
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/160/2010

z dnia 27 sierpnia 2010 r.
WYDATKI

  PLAN WYKONANIE

Dział 
010 Rolnictwo i łowiectwo 97     455,55  96     045,55  

Rozdział 
01030 Izby rolnicze 1 410,00 0,00

wydatki bieżące 1 410,00 0,00
wydatki  jednostek  budżetowych  związane z realizacją 
ich statutowych zadań 1 410,00 0,00

wydatki majątkowe 0,00 0,00
Rozdział 

01095 Pozostała działalność – zadania zlecone 96 045,55 96 045,55

wydatki bieżące 96 045,55 96 045,55
wydatki  jednostek  budżetowych  związane z realizacją 
ich statutowych zadań 96 045,55 96 045,55

wydatki majątkowe 0,00 0,00

Dział 
400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz i wodę 400     000,00  171     870,63  

Rozdział 
40002 Dostarczanie wody 400 000,00 171 870,63

wydatki bieżące 400 000,00 171 870,63
wydatki  jednostek  budżetowych  na  wynagrodzenia  i  
składki od nich naliczane 46 600,00 24 203,87

wydatki  jednostek  budżetowych  związane z realizacją 
ich statutowych zadań 353 400,00 147 666,76

wydatki majątkowe 0,00 0,00

Dział 
600 Transport i łączność 1     352     200,00  46     615,02  

Rozdział 
60016 Drogi publiczne gminne 1 352 200,00 46 615,02

wydatki bieżące 105 000,00 31 057,86
wydatki  jednostek  budżetowych  na  wynagrodzenia  i  
składki od nich naliczane 23 800,00 0,00

wydatki  jednostek  budżetowych  związane z realizacją 
ich statutowych zadań 81 200,00 31 057,86

wydatki majątkowe 1 247 200,00 15 557,16

Dział 
700 Gospodarka mieszkaniowa 20     000,00  4     025,43  

Rozdział 
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 000,00 4 025,43

wydatki bieżące 20 000,00 4 025,43
wydatki  jednostek  budżetowych  związane z realizacją 
ich statutowych zadań 20 000,00 4 025,43

wydatki majątkowe 0,00 0,00

Dział 
710 Działalność usługowa 20     000,00  0,00



Rozdział 
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20 000,00 0,00

wydatki bieżące 20 000,00 0,00
wydatki  jednostek  budżetowych  związane z realizacją 
ich statutowych zadań 20 000,00 0,00

wydatki majątkowe 0,00 0,00

Dział 
750 Administracja publiczna 1     605     967,00  775     463,56  

Rozdział 
75011 Urzędy  wojewódzkie – zadania zlecone 72 486,00 39 032,00

wydatki bieżące 72 486,00 39 032,00
wydatki  jednostek  budżetowych  na  wynagrodzenia  i  
składki od nich naliczane 69 486,00 37 532,00

wydatki  jednostek  budżetowych  związane z realizacją 
ich statutowych zadań 3 000,00 1 500,00

wydatki majątkowe 0,00 0,00
Rozdział 

75020 Starostwa powiatowe 10 000,00 0,00

wydatki bieżące 10 000,00 0,00
dotacje na zadania bieżące 10 000,00 0,00
wydatki majątkowe 0,00 0,00

Rozdział 
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 65 000,00 30 572,60

wydatki bieżące 65 000,00 30 572,60
wydatki  jednostek  budżetowych  związane z realizacją 
ich statutowych zadań 3 000,00 557,60

świadczenia na rzecz osób fizycznych 62 000,00 30 015,00
wydatki majątkowe 0,00 0,00

Rozdział 
75023 Urzędy  gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 411 110,00 670 528,76

wydatki bieżące 1 411 110,00 670 528,76
wydatki  jednostek  budżetowych  na  wynagrodzenia  i  
składki od nich naliczane 1 169 150,00 537 322,95

wydatki  jednostek  budżetowych  związane z realizacją 
ich statutowych zadań 241 960,00 133 205,81

wydatki majątkowe 0,00 0,00
Rozdział 

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 036,00 19 418,30

wydatki bieżące 30 036,00 19 418,30
wydatki  jednostek  budżetowych  związane z realizacją 
ich statutowych zadań 30 036,00 19 418,30

wydatki majątkowe 0,00 0,00
Rozdział 

75095 Pozostała działalność 17 335,00 15 911,90

wydatki bieżące 2 530,00 1 107,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 530,00 1 107,20
wydatki majątkowe 14 805,00 14 804,70

Dział 
751

Urzędy  naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 12     957,00  5     904,81  



Rozdział 
75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa – zadania zlecone 744,00 372,00

wydatki bieżące 744,00 372,00
wydatki  jednostek  budżetowych  na  wynagrodzenia  i  
składki od nich naliczane 744,00 372,00

wydatki majątkowe 0,00 0,00
Rozdział 

75107
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 
zadania zlecone 12 213,00 5 532,81

wydatki bieżące 12 213,00 5 532,81
wydatki  jednostek  budżetowych  na  wynagrodzenia  i  
składki od nich naliczane 2 140,83 0,00

wydatki  jednostek  budżetowych  związane z realizacją 
ich statutowych zadań 3 322,17 2 157,81

świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 750,00 3 375,00
wydatki majątkowe 0,00 0,00

Dział 
754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 210     200,00  126     677,61  

Rozdział 
75412 Ochotnicze straże pożarne 198 900,00 126 677,61

wydatki bieżące 138 900,00 77 187,43
wydatki  jednostek  budżetowych  na  wynagrodzenia  i  
składki od nich naliczane 33 000,00 16 857,46

wydatki  jednostek  budżetowych  związane z realizacją 
ich statutowych zadań 105 900,00 60 329,97

wydatki majątkowe 60 000,00 49 490,18
Rozdział 

75414 Obrona cywilna – zadania zlecone 1 300,00 0,00

wydatki bieżące 1 300,00 0,00
wydatki  jednostek  budżetowych  związane z realizacją 
ich statutowych zadań 1 300,00 0,00

wydatki majątkowe 0,00 0,00
Rozdział 

75421 Zarządzanie kryzysowe 10 000,00 0,00

wydatki bieżące 10 000,00 0,00
wydatki  jednostek  budżetowych  związane z realizacją 
ich statutowych zadań 10 000,00 0,00

wydatki majątkowe 0,00 0,00

Dział 
756

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

16     000,00  7     934,00  

Rozdział 
75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 
należności budżetowych 16 000,00 7 934,00

wydatki bieżące 16 000,00 7 934,00
wydatki  jednostek  budżetowych  na  wynagrodzenia  i  
składki od nich naliczane 16 000,00 7 934,00

wydatki majątkowe 0,00 0,00

Dział 
757 Obsługa długu publicznego 60     000,00  21     096,52  

Rozdział 
75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 60 000,00 21 096,52



wydatki bieżące 60 000,00 21 096,52
obsługa długu 60 000,00 21 096,52
wydatki majątkowe 0,00 0,00

Dział 
758 Różne rozliczenia 22     115,00  0,00

Rozdział 
75818 Rezerwy ogólne i celowe 22 115,00 0,00

wydatki bieżące 22 115,00 0,00
wydatki  jednostek  budżetowych  związane z realizacją 
ich statutowych zadań 22 115,00 0,00

wydatki majątkowe 0,00 0,00

Dział 
801 Oświata i wychowanie 4     110     962,00  2     149     880,38  

Rozdział 
80101 Szkoły podstawowe 1 961 729,00 1 000 067,27

wydatki bieżące 1 903 729,00 1 000 067,27
wydatki  jednostek  budżetowych  na  wynagrodzenia  i  
składki od nich naliczane 1 589 093,00 840 175,09

wydatki  jednostek  budżetowych  związane z realizacją 
ich statutowych zadań 220 758,00 112 233,42

świadczenia na rzecz osób fizycznych 93 878,00 47 658,76
wydatki majątkowe 58 000,00 0,00

Rozdział 
80104 Przedszkola 740 499,00 378 148,44

wydatki bieżące 725 499,00 378 148,44
wydatki  jednostek  budżetowych  na  wynagrodzenia  i  
składki od nich naliczane 607 499,00 311 641,85

wydatki  jednostek  budżetowych  związane z realizacją 
ich statutowych zadań 93 600,00 54 276,13

świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 400,00 12 230,46
wydatki majątkowe 15 000,00 0,00

Rozdział 
80110 Gimnazja 905 269,00 500 912,74

wydatki bieżące 905 269,00 500 912,74
wydatki  jednostek  budżetowych  na  wynagrodzenia  i  
składki od nich naliczane 757 084,00 412 369,62

wydatki  jednostek  budżetowych  związane z realizacją 
ich statutowych zadań 101 677,00 64 268,36

świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 508,00 24 274,76
wydatki majątkowe 0,00 0,00

Rozdział 
80113 Dowożenie uczniów do szkół 170 000,00 104 658,68

wydatki bieżące 170 000,00 104 658,68
wydatki  jednostek  budżetowych  na  wynagrodzenia  i  
składki od nich naliczane 16 600,00 9 960,00

wydatki  jednostek  budżetowych  związane z realizacją 
ich statutowych zadań 153 400,00 94 698,68

wydatki majątkowe 0,00 0,00
Rozdział 

80114
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej 
szkół 19 427,00 19 415,01



wydatki bieżące 19 427,00 19 415,01
wydatki  jednostek  budżetowych  na  wynagrodzenia  i  
składki od nich naliczane 18 785,00 18 775,88

wydatki  jednostek  budżetowych  związane z realizacją 
ich statutowych zadań 642,00 639,13

wydatki majątkowe 0,00 0,00
Rozdział 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18 839,00 0,00

wydatki bieżące 18 839,00 0,00
wydatki  jednostek  budżetowych  związane z realizacją 
ich statutowych zadań 18 839,00 0,00

wydatki majątkowe 0,00 0,00
Rozdział 

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 244 163,00 98 584,47

wydatki bieżące 244 163,00 98 584,47
wydatki  jednostek  budżetowych  na  wynagrodzenia  i  
składki od nich naliczane 101 163,00 39 636,18

wydatki  jednostek  budżetowych  związane z realizacją 
ich statutowych zadań 143 000,00 58 948,29

wydatki majątkowe 0,00 0,00
Rozdział 

80195 Pozostała działalność 51 036,00 48 093,77

wydatki bieżące 51 036,00 48 093,77
wydatki  jednostek  budżetowych  związane z realizacją 
ich statutowych zadań 24 899,00 24 827,39

świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 137,00 23 266,38
wydatki majątkowe 0,00 0,00

Dział 
851 Ochrona zdrowia 75     000,00  21     398,41  

Rozdział 
85121 Lecznictwo ambulatoryjne 35 000,00 0,00

wydatki bieżące 0,00 0,00
wydatki majątkowe 35 000,00 0,00

Rozdział 
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 40 000,00 21 398,41

wydatki bieżące 36 000,00 21 398,41
wydatki  jednostek  budżetowych  na  wynagrodzenia  i  
składki od nich naliczane 7 200,00 2 304,00

wydatki  jednostek  budżetowych  związane z realizacją 
ich statutowych zadań 21 800,00 16 196,41

świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000,00 2 898,00
wydatki majątkowe 4 000,00 0,00

Dział 
852 Pomoc społeczna 2     029     448,79  968     033,95  

Dział 
852 Pomoc społeczna – zadania własne gminy 601     915,79  309     077,65  

Rozdział 
85202 Domy pomocy społecznej 60 000,00 27 395,67

wydatki bieżące 60 000,00 27 395,67
wydatki  jednostek  budżetowych  związane z realizacją 
ich statutowych zadań 60 000,00 27 395,67



wydatki majątkowe 0,00 0,00

Rozdział 
85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej

2 580,00 1 093,53

wydatki bieżące 2 580,00 1 093,53
wydatki  jednostek  budżetowych  na  wynagrodzenia  i  
składki od nich naliczane 2 580,00 1 093,53

wydatki majątkowe 0,00 0,00
Rozdział 

85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 100 091,00 68 214,05

wydatki bieżące 100 091,00 68 214,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych 88 462,52 61 213,43
wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 11 628,48 7 000,62

wydatki majątkowe 0,00 0,00
Rozdział 

85216 Zasiłki stałe 32 371,00 12 731,92

wydatki bieżące 32 371,00 12 731,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 371,00 12 731,92
wydatki majątkowe 0,00 0,00

Rozdział 
85219 Ośrodki pomocy społecznej 141 850,00 76 453,42

wydatki bieżące 141 850,00 76 453,42
wydatki  jednostek  budżetowych  na  wynagrodzenia  i  
składki od nich naliczane 127 850,00 70 869,25

wydatki  jednostek  budżetowych  związane z realizacją 
ich statutowych zadań 14 000,00 5 584,17

wydatki majątkowe 0,00 0,00
Rozdział 

85295 Pozostała działalność 265 023,79 123 189,06

wydatki bieżące 265 023,79 123 189,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 728,00 31 422,80
wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 213 295,79 91 766,26

wydatki majątkowe 0,00 0,00
Dział 
852 Pomoc społeczna – zadania zlecone gminie 1     427     533,00  658     956,30  

Rozdział 
85212

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

1 355 283,00 618 773,50

wydatki bieżące 1 355 283,00 618 773,50
wydatki  jednostek  budżetowych  na  wynagrodzenia  i  
składki od nich naliczane 49 583,00 23 759,48

wydatki  jednostek  budżetowych  związane z realizacją 
ich statutowych zadań 2 529,00 1 377,15

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 303 171,00 593 636,87
wydatki majątkowe 0,00 0,00

Rozdział 
85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej

2 250,00 982,80



wydatki bieżące 2 250,00 982,80
wydatki  jednostek  budżetowych  na  wynagrodzenia  i  
składki od nich naliczane 2 250,00 982,80

wydatki majątkowe 0,00 0,00
Rozdział 

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 70 000,00 39 200,00

wydatki bieżące 70 000,00 39 200,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 000,00 39 200,00
wydatki majątkowe 0,00 0,00

Dział 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 98     484,00  98     484,00  

Rozdział 
85415 Pomoc materialna dla uczniów 98 484,00 98 484,00

wydatki bieżące 98 484,00 98 484,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 98 484,00 98 484,00
wydatki majątkowe 0,00 0,00

Dział 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 517     114,00  119     221,41  

Rozdział 
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 45 000,00 0,00

wydatki bieżące 0,00 0,00
wydatki majątkowe 45 000,00 0,00

Rozdział 
90003 Oczyszczanie miast i wsi 186 114,00 74 874,21

wydatki bieżące 186 114,00 74 874,21
wydatki  jednostek  budżetowych  na  wynagrodzenia  i  
składki od nich naliczane 114 700,00 59 616,22

wydatki  jednostek  budżetowych  związane z realizacją 
ich statutowych zadań 69 414,00 13 257,99

dotacje na zadania bieżące 2 000,00 2 000,00
wydatki majątkowe 0,00 0,00

Rozdział 
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 286 000,00 44 347,20

wydatki bieżące 86 000,00 44 347,20
wydatki  jednostek  budżetowych  związane z realizacją 
ich statutowych zadań 86 000,00 44 347,20

wydatki majątkowe 200 000,00 0,00

Dział 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 243     000,00  128     517,07  

Rozdział 
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 103 000,00 59 517,07

wydatki bieżące 77 000,00 47 676,15
wydatki  jednostek  budżetowych  na  wynagrodzenia  i  
składki od nich naliczane 53 100,00 29 801,67

wydatki  jednostek  budżetowych  związane z realizacją 
ich statutowych zadań 23 900,00 17 874,48

wydatki majątkowe 26 000,00 11 840,92
Rozdział 

92116 Biblioteki  140 000,00 69 000,00



wydatki bieżące 140 000,00 69 000,00
dotacje na zadania bieżące 140 000,00 69 000,00
wydatki majątkowe 0,00 0,00

Dział 
926 Kultura fizyczna i sport 62     770,00  27     207,18  

Rozdział 
92601 Obiekty sportowe 25 270,00 12 711,79

wydatki bieżące 0,00 0,00
wydatki majątkowe 25 270,00 12 711,79

Rozdział 
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 37 500,00 14 495,39

wydatki bieżące 37 500,00 14 495,39
wydatki  jednostek  budżetowych  na  wynagrodzenia  i  
składki od nich naliczane 7 500,00 0,00

wydatki  jednostek  budżetowych  związane z realizacją 
ich statutowych zadań 30 000,00 14 495,39

wydatki majątkowe 0,00 0,00

WYDATKI   OGÓŁEM 10     953     673,34  4     768     375,53  
w tym wydatki bieżące 9     223     398,34  4     663     970,78  

wydatki  jednostek budżetowych na wynagrodzenia i  składki 
od nich naliczane 4     815     907,83  2     445     207,85  

wydatki  jednostek  budżetowych  związane  z  realizacją  ich 
statutowych zadań 2     057     146,72  1     046     384,95  

dotacje na zadania bieżące 152     000,00  71     000,00  

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1     913     419,52  981     514,58  

wydatki  na  programy  finansowane  z  udziałem  środków,  o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 224     924,27  98     766,88  

obsługa długu 60     000,00  21     096,52  

w tym wydatki majątkowe 1     730     275,00  104     404,75  



Część opisowa

Środki  pieniężne z działu 010 zaplanowano na wpłatę  gminy na rzecz  izb rolniczych oraz  wykorzystano na zwrot 
producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (94.162,30) i pokrycie kosztów 
postępowania w sprawie zwrotu tego podatku (1.883,25).

Dział 400 to wydatki na wynagrodzenia (17.618,20), dodatkowe wynagrodzenia roczne (3.001,70) dla pracowników, 
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (3.583,97) oraz odprowadzone środki na ZFŚS (1.178,82). Z działu 
400  pokryto  również  wydatki  na  zakup  materiałów i  wyposażenia  (1.816,40)  takich  jak  obuwie  robocze,  środki 
czystości, druki, art. gospodarcze. Opłacono rachunki za pobraną wodę (138.373,12) oraz zużytą energię elektryczną 
(4.538,16). Zapłacono rachunki za usługi (1.760,26) t.j. za naprawę przerwanych kabli telefonicznych oraz za badanie 
wody.
 
Środki  pieniężne  z  działu  600  zaplanowano  na  wynagrodzenia  pracowników z  funduszu  interwencyjnego  i  robót 
publicznych  oraz pochodnych od funduszu płac. Zapłacono rachunki za paliwo, części zamienne, olej, sól drogową, 
lustro drogowe, asfaltobeton, materiały budowlane i gospodarcze – razem (20.104,66). Zapłacono faktury za przegląd, 
ubezpieczenie  i  naprawę środków transportu  (1.620,20).  Wydatkowano środki  na  odśnieżanie  dróg  (9.333,00).  W 
ramach inwestycji zapłacono za wykonanie przepustu drogowego w ramach przebudowy drogi Rząśnia – Marcelin – 
Brutus (15.557,16).

W dziale 700 wykorzystano środki na zakup materiałów do remontów bieżących domów mieszkalnych (okna 2.497,01). 
Zapłacono za energię elektryczną na klatkach schodowych (993,42), oraz za wywóz odpadów i nieczystości (535,00).
 
W dziale 710 zaplanowano środki na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

W rozdziale 75011 środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń 
dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (37.532,00). Pokryto koszty zakupu 
materiałów biurowych i  akcydensowych oraz  paliwa  do samochodu służbowego służącego do transportu dowodów 
osobistych (1.000,00). Opłacono również rachunki za usługi pocztowe (500,00). 
Środki  z  rozdziału  75020  to  zaplanowana  dotacja  dla  Powiatu  Pajęczańskiego  z  przeznaczeniem na  remont  dróg 
powiatowych.
Środki z rozdziału 75022 wydano na wypłatę diet radnym, Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Zastępcy (30.015,00). 
Zakupiono również materiały do obsługi Rady Gminy (557,60).
Środki pieniężne z rozdziału 75023 zostały wykorzystane na wynagrodzenia (407.651,44), dodatkowe wynagrodzenia 
roczne  (56.533,07)  i  pochodne  od  wynagrodzeń  (73.138,44)  pracowników  administracji  oraz  radcy  prawnego. 
Odprowadzono składki na PFRON (548,00) oraz środki na ZFŚS (16.505,31). Zapłacono faktury za materiały (węgiel i 
miał, prasę i czasopisma, paliwo do samochodu służbowego, literaturę fachową, tonery do drukarek i kserokopiarki, 
materiały biurowe,  druki,  środki  czystości  dla  pracowników, pieczątki,  art.  spożywcze,  antyramę,  drukarkę,  ziemię 
ogrodową, części i opony do samochodu służbowego, art.  gospodarcze i materiały do remontów bieżących – razem 
57.780,36).  Zapłacono za energię elektryczną (12.735,57).  Opłacono badania profilaktyczne pracowników (120,00). 
Zapłacono faktury za usługi (dozór techniczny, wykonywanie zadań służby BHP, przesyłki pocztowe, abonament RTV, 
dostęp do portalu internetowego, aktualizację systemu informatycznego, wywóz odpadów, nadzór serwisowy, wydanie 
opinii  sanitarnej,  konserwację  kserokopiarki,  ogłoszenia  w prasie,  naprawę maszyn do  pisania,  odnowienie licencji 
antywirusowej, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, stronę internetową, wywóz odpadów, utrzymanie 
strony BIP,  naprawę kserokopiarki  i  telefaxu – razem 32.214,26).  Zapłacono za rozmowy telefoniczne (7.081,02). 
Wypłacono delegacje pracownikom (3.621,24). Dokonano opłat sądowych (462,05). Zapłacono za udział pracowników 
w szkoleniach (210,00).  Zakupiono papier  do  drukarek i  ksero (135,00),  oprogramowanie komputerowe,  akcesoria 
komputerowe (1.793,00). 
Środki z rozdziału 75075 zostały przeznaczone na zakup art. spożywczych i gospodarczych, fajerwerków, nagród w 
konkursach  organizowanych na  festynach,  materiałów niezbędnych  do  odsłonięcia  tablic  pamiątkowych,  pucharów 
(4.483,30). Zapłacono za organizację i prowadzenie festynów w Hucie i w Kiełczygłowie (14.935,00). 
W rozdziale 75095 wypłacono świadczenia pieniężne za prace społecznie użyteczne (1.107,20) oraz wypłacono dotację 
dla  samorządu  województwa na  realizację  projektu  „Budowa  Zintegrowanego  Systemu  e-Usług  Publicznych 
Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” (14.804,70).

Środki  z  rozdziału 75101  wykorzystano  na wypłatę  wynagrodzenia  i  pochodnych  dla  pracownika  zajmującego  się 
aktualizacją spisu wyborców (372,00). Środki z rozdziału 75107 przeznaczono natomiast na przeprowadzenie wyborów 
Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  (sporządzenie  spisu osób,  uzupełnienie  wyposażenia,  obwieszczenia,  wydatki 
kancelaryjne, diety komisji).

Środki pieniężne z rozdziału 75412 zostały przeznaczone na wynagrodzenia (14.727,82) i pochodne od wynagrodzeń 
(2129,64) dla pracowników OSP. Zapłacono za paliwo, środki czystości, gaz, art. gospodarcze i hydrauliczne, krzesła i 
stoły do strażnic, materiały do remontów bieżących budynków OSP Brutus, Chorzew, Glina, Skoczylasy i Kiełczygłów 



(płytki, farby, tynki i zaprawy), terminale GSM i radiotelefony do OSP Chorzew i Kiełczygłów, mundury, kosiarkę dla 
OSP Glina, części zamienne do samochodów strażackich i motopomp, pompę i węże dla OSP Obrów, węgiel, okno do 
OSP Glina – razem materiały 32.885,01). Zapłacono za energię elektryczną (18.218.29). Środki wykorzystano również 
na zakup usług (naprawę samochodów strażackich, naprawę instalacji wodno – kanal., naprawę pompy, ubezpieczenie 
samochodów strażackich, badania techniczne pojazdów – razem 8.637,26), Odprowadzono środki na ZFŚS (589,41). W 
ramach  wydatków  inwestycyjnych  zrealizowano  zakupy  materiałów  budowlanych  do  modernizacji  strażnic  OSP 
Chorzew (32.111,28), Huta (12.200,00), Brutus (5.178,90). Wydatki te realizowane są w ramach funduszu sołeckiego.
W rozdziale 75414 w ramach zadań zleconych zarezerwowano środki na zakup agregatu prądotwórczego do magazynu 
OC. W rozdziale 75421 znajduje się natomiast niewykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu 
zarządzania kryzysowego

Z rozdziału 75647 wypłacono prowizje dla sołtysów i inkasentów za pobór zobowiązań pieniężnych (7.934,00).

Z rozdziału 75702 zostały zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów (21.096,52).

W dziale 758 znajduje się niewykorzystana rezerwa ogólna.

Z rozdziału 80101 finansowane są dodatki wiejskie, mieszkaniowe (47.658,76), wynagrodzenia osobowe (622.203,31), 
dodatkowe wynagrodzenia roczne (87.225,42) nauczycieli i obsługi szkół podstawowych w Chorzewie i Kiełczygłowie. 
Od powyższych  płac  odprowadzono  składki  ZUS (130.746,36).  Zakupiono artykuły biurowe,  części  do  pieca  c.o. 
materiały do remontów bieżących, pomoce dydaktyczne, prenumeratę czasopism, węgiel, benzynę, środki czystości, 
książki,  toner,  drobne  artykuły  gospodarcze,  druki  świadectw,  arkusze  ocen,  dzienniki  lekcyjne  gaz  (46.932,59). 
Opłacono  rachunki  za  zużytą  energię  elektryczną  i  wodę  (18.743,68).  Zapłacono  za  badania  profilaktyczne 
pracowników  (1.240,00),  dostęp  do  internetu  (416,58),  rozmowy  telefoniczne  (1.657,25),  ubezpieczenie  sprzętu 
komputerowego (690,00). Wydatkowano również środki na inne usługi takie jak: abonament RTV, wywóz nieczystości, 
korzystanie z oprogramowania, usługi w zakresie BHP,  udrożnienie kanalizacji,  usługi pocztowe, dostęp do portalu 
internetowego,  konserwację  systemu,  badanie  hydrantów  i  przegląd  gaśnic  (5.657,79).  Wypłacono  delegacje 
pracownikom (901,83). Przekazano środki na ZFŚS (35.000,00). Zapłacono za licencję na oprogramowanie i wdrożenie 
systemu (993,70).
Środki  z  rozdziału  80104  zostały  przeznaczone  na  wypłatę  dodatków  wiejskich,  mieszkaniowych  (12.230,46) 
wynagrodzeń (229.175,99) dodatkowych wynagrodzeń rocznych (33.586,70) nauczycielom i obsłudze przedszkola oraz 
na  zapłatę  składek  ZUS  (48.879,16).  Przekazano  pieniądze  na  ZFŚS  (15.000,00).  Zapłacono  rachunki  za  środki 
czystości, gaz, przybory kuchenne, materiały edukacyjne,  druki, pieczątkę, artykuły gospodarcze,  zabawki, materiały 
elektryczne, dyplomy, węgiel do kuchni, benzynę, prenumeratę czasopism, mydło, ręczniki dla pracowników, książki 
(7.892,70).  Zapłacono  za  energię  elektryczną  (3.228,00),  wywóz  nieczystości,  przegląd  gaśnic,  usługi  pocztowe 
(800,90). Zrealizowano rachunki żywnościowe (27.297,18). Wypłacono delegacje pracownikom (57,35). 
Z  rozdziału  80110  wypłacono  dodatki  wiejskie,  mieszkaniowe  (24.274,76)  wynagrodzenia  osobowe  (305.761,31), 
dodatkowe wynagrodzenia  roczne (42.500,01) nauczycielom Gimnazjum w Kiełczygłowie oraz odprowadzono składki 
ZUS (64.108,30).  Opłacono rachunki za artykuły biurowe, części  do pieca c.o.,  materiały do remontów bieżących, 
benzynę,  router,  czasopisma, materiały dydaktyczne,  węgiel,  środki  czystości,  książki,  druki,  artykuły gospodarcze, 
znaczki, obuwie robocze, druki świadectw, dzienniki, toner  (31.062,61). Zapłacono za zużycie energii elektrycznej i 
wody (9.285,59), badania profilaktyczne pracowników (790,00), dostęp do internetu (676,48) i rozmowy telefoniczne 
(530,41). Zrealizowano rachunki za wywóz nieczystości, usługę transportową, przezwajanie silnika, usługi pocztowe, 
korzystanie  z  oprogramowania,  usługi  w  zakresie  BHP,  dozór  techniczny,  udrożnienie  kanalizacji  (3.441,33). 
Wypłacono  delegacje  pracownikom (192,24).  Przekazano  środki  na  ZFŚS  (17.000,00).  Zapłacono  za  licencję  na 
oprogramowanie i wdrożenie systemu (1.289,70).
Środki pieniężne z rozdziału 80113 przekazano na wypłatę wynagrodzeń kierowcy (9.960,00). Zapłacono paliwo, olej i 
części do Gimbusa (10.286,66) oraz opłacono rachunki za przewóz dzieci do szkół (84.411,82).
Z rozdziału 80114 wypłacono wynagrodzenia osobowe (10.646,19) i dodatkowe wynagrodzenia roczne (5.387,64) dla 
pracowników ZEASu oraz pochodne od wynagrodzeń (2.742,05). Opłacono rachunki za artykuły biurowe, czasopisma 
(552,20) oraz wypłacono delegacje pracownikom (86,93). 
Środki z rozdziału 80146 zarezerwowano na szkolenia dla nauczycieli.
Z rozdziału 80148 sfinansowane zostały wynagrodzenia osobowe (28.517,10), dodatkowe wynagrodzenia (5.197,53) 
oraz pochodne od wynagrodzeń (5.921,55) pracowników stołówki. Opłacono rachunki za ręczniki, pojemniki, obuwie i 
fartuchy (1.001,78). Zrealizowano rachunki żywnościowe stołówki szkolnej w Chorzewie i Kiełczygłowie (54.864,78). 
Zapłacono  za  czynności  kontrolne  (60,00)  oraz  wypłacono  delegację  (21,73).  Odprowadzono  środki  na  ZFŚS 
(3.000,00).
W rozdziale 80195 środki finansowe przekazano ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników 
szkół i placówek oświatowych (24.246,00).  Z tego rozdziału również GOPS w Kiełczygłowie zrealizował program 
„Uczeń na  wsi” -  pomoc w zdobyciu  wykształcenia  przez  osoby niepełnosprawne (23.266,38)  oraz  pokrył  koszty 
obsługi tego programu (581,39). 

W rozdziale 85131 znajdują się zarezerwowane środki na dotację dla SPZPOZ na zakup Elektrokardiografu oraz na 
modernizację budynku ośrodka zdrowia.



Środki finansowe z rozdziału 85154 natomiast zostały wykorzystane na wypłatę diet dla członków Komisji Alkoholowej 
(2.898,00).  Wypłacono  wynagrodzenie  dla  psychologa  (2.304,00).  Zakupiono  artykuły  spożywcze  na  organizację 
choinki dla dzieci z rodzin patologicznych oraz święta rodziny. Zakupiono książki do GBP i biblioteki szkolnej, krzesła 
i stoły do OSP Brutus i Skoczylasy. (razem materiały 6.750,51). Zpłacono za prowadzenie choinki, refundację części 
kosztów organizacji festynu w Kiełczygłowie, występy z pogadanką na święcie rodziny, podłączenie do prądu jednej z 
posesji,  wycieczkę  do  Łodzi  dla  dzieci  z  SP  w Chorzewie.  Zrefundowano  przejazdy na  terapie.  (razem usługi  – 
9.445,90).

Z rozdziału 85202 zapłacono za pobyt osób w domach pomocy społecznej (27.395,67). 
Otrzymana dotacja  na  zadania  zlecone  z  rozdziału  85212  została  przeznaczona  na  wypłatę  zasiłków rodzinnych  i 
pielęgnacyjnych,  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego,  świadczeń  pielęgnacyjnych,  składek  na  ubezpieczenia 
społeczne,  jenorazowych  zapomóg  z  tytułu  urodzenia  dziecka  a  także  na  pokrycie  kosztów  obsługi  – 
(razem 618.773,50). 
Rozdział 85213 zawiera opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych, w tym: z zadań własnych 
(1.093,53), z zadań zleconych (982,80). 
Z rozdziału 85214 wypłacono zasiłki okresowe (68.214,05) – w tym udział własny POKL „Aktywizacja społeczno – 
zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów” 7.000,62 zł.
Z rozdziału 85216 zostały wypłacone zasiłki stałe (12.731,92).
Zaplanowane środki z rozdziału 85219 zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS, 
zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, wypłatę delegacji  pracownikom oraz na przekazanie środków na 
ZFŚS (76.453,42). 
Z  rozdziału  85278  w  ramach  zadań  zleconych  została  przekazana  na  wypłatę  zasiłków  celowych  dla  osób 
poszkodowanych w wyniku podtopień (39.200,00).
Środki  z  rozdziału  85295  natomiast  wykorzystano  na  realizację  programu  dożywiania  uczniów  w  szkołach 
podstawowych,  gimnazjum  oraz  przedszkolach  (31.422,80).  W  rozdziale  tym  również  przeznaczono  dotację  na 
realizację PPWOW. Jedostkami realizującymi ten program są OSP Chorzew, KR w Obrowie, GBP w Kiełczygłowie, 
GOK w Kiełczygłowie oraz SPZPOZ w Kiełczygłowie – razem wykorzystano (60.595,69). Rozdział 85295 obejmuję 
również wydatki na projekt systemowy „Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kwota wykorzystana to (31.170,57).  

Z  rozdziału  85415  wypłacono  stypendia  socjalne  i  zasiłki  szkolne  dla  uczniów.  Z  otrzymanej  dotacji  wypłacono 
78.787,00 zł, natomiast ze środków własnych gminy 9.697,00 zł.

W  rozdziale  90001  zarezerwowano  środki  na  wydatki  inwestycyjne  związane  z  budową  oczyszczalni  ścieków  i 
kanalizacji w Kiełczygłowie oraz zakup beczki asenizacyjnej.
Środki z rozdziału 90003 przeznaczono na wynagrodzenia (44.639,75), dodatkowe wynagrodzenia roczne (6.524,00) i 
pochodne  od  wynagrodzeń  (8.452,47)  pracowników.  Zapłacono  faktury  za  materiały  (paliwo  i  części  zamienne, 
rękawice, środki czystości, artykuły gospodarcze, środki chemiczne, odzież roboczą – 7.085,49). Zapłacono za zbiórkę i 
utylizację odpadów, użytkowanie gruntów, egzamin pracownika, wykonanie badań na wysypisku smieci – razem usługi 
(3.814,86). Przekazano środki na ZFŚS (2.357,64). Zwrócono dotację do Gminy Rząśnia niewykorzystaną w 2009 roku 
(2.000,00). 
Z rozdziału 90015 zapłacono rachunki za artykuły elektryczne (1.444,63) oraz za energię elektryczną na oświetlenie 
dróg gminnych i powiatowych (42.902,57).  W ramach wydatków inwestycyjnych zarezerwowano środki na budowę 
nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Kiełczygłów.

W  rozdziale  92109  dokonano  wypłaty  wynagrodzeń  osobom  pracującym  w  ośrodku  kultury  (26.010,93). 
Odprowadzono składki ZUS (3.790,74). Przekazano środki na ZFŚS (1.178,82). Zakupiono środki czystości, gaśnicę, 
czasopisma  (1.150,59).  W  ramach  funduszu  sołeckiego  dokonano  zakupu  materiałów  do  remontu  świetlicy  w 
Skoczylasach (3.167,02) Zapłacono rachunki za energię elektryczną (3.055,17). Usługi remontowe to wydatki na remont 
kapliczek w sołectwie Gumnisko zrealizowanych ze środków funduszu sołeckiego (9.136,18).  Opłacono abonament 
RTV  (186,70).  W  ramach  wydatków  inwestycyjnych  przeprowadzono  modernizację  świetlicy  w  Skoczylasach  i 
Kiełczygłówku (11.840,92) – środki te pochodziły również z funduszu sołeckiego.
W  rozdziale  92116  została  udzielona  dotacja  podmiotowa  dla  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Kiełczygłowie 
(69.000,00).

Rzozdział 92601 obejmuje prace inwestycyjne wykonywane w ramach funduszu sołeckiego związane z przygotowaniem 
i  zagospodarowaniem  terenu  pod  działalność  sportowo  –  rekreacyjną  w  miejscowościach  Obrów  (7.478,60)  i 
Kiełczygłówek (5.233,19).
Rozdział 92605 to środki wydatkowane na zakup sprzętu sportowego,  kompletów sportowych, obuwia sportowego, 
napojów, wapna i art. gospodarczych na utrzymanie boiska (10.063,22). Zapłacono za transport sportowców, składki 
członkowskie, wpisowe, delegacje sędziowskie, koszenie trawy (4.432,17).


