiejskiej w m. Piasek Mały 19.106,66 złotych

     18.   Na utrzymanie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 23.109,78 złotych, na plan 
       38.161,80 złotych, co stanowi 60,56  % planu na: 

             ♣ Kompleks mineralnych basenów w Solcu - Zdroju 2007 – 2012 8.161,80 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. Trwają prace związane z 
                 opracowaniem odpowiedniej  dokumentacji niezbędnej do przygotowania 
                 postępowania na wybór koncesjonariusza. Komplet dokumentów wymaganych   
                 przed podpisaniem umowy o dofinansowanie gmina będzie składać w terminie do 
                 30 czerwca 2010 roku  .

       ♣ zakup piłek do siatki, obuwia sportowego, napojów chłodzących i artykułów 
           spożywczych dla uczestników Turnieju Piłki Siatkowej mężczyzn o puchar Wójta 
           Gminy 2.186,02 złotych,

            ♣ ubezpieczenie członków klubu sportowego 1.500 złotych,
            ♣ zorganizowanie rozgrywek sportowych w piłce nożnej i zajęć sportowo-
                rekreacyjnych 5.500 złotych,
            ♣  utrzymanie obiektów sportowych 5.043,82 złotych.

                   Zobowiązania budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosiły 
239.605,74 złotych, z tego długoterminowe – kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 
poprzednich na realizację inwestycji 239.605,74 złotych. 
                   Należności  budżetu 2.002.190,12 złotych, z tego:
- depozyty na żądanie 1.536.190,19 złotych, z tego z Zakładu Gospodarki Komunalnej 
   531,03 złotych,
- należności wymagalne 465.578,45 złotych (z tytułu dostaw i usług 24.194,53 złotych – z 
  tytułu opłaty za wodę z Zakładu Gospodarki Komunalnej 18.359,30 złotych i za ścieki 
  2.734,24 złotych, (w m – cu styczniu wpłynęła  kwota 15.776,95 złotych).  Na pozostałą 
  kwotę wystawiono upomnienia. Kwotę 3.100,99 złotych stanowią należności z   tytułu 
  dostaw i   usług z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu oraz z tytułu podatków i  opłat  
  realizowanych przez Urząd Gminy  334.804,58 złotych(zaległości zahipotekowane 
  110.639,56, na pozostałe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, realizowanych  
  przez urzędy  skarbowe 2.544 złotych oraz pomocy społecznej z tytułu alimentów 
  104.035,34 złotych(egzekucją tych należności zajmuje się komornik sądowy)
- pozostałe należności 421,48 złotych, z tego:
   ♦ z tytułu dostaw towarów i usług 19,66 złotych,
   ♦ z tytułu podatków i opłat 498.171,20 złotych, z tego:
      - z tytułu podatków i  opłat  realizowanych przez Urząd Gminy  11 złotych,
      - z tytułu podatku od towarów i usług VAT 390,82 złotych
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Wykonanie planu zakładów budżetowych

Plan przychodów wynosił 1.113.450 złotych, wykonano 962.861,59 złotych, co stanowi 86,48 
% planu.

1. Wpływy z usług 395.863,13 złotych, z tego:
a. opłata za wodę 187.330,62 złotych,
b. opłata za ścieki 196.040,95 złotych,
c. opłata za wywóz i utylizację odpadów stałych 1.198,74 złotych,
d. za konserwację urządzeń i utrzymanie obiektów(ośrodka zdrowia, urzędu gminy, 

OSP i urządzeń ogólnodostępnych) 15.840 złotych,
e. za sprzedaż złomu 808,40 złotych,
f. wymiana i montaż wodomierzy 1.534,12 złotych
g. roboty na drogach – bieżące utrzymanie 5.491,89 złotych, z tego  – zimowe 

utrzymanie dróg gminnych 2.479,03 złotych,
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym 727,86 złotych,
3. Naliczenie amortyzacji środków trwałych 330.688,42 złotych.
4. Wpływy z różnych dochodów 651 złotych za inkaso opłaty targowej.

Na dzień 31 grudnia  należności wynosiły 44.272,48 złotych, w tym należności 
wymagalne 21.093,54 złotych. W m – cu styczniu 2010 roku wpłynęła  kwota 
15.776,95 złotych. Wystawiono upomnienia do wszystkich zalegających. 

Plan rozchodów wynosił 1.107.539 złotych, wykonano 996.459,89 złotych, co stanowi 89,97 
%, na:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 445.589,02 złotych,
2. Zakup energii 62.405,75 złotych (energia elektryczna –  59.139,35 złotych, woda 

3.266,40 złotych).
3. Remont sieci wodociągowych 15.896,45 złotych,
4. Remont pompy głębinowej do wody 220 złotych,
5. Zakup wykaszarki spalinowej 2.097,54 złotych,
6. Zakup zestawu młotowiertniczego 879,53 złotych,
7. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wodociągu ul. Janów w m. Solec – Zdrój 

1.400 złotych,
8. Remont ujęć wody 5.696,56 złotych
9. Wywóz i utylizacja odpadów stałych 2.195,40 złotych,
10. Prowizje bankowe i za prowadzenie obsługi bankowej 3.790 złotych
11. Utrzymanie sprzętu(ciągnika, wykaszarek)  6.504,42 złotych,
12. Opłata za korzystanie ze środowiska  20.640 złotych,
13. Podróże służbowe 8.275,31 złotych, z tego limity kilometrów dla pracowników 

7.452,31 złotych,
14. Rozmowy telefoniczne komórkowe 267,20 złotych,
15. Rozmowy telefoniczne stacjonarne 768,88 złotych
16. Odpisy na ZFŚS 10.000,40 złotych
17. Badania wody i ścieków 5.768,97 złotych,
18. Wydatki majątkowe 59.780 złotych, z tego:

- zakup ciągnika Landini 50.000 złotych 
- zakup pojemników na odpady 9.780 złotych

19. Koszty amortyzacji środków trwałych 330.688,42 złotych
Zobowiązania na dzień 31 grudnia  wynosiły 82.653,05 złotych i były to zobowiązania 
niewymagalne.
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 531,03 złotych,
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Wykonanie planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej

Plan przychodów  wynosił 14.950 złotych, wykonano 17.260,44 złotych, t.j. 115,45 %, z tego:
1. Wpływy z różnych opłat 12.251,67 złotych – przekazuje Urząd Marszałkowski  z 
      Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w części przypadającej 
      Gminie z wydanych decyzji z zakresu ochrony środowiska,
2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 8,77 złotych
3. Środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 5.000 

złotych.  

Plan rozchodów wynosił 20.700 złotych, wykonano 11.688,77 złotych, t.j. 56,46 % , z tego: 
1. Ochrona kasztanowców przed szrotówkiem 1.047,86 złotych,
2. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci 503,93 złotych,
3. Konserwacja pojemników na odpady stałe 236,60 złotych,
4. Zakup wapna do odkażenia wody w zalewie 123 złotych,
5. Wywóz odpadów komunalnych segregowanych 1.110,20,
6. Wywóz zużytego sprzętu RTV i AGD 3.012,53 złotych,
7. Dotacja na zakup kontenerów do segregacji odpadów 5.000 złotych.

Na dzień 30 czerwca stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 
9.603,25 złotych.
Na dzień 30 czerwca  należności wynosiły 0 złotych.
Zobowiązania na dzień 30 czerwca  wynosiły 0 złotych.
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