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WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO
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w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 
gminy  za  2005  rok  oraz  sprawozdania  rocznego  z  wykonania  planów 
finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko i Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Radzie Gminy Jedlnia Letnisko.

Na podstawie art.  199 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 
2005r. (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz.2104 z późn. zm.)

WÓJT GMINY JEDLNIA LETNISKO

§ 1
Przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok wraz z załącznikami od 
nr 1 do nr 4 oraz wykonania planów finansowych:
- plan i wykonanie wydatków gminy na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zał. nr 5
- plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadania 
zlecone z zakresu administracji rządowej zał. nr 6 
- plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zał. nr 7
- plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań własnych bieżących gminy zał. nr 8
- plan i wykonanie własnych zadań bieżących realizowanych z dotacji otrzymanej z budżetu 
państwa zał. nr 9
- plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na mocy porozumień 
z organami administracji rządowej zał. nr 10
-  plan  i  wykonanie  wydatków  związanych  z  realizacją  zadań  bieżących  na  podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej zał. nr 11
-  plan  i  wykonanie  dotacji  otrzymanych  z  funduszy  celowych  na realizację  inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych zał. nr 12
- plan i wykonanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych przy udziale dotacji 
z funduszy celowych zał. nr 13
- plan i wykonanie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych zał. nr 14
- plan i wykonanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych z dotacji otrzymanej 
z budżetu państwa zał. nr 15
-  plan  i  wykonanie  dochodów budżetu państwa związanych z  realizacją  zadań zleconych 
jednostkom samorządu terytorialnego zał. nr 16
-  plan  i  wykonanie  przychodów  i  wydatków  oraz  plan  i  wykonanie  dotacji  dla  zakładu 
budżetowego zał. nr 17
  a/ plan i wykonanie przychodów i wydatków – Przedszkole zał. nr 17/1
- plan i wykonanie dotacji dla instytucji kultury zał. nr 18
- plan i wykonanie dotacji dla instytucji pożytku publicznego zał. nr 19
-  plan  i  wykonanie  przychodów  i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska 
i Gospodarki Wodnej zał. nr 20
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej zał. 
Nr 21
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej zał. nr 22
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§ 2
Roczne  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  gminy  i  roczne  sprawozdania  z wykonania 
planów finansowych w tym - Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej zostaną przedłożone w biurze Rady Gminy w dniu 20 marca 
2006 r.

§ 3
Kopia niniejszego zarządzenia oraz roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy wraz 
z załącznikami od nr 1 do nr 20 zostaną przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej - 
Zespół w Radomiu.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.
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INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY JEDLNIA LETNISKO
ZA 2005 rok

Budżet  gminy Jedlnia  Letnisko  na  rok  2005 został  uchwalony przez  Radę Gminy 
na sesji w dniu 15 grudnia 2004 roku – uchwała XXIX/203/2004.

Ustalono dochody budżetu gminy w wysokości 17.086.690 zł. Na planowane dochody 
gminy składały się: 

- dochody własne w wysokości 6.175.382 zł
w tym udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.295.145 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone i realizację zadań własnych 2.433.745 zł
- subwencje 8.477.563 zł

Wydatki budżetu gminy ustalono na łączną kwotę  20.754.278 zł.  Z ogólnej kwoty 
wydatków  na  realizację  zadań  bieżących  planowano  przeznaczyć  kwotę  14.377.142zł, 
natomiast na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych kwotę 6.377.136zł.

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 32.939zł  i  stanowiła ona 0,2% wydatków 
planowanych ogółem.

Projektowane  w  kwocie  17.086.690  zł dochody  budżetu  gminy  nie  pokrywały 
projektowanych w wysokości 20.754.278 zł wydatków w związku z czym budżet zamknął się 
deficytem w kwocie 3.667.588 zł. Źródłem pokrycia deficytu były planowane do zaciągnięcia 
pożyczki  w  Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej 
w Warszawie  na  wydatki  inwestycyjne  związane  z  ochroną  środowiska  –  wodociąg, 
kanalizacje,  termorenowację  budynków  w  kwocie  2.663.250  zł, kredytem  bankowym 
w wysokości 490.000zł z przeznaczeniem na budowę Szkoły Podstawowej w Natolinie oraz 
planowanymi wolnymi środkami w kwocie 514.338 zł. Planowano z wolnych środków spłatę 
przypadających na rok 2005 rat pożyczek w kwocie 503.736zł zaciągniętych w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku 2003 i 2004.

W trakcie realizacji budżetu w 2005 roku wprowadzano w nim zmiany uchwałami 
Rady Gminy, które zwiększały lub zmniejszały budżet, a wynikały z otrzymanych decyzji 
Ministra  Finansów,  Wojewody  Mazowieckiego,  Dyrektora  Krajowego  Biura  Wyborczego 
Delegatura  w  Radomiu,  zawartych  porozumień  z  Województwem  Mazowieckim 
na częściowe  sfinansowanie  zadania  pn.  „Budowa  drogi  gminnej  Gzowice  Folwark  – 
Gzowice  Kolonia,  umowy  wykonawczej  zawartej  z  Wojewodą  Mazowieckim 
na dofinansowanie  środkami  pochodzącymi  z  budżetu  państwa zadania pn.  „Budowa PSP 
w Natolinie”, umowy z Powiatem Radomskim na dofinansowanie ze środków Państwowego 
Funduszu  Osób  Niepełnosprawnych  zakupu  samochodu  do  przewozu  osób 
niepełnosprawnych,  porozumienia  zawartego  z  Ministrem  Kultury  w  sprawie  udzielenia 
dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych w ramach realizacji programu „Promocja 
czytelnictwa”  Rada  Gminy  podejmowała  również  uchwały  wprowadzające  zmiany 
w budżecie na wniosek Wójta Gminy.

Zgodnie z art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w oparciu o decyzję 
Nr  43,  68  Wojewody  Mazowieckiego  Wójt  Gminy dokonywał  zarządzeniem Nr  25/2005 
zmian  w  budżecie  gminy  po  stronie  dochodów  i  wydatków  w  związku  z  otrzymanymi 
dotacjami z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre 
świadczenia  z  pomocy  społecznej  w  kwocie  2.500zł  i  sfinansowanie  wyprawki  szkolnej 
obejmującej  podręczniki  szkolne  o  wartości  100zł  dla  uczniów  podejmujących  naukę 
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w klasach pierwszych szkół podstawowych w kwocie 3.322zł. W oparciu o decyzję Nr 117 
i Nr 118 Wojewody Mazowieckiego Wójt Gminy zarządzeniem Nr 61/2005 zwiększył plan 
dochodów  i  wydatków  w  budżecie  gminy  związku  z  otrzymanymi  decyzjami 
z przeznaczeniem  na  wydatki  związane  z  dożywianiem  dzieci  w  kwocie  18.400zł 
i dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 7.000zł. W oparciu o decyzję 359 
Wojewody Mazowieckiego Wójt Gminy zarządzeniem Nr 71/2005 zwiększył budżet gminy 
po  stronie  dochodów  i  wydatków  o  kwotę  275.566zł  z  przeznaczeniem  na  wypłatę 
obligatoryjnych świadczeń rodzinnych i  zaliczek  alimentacyjnych,  a  w oparciu  o  decyzję 
Nr 164/2005  podjął  zarządzenie  Nr  88/2005  zwiększające  budżet  gminy  o  kwotę  680zł 
z przeznaczeniem na wypłatę obligatoryjnych świadczeń rodzinnych.

Natomiast w oparciu o dyspozycję Nr 12/2005 i Nr 15/2005 Dyrektora Delegatury 
Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu Wójt Gminy zarządzeniem Nr 62/2005 zwiększył 
budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 12.780zł, a zarządzeniem 66/2005 
o kwotę  10.080zł  w związku z  otrzymanymi dyspozycjami  z  przeznaczeniem na  wydatki 
związane z przygotowanie i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 10 pkt 2 uchwały budżetowej z 15 grudnia 
2005r  Wójt  dokonywał  zmian  w  planie  wydatków  w  ramach  działu  podejmując  w  tym 
zakresie stosowne zarządzenia. 

Po wprowadzeniu wszystkich zmian budżet gminy za rok 2005 po stronie dochodów 
zamknął  się  kwotą  18.538.194  zł,  a  po  stronie  wydatków  kwotą  19.227.779  zł.  Deficyt 
budżetu w kwocie  689.585 zł planuje się pokryć planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami 
w Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie. 
Natomiast z wolnych środków w kwocie 84.895zł oraz nadwyżki sfinansowania wydatków 
gminy dochodami w kwocie 398.891zł planuje się spłatę  przypadających na rok 2005 rat 
pożyczek  w  kwocie  483.786zł.  zaciągniętych  w  Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku 2003 i 2004.

Zarząd  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej 
w Warszawie pozytywnie rozpatrzył wniosek gminy w sprawie umorzenia części pożyczki 
zaciągniętej na zadanie pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Ford Transit 
na potrzeby OSP w Jedlni Letnisko”. Zarząd podjął decyzję o umorzeniu kwoty  19.950zł, 
tj. 50%  zaciągniętej  pożyczki,  a  umorzenie  nastąpiło  z  dniem  31.01.2005r.  W  związku 
z powyższym przewidziane do spłaty w 2005 r. raty pożyczek zostały skorygowane o kwotę 
umorzonej pożyczki tj.19.950zł.

Planowane w wysokości 18.538.194 zł dochody budżetu gminy zostały wykonane 
w kwocie 17.993.315 zł co stanowi 97,1% dochodów planowanych.

Dochody własne zaplanowane w kwocie 6.421.385 zł zostały wykonane w wysokości 
5.885.040 zł, tj. 91,6% dochodów planowanych. Wykonane dochody własne stanowią 32,7% 
dochodów wykonanych ogółem.

Dotacje celowe zaplanowane w kwocie 3.377.292 zł zostały przekazane w wysokości 
3.368.758zł tj. w 99,7%. tego:

− planowane w kwocie 2.912.957 zł dotacje z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących  z  zakresu  administracji  rządowej  zostały  przekazane  w  kwocie 
2.910.805zł  tj. 99,9%.  Plan  i wykonanie  dotacji  celowych  otrzymanych  przez 
gminę na realizację zadań zleconych obrazuje załącznik Nr 6, a plan i wykonanie 
wydatków związanych z realizacją tych zadań załącznik Nr 7,

− planowane w kwocie 228.335zł dotacje celowe z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gminy zostały przekazane w 100%. Plan i wykonanie 
tych dotacji obrazuje załącznik Nr 8, a plan i wykonanie wydatków związanych 
z ich realizacją załącznik Nr 9,
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− planowane w kwocie 122.000zł dotacje z funduszy celowych zostały przekazane 
w 100%. Plan i wykonanie dotacji z funduszy celowych obrazuje załącznik Nr 12, 
a plan i wykonanie wydatków związanych z ich realizacją załącznik Nr 13,

− planowane w kwocie 14.000zł dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na 
podstawie zawartych porozumień zostały przekazane w 100%. Plan i wykonanie 
dotacji obrazuje załącznik Nr 10, a plan i wykonanie wydatków związanych z ich 
realizacją załącznik Nr 11.

− planowana w kwocie 100.000zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin została przekazana w kwocie 
93.640zł, tj. w 93,6%. 

Plan  i  wykonanie  dotacji  przekazanej  na  realizację  inwestycji  własnych  gminy  obrazuje 
załącznik Nr 14, a plan i wykonanie wydatków związanych z ich realizacją załącznik Nr 15.
Otrzymane dotacje stanowią 18,7% wykonanych dochodów ogółem.

Subwencje  zaplanowane  w  kwocie  8.739.517zł  zostały  przekazane  w  100%. 
Otrzymane subwencje stanowią 48,6% wykonanych dochodów ogółem.
Dochody budżetu gminy w 2005 roku wg źródeł pochodzenia obrazuje załącznik Nr 1.

Wydatki budżetu gminy zaplanowane w kwocie 19.227.779 zł  zostały wykonane 
w kwocie 18.621.729 zł tj. w 96,8% wydatków planowanych.

Wydatki  majątkowe  zaplanowane  w  kwocie  3.940.893  zł zostały  zrealizowane 
w kwocie  3.595.583  zł tj.  91,2%  wydatków  planowanych  na  inwestycje  i  zakupy 
inwestycyjne.  Planowane  wydatki  majątkowe  stanowią  20,5%  wydatków  planowanych 
ogółem,  natomiast  zrealizowane  wydatki  majątkowe  stanowią  19,3%  wydatkowanych 
środków ogółem w 2005r. 
Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych obrazuje załącznik Nr 5.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 15.286.886 zł zostały wykonane w kwocie 
15.026.146 zł tj.98,3% wydatków planowanych. Planowane wydatki bieżące stanowią 79,5% 
wydatków planowanych ogółem, natomiast  zrealizowane wydatki  bieżące stanowią 80,7% 
zrealizowanych wydatków ogółem. 

Wydatki budżetu gminy w rozbiciu na bieżące i majątkowe obrazuje załącznik Nr 2, 
a wydatki wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej załącznik Nr 2/1.

W  ramach  wydatków  bieżących  została  zaplanowana  w  kwocie  320.000zł 
i przekazana w 100% dotacja z budżetu gminy dla Publicznego Przedszkola w Jedlni Letnisko 
– zakładu budżetowego. Obrazuje to załącznik Nr 17.

Dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą została 
zaplanowana w kwocie 189.000zł i przekazana w 100% dotacja z dwóch źródeł: z budżetu 
gminy  w  kwocie  180.000zł  i  z  dotacji  przekazanej  na  mocy  porozumienia  z  Ministrem 
Kultury w kwocie 9.000zł. Obrazuje to załącznik Nr 18.

W budżecie gminy na rok 2005 została zaplanowana dotacja w kwocie 32.000zł na 
dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom. Dotacja po rozstrzygnięciu konkursu ofert 
przypadła Ludowemu Klubowi Sportowemu „JODŁĄ” na realizacje zadania pn. „Szkolenie 
zawodników LKS „JODŁA” w sekcji piłki nożnej i brydża sportowego, udział w zawodach 
sportowych i sportowo rekreacyjnych w 2005r.” Dotacja została przekazana z budżetu gminy 
w  kwocie  32.000zł  i  wykorzystana  przez  LKS  „JODŁA”  w  100%.  Powyższe  obrazuje 
załącznik Nr 19.

Osiągnięte  w  2005  roku  dochody  gminy  w  kwocie 17.993.315  zł nie  pokryły 
zrealizowanych  wydatków  w  kwocie 18.621.729  zł.  Z  rozliczenia  budżetu  za  rok  2005 
powstał  deficyt  w kwocie  628.414zł,  który  został  pokryty  pożyczkami  z  Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Obrazuje to załącznik 
Nr 3

Na koniec 2005 roku pozostały wolne środki w kwocie 68.500zł.
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W roku 2005 roku Gmina nie podpisała żadnych nowych umów kredytów i pożyczek. 
Wystąpiła natomiast z wnioskami o przekazanie rat pożyczek na inwestycje kontynuowane, 
na które umowy pożyczek były podpisane w 2003 i 2004r. Łącznie gmina otrzymała raty 
pożyczek na kwotę 1.088.476zł z tego:

− Zakup używanego samochodu strażackiego dla OSP w Słupicy kwotę 105.000zł,
− Budowa  kanalizacji  sanitarnej  podciśnieniowej  w  Rajcu  Szlacheckim 

kwotę 838.250zł
− Budowa  sieci  wodociągowej  –  Antoniówka,  Dawidów,  Groszowice,  Rajec 

Poduchowny kwotę 145.226zł.
W 2005 roku z planowanych do spłacenia rat pożyczek w kwocie 483.786zł na rzecz 

Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie, 
dokonano spłaty kwoty 476.456zł zgodnie z harmonogramem spłat.

Należy nadmienić, że rata z umowy pożyczki Nr 512/04/OA/P zaciągniętej w kwocie 
146.600zł  na  dofinansowanie  przedsięwzięcia  pn.  Termomodernizacja  budynku  Urzędu 
Gminy planowana do spłaty na dzień 30.11.2005r.  w kwocie 36.650zł  została przekazana 
w kwocie 29.320zł tj. pomniejszono spłatę raty w 2005r. o kwotę 7.330zł czyli część raty, 
która została umorzona Uchwałą Zarządu Funduszu.

Gmina  po  spłacie  50%  pożyczki  na  powyższe  zadanie  wystąpiła  z  wnioskiem 
o umorzenie  pozostałej  kwoty  pożyczki.  Zarząd  Funduszu  podjął  decyzję  o  umorzeniu 
pożyczki  w  kwocie  43.980zł  z  dniem  30.11.2005r.  Powyższą  decyzję  Gmina  otrzymała 
15 grudnia, stąd nie było możliwe pomniejszenie planowanej do spłaty w 2005r raty.

Gmina  wystąpiła  również  w  miesiącu  grudniu  do  Zarządu  Funduszu,  po  spłacie 
50% pożyczki zaciągniętej w kwocie 105.000zł na realizację zadania pn. „Zakup używanego 
samochodu strażackiego dla OSP w Słupicy” o umorzenie pozostałej kwoty. Do końca 2005 
roku Zarząd Funduszu nie podjął decyzji w powyższej sprawie.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2005 wynosi 
2.360.137zł, co stanowi 13.1% wykonanych dochodów gminy za 2005r.
Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na 31 grudnia 2005r i prognozę długu 
na lata następne obrazuje załącznik Nr 4.

Wójt  Gminy  nie  skorzystał  z  upoważnienia  Rady  Gminy  zawartego  w §11  pkt  1 
Uchwały  budżetowej  i  nie  zaciągał  w  ciągu  roku  2005  kredytów  i  pożyczek 
krótkoterminowych  na  pokrycie  występującego  w  ciągu  roku  niedoboru  budżetowego, 
ponieważ nie było takiej potrzeby. Gmina realizowała zadania bieżące z własnych środków 
przy  udziale  dotacji,  a  zadania  inwestycyjne  z  własnych środków przy  udziale  pożyczek 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacji.

Dochody gminy z  tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
zaplanowane w kwocie 114.884zł zostały wykonane w kwocie 114.869zł tj. 100,0%.
Na  wydatki  związane  z  realizacją  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów 
alkoholowych z  planowanej  kwoty  114.884zł wydatkowano  110.320zł tj.  96% wydatków 
planowanych.

Przy jednostkach gminnych nie funkcjonował środek specjalny, a w roku 2005 nie 
utworzono przy jednostkach gminnych rachunku dochodów własnych.

Gmina Jedlnia Letnisko na koniec 2005 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych. 
Pozostały zobowiązania, których termin płatności przypada na styczeń 2005r. Dotyczą one 
składek na ubezpieczenia społeczne, Funduszu Pracy, podatku od osób fizycznych, płatności 
na  energię,  drobnych  usług,  dodatkowego  wynagrodzenia  rocznego  i  pochodnych, 
zobowiązanie z tytułu robót budowlanych dotyczących inwestycji oraz zobowiązania z tytułu 
zaciągniętych pożyczek, których spłaty są rozłożone w czasie. Łącznie zobowiązania Gminy 
na dzień 31.12.2005 r. wynoszą 3.552.305 zł 
z tego: 
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1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek 2.360.137zł. 
2. Pozostałe zobowiązania 1.192.168zł z tego:

– Zobowiązania dotyczące inwestycji 302.597zł – budowa PSP w Natolinie
– Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, pochodnych, towarów i usług 889.571zł z tego:

– zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników oświaty 
wynoszą 365.533zł,

– pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników oświaty wynoszą 
74.714 zł,

– zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników urzędu 
i jednostek organizacyjnych wynoszą 94.135zł,

– pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 18.568zł,
– składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, podatek pracowników oświaty 

za grudzień 2005r. wynoszą 234.507zł,
–  podatek  od  wynagrodzeń,  składki  na  ubezpieczenia  społeczne,  Fundusz  Pracy, 

PFRON  pracowników  urzędu  i  jednostek  organizacyjnych  wynoszą  za  miesiąc  grudzień 
62.891zł,

– zobowiązania za energię elektryczną i gaz wynoszą 14.577 zł,
– pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług 24.646zł.
Zobowiązania  z  tytułu  dodatkowego  wynagrodzenia  rocznego  oraz  pochodne 

zaplanowane są w budżecie gminy na rok 2006, jak również środki na uregulowanie podatku, 
składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i  Fundusz  Pracy  za  miesiąc  grudzień  2005,  których 
termin  płatności  upływa  05  stycznia,  a  podatku  20  stycznia  2006  r.  Na  uregulowanie 
dodatkowego  wynagrodzenia  rocznego  dla  pracowników  oświaty  finansowanych  również 
subwencją Gmina otrzymuje do końca marca dodatkową ratę subwencji oświatowej.
Pozostałe zobowiązania zostaną uregulowane w 2006r. ze środków własnych gminy.

Gmina  posiada  również  należności  w  wysokości  940.311zł w  tym  należności 
wymagalne stanowią kwotę 736.352zł. z tego:

– z tytułu zawartych z mieszkańcami umów na współfinansowanie inwestycji należności 
wynoszą – 38.695zł, w tym kwota wymagalna 30.395zł 

–  z  tytułu  umów  na  dostarczanie  wody  należności  wynoszą  21.329zł,  cała  kwota 
wymagalna,

– za użytkowanie wieczyste należności wynoszą 714 zł, cała kwota wymagalna,
– z tytułu najmu i dzierżawy 14.439zł w tym należności wymagalne 11.117zł,
– z tytułu różnych dochodów 4.592zł w tym kwota wymagalna 1.557zł
– z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany
w formie karty podatkowej należności wynoszą 26.403 zł, cała kwota wymagalna,
– z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych 364.388zł, cała kwota 

wymagalna,
– z tytułu podatku rolnego 90.170 zł, cała kwota wymagalna,
– z tytułu podatku leśnego  1.431 zł, cała kwota wymagalna,
– z tytułu podatku od środków transportowych 111.233 zł, cała kwota wymagalna,
– z tytułu podatku od spadków i darowizn 294 zł, cała kwota wymagalna,
– z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 23 zł, cała kwota wymagalna,
– z tytułu opłaty skarbowej 1.760zł w tym całość wymagalna,
– z tytułu umów na odprowadzenie ścieków 5.751zł w tym należności wymagalne 5751zł,
– z tytułu umów na dostarczanie śmieci należności wynoszą 90.133zł w tym należności 

wymagalne 41.787zł,
– należności z tytułu naliczonych odsetek od podatków i usług na 31.12.2005 wynoszą 

140.956zł,
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– z tytułu wyroków sądowych na rzecz Gminy od osoby fizycznej należności wynoszą 
28.000zł, cała kwota wymagalna.

Nadpłaty  ogółem  wynoszą  23.485zł.  z  tego  te,  które  należy  zwrócić  podatnikom 
i przekazać  do  Urzędów Skarbowych stanowią  kwotę  22.329zł  natomiast  z  tytułu  innych 
umów kwotę 1.156zł.

Określone  w  rozporządzeniu  Ministra  Finansów górne  granice  stawek  kwotowych 
w podatku  od  nieruchomości,  rolnym,  leśnym i  od  środków transportowych Rada Gminy 
obniżyła, a skutki tego obniżenia w 2005r wyniosły 614.090zł z tego:

– w podatku od nieruchomości 470.907zł,
– w podatku rolnym 29.630zł,
– w podatku leśnym  7.374zł,
– w podatku od środków transportowych 106.179zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wynoszą 6.758 zł 
z tego:

– w podatku od nieruchomości osób fizycznych w kwocie 484zł, 
– w podatku rolnym osób fizycznych w kwocie 1.115zł, 
– w podatku od środków transportowych osób fizycznych w kwocie 5.159zł 

Natomiast  skutki  decyzji  wydanych  przez  organ  podatkowy  na  podstawie  ustawy 
Ordynacja Podatkowa wyniosły 1.130 zł z tego: 

– w podatku od nieruchomości osób fizycznych w kwocie 933zł, 
– w podatku rolnym osób fizycznych w kwocie 197zł. 

Gmina w ramach realizacji  zadań zleconych z zakresu administracji  rządowej oraz 
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wykonuje dochody 
budżetu państwa związane z realizacją tych zadań. 
Planowane dochody w kwocie 21.929zł zostały wykonane w kwocie 30.602zł, z czego kwota 
1.530zł pozostała dochodem w budżecie gminy, a kwota 29.072zł została przekazana na konto 
Wojewody  Mazowieckiego  jako  dochód  budżetu  państwa.  Plan  i  wykonanie  dochodów 
budżetu państwa związanych z realizacją w 2005r przez gminę zadań zleconych obrazuje 
załącznik Nr 16.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej za rok 2005 obrazuje załącznik Nr 20.

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 
obrazuje  załącznik  Nr  21,  a  z  realizacji  planu  finansowo-rzeczowego  Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej załącznik Nr 22.
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DOCHODY

Planowane  na  rok  2005  dochody  budżetu  gminy  w  wysokości  18.538.194  zł zostały 
wykonane w kwocie  17.993.315 zł co stanowi 97,1% dochodów planowanych. Plan i wykonanie 
dochodów gminy w/g źródeł  pochodzenia obrazuje  zał.  Nr 1,  a w/g obowiązującej  klasyfikacji 
budżetowej zał. Nr 1/1. 

I.  DOCHODY  WŁASNE  zaplanowano  w  wysokości  6.421.385  zł,  wykonanie  wynosi 
5.885.040 zł tj. 91,6% dochodów planowanych.

Analizując wykonanie dochodów własnych w stosunku do zakładanego planu na rok 2005 
biorąc  pod uwagę  źródła  pochodzenia  dochodów wykonanie  kształtuje  się  w  granicach  34,0% 
zakładanego  planu  w  podatku  od  posiadania  psów  do  139,6%  zakładanego  planu  dochodów 
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

1.  Dochody  z  tytułu  podatków  i  opłat zaplanowano  w  wysokości  2.368.026  zł natomiast 
wykonanie wynosi 1.934.043 zł co stanowi 81,7% dochodów planowanych z tego tytułu.

Znaczący udział  w dochodach własnych Gminy stanowi podatek od nieruchomości,  który 
został zaplanowany w kwocie 1.543.018 zł, a jego wykonanie wynosi 1.225.196 zł, tj. 79,4% planu.

Podatek od środków transportowych planowany w wysokości 105.900 zł został wykonany 
w kwocie 104.587, tj. 98,8% zakładanego planu.

Podatek rolny zaplanowany na 322.875 zł  wykonano w wysokości 292.615 zł  co stanowi 
90,6% planu.

Podatek leśny zaplanowano w wysokości 15.613 zł, a wykonanie wyniosło 11.417 zł tj. 73,1% 
planu. Przyczyną niewykonania planu było wystąpienie znacznych zaległości. Zaległości na dzień 
31 grudnia 2005r. kształtują się w sposób następujący:

− w podatku od nieruchomości zaległości wynoszą 364.388 zł,
− w podatku rolnym 90.170 zł,
− w podatku leśnym 1.431 zł,
− w podatku od środków transportowych 111.233 zł.
Przyczyną powstania  tych zaległości  jest  trudna sytuacja  materialna większości  podatników, 

co związane  jest  z  rosnącym  bezrobociem.  Następną  przyczyną  są  migracje  ludności,  która 
zmieniając  miejsce  zamieszkania  nie  zgłasza  tego  faktu  w  Urzędzie  Gminy,  choć  ma  na  to 
wyznaczony 14-dniowy termin. Zaległości powstają również wtedy, gdy podatnik umiera, a dane 
personalne spadkobierców są nieznane.

W  celu  wyegzekwowania  zaległości  wystawiono  4.616  upomnień  oraz  150  tytułów 
wykonawczych.

Są  również  podatnicy  na  terenie  Gminy,  którzy  nadpłacili  podatek  lub  nadpłaty  wystąpiły 
w wyniku zmian własnościowych czy zmiany klasyfikacji gruntów.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2005r wynoszą:
− w podatku od nieruchomości 5.640 zł,
− w podatku rolnym 2.356 zł
− w podatku leśnym 246 zł,
− w podatku od środków transportowych 25 zł.
Nadpłaty  zostaną  zaliczone  na  poczet  przyszłych  zobowiązań  podatkowych  u  podatników, 

którzy takie zobowiązania będą posiadali lub zostaną zwrócone podatnikom, których nie będzie 
dotyczył obowiązek podatkowy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany w kwocie 202.120 zł został przekazany 
przez Urzędy Skarbowe w wysokości150.024 zł, tj.74,2% zakładanego planu, natomiast podatek od 
spadków i darowizn zaplanowany w kwocie 40.000 zł został przekazany przez Urzędy Skarbowe 
w wysokości 37.507 zł, tj. 93,8% podatku planowanego.

Wpływy  z  tych  podatków  przekazywane  są  przez  Urzędy  Skarbowe  stąd  gmina  nie  ma 
możliwości określenia ilości czynności,  które będą podlegały tym podatkom w związku z czym 
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planuje wpływy w sposób szacunkowy, poza tym jak wynika ze sprawozdań Urzędów Skarbowych 
przekazywanych Gminie w podatkach tych również wystąpiły zaległości.

Podobna sytuacja dotyczy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego 
w formie karty podatkowej, gdzie z planowanej kwoty 37.000zł wykonanie wyniosło 33.106zł, tj. 
89,5% zakładanego planu, a zaległości w tym podatku wykazane przez Urzędy Skarbowe na dzień 
31.12.2005 wyniosły  26.403 zł.  Wpływy z  opłaty  skarbowej  zaplanowano w kwocie  47.000zł, 
a wykonanie wynosi 30.574zł tj. 65,1% zakładanego planu.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 
2.310.347 zł natomiast wykonanie wynosi 2.395.220 zł, tj. 103,7% zakładanego planu.

Gmina w roku 2005 posiadała 35,61% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Plan w tym podatku 
został  ustalony  przez  Ministra  Finansów  w  kwocie  2.285.347  zł,  a  Ministerstwo  Finansów 
przekazało podatek w wysokości 2.369.807 zł, tj. 103,7% udziałów planowanych.

Natomiast udział Gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych wynosił 
w 2005 roku  6,71%.  Udział  w  tym  podatku  zaplanowano  w  wysokości  25.000zł,  a  został 
przekazany  w  kwocie  25.413  zł,  która  stanowi  101,7%  zakładanego  planu.  Podatek  ten 
przekazywany  jest  przez  Urzędy  Skarbowe  od  osób  prawnych,  od  podatników  tego  podatku, 
posiadających siedzibę na obszarze gminy.

3.  Dochody  z  majątku  gminy  zaplanowano  w  wysokości  296.575  zł,  wykonanie  wynosi 
278.785 zł, tj.94,0% dochodów planowanych z tego tytułu.

Największy udział  w tych dochodach mają dochody ze sprzedaży składników majątkowych 
zaplanowane w kwocie 235.000 zł, a wykonane w wysokości 220.181 zł tj. w 93,7%. W 2005 roku 
Gmina  dokonała  sprzedaży  nieruchomości  gruntowej-  rolnej  o  powierzchni  7.700  m2,  dwóch 
działek o powierzchni 1134 m2, z których jedna zabudowana była budynkiem dwukondygnacyjnym 
w stanie surowym otwartym.

Sprzedano  również  działkę  o  powierzchni  2575  m2 zabudowaną  budynkiem  mieszkalnym 
wolnostojącym, nie użytkowanym o powierzchni użytkowej 153 m2.

Na  drugim miejscu  klasyfikują  się  dochody  z  najmu  i  dzierżawy  lokali,  gdzie  planowano 
dochody w kwocie 45.800 zł,  a wykonanie stanowi kwotę 43.543 zł tj. 95,1% planu Przyczyną 
niewykonania planu są w większości zaległości od firmy postawionej w stan upadłości. 

Dochody  z  tytułu  wieczystego  użytkowania  gruntów  zaplanowane  w  wysokości  14.085  zł 
wykonano  w  wysokości  13.379  zł,  co  stanowi  95,0%  dochodów  planowanych.  Przyczyną 
niewykonania planu jest istnienie zaległości skierowanej obecnie na drogę postępowania sądowego.

Dochody  za  dzierżawę  gruntu  zaplanowane  w  kwocie  1.690  zł  zostały  przekazane  przez 
Nadleśnictwo  Radom  i  Starostwo  Powiatowe  w  Radomiu  za  dzierżawę  terenów  łowieckich 
w kwocie 1.682 zł, tj.99,5%.

4. Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 1.446.437 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 
1.276.992zł tj.88,3% dochodów planowanych. 

Zaplanowane  w  wysokości  683.610  zł  wpływy  z  usług  takich  jak  dostarczanie  wody 
i odprowadzanie ścieków, dostarczanie  nieczystości  na składowisko śmieci,  usług opiekuńczych 
i usług polegających na udostępnianiu sprzętu pływającego i parkingu na terenie zalewu w Siczkach 
zostały  wykonane w kwocie  567.720 zł,  tj.83,0%. Niewykonanie  planu w 100% związane jest 
z powstałymi zaległościami za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki w kwocie 27.080zł oraz za 
dostarczane odpady na składowisko śmieci  w kwocie 41.787zł.  Urząd Gminy dochodzi  swoich 
należności. Zaległości te w przypadku 3 osób zostały rozłożone na raty, wysłano 225 wezwań do 
zapłaty.  Biorąc  pod  uwagę  trudną  sytuację  materialną  wielu  mieszkańców gminy  dochodzenie 
należnych gminie kwot nie zawsze jest skuteczne.
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Wpływy  z  różnych  opłat,  tj.  wpis  do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  opłaty 
administracyjnej za czynności urzędowe i innych, zaplanowano na kwotę 22.180 zł,  wykonanie 
tych dochodów wynosi 16.677 zł, tj. 75,2%. 

Gmina realizuje inwestycje przy udziale mieszkańców stąd w budżecie zostały zaplanowane 
środki pozyskane od ludności i innych jednostek na dofinansowanie inwestycji w kwocie 454.581 
zł. Wykonanie wynosi 409.080 zł, tj. 90,0% planowanych wpływów z tego:

− wpłaty  od  ludności  na  kanalizację  etap  III  w  Jedlni  Letnisko  ,  kanalizację  w  Rajcu 
Szlacheckim i Sadkowie wynoszą 176.540 zł,

− wpłaty na wodociąg w Myśliszewicach i Antoniówce 225.170 zł,
− wpłaty mieszkańców wsi Sadków na remont drogi 7.370 zł.
Ze  względu  na  trudną  sytuację  materialną  173  osobom,  które  zadeklarowały  udział 

we współfinansowaniu realizowanych inwestycji i podpisały umowy wpłaty rozłożono na raty. 
Wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 128.766zł, na które składają się zwroty 

z Powiatowego  Urzędu  Pracy  za  wypłacone  wynagrodzenia  z  pochodnymi,  kary  i  grzywny 
pieniężne, zwrot za żywienie i inne dochody zrealizowane zostały w kwocie 127.319 zł, tj. 98,9% 
planu.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 
1.096zł tj. w wysokości 5% od ustalonego przez Urząd Wojewódzki planu wpływów za dowody 
osobiste. Wykonanie wynosi 1.530zł tj. 139.6% zakładanego planu. Wpływy z opłaty za zezwolenia 
na  sprzedaż  alkoholu  zaplanowane  w  wysokości  114.884  zł  zostały  zrealizowane  w  kwocie 
114.869 zł, tj. 100% zakładanego planu.

Odsetki, które płacone są przy regulowaniu zaległości zaplanowane w wysokości 36.020 zł 
zostały pozyskane w kwocie 34.653 zł, tj. w 96,2%. 

Gmina uzyskała również darowiznę na rzecz GOSiR-u od jednej firmy w wysokości 4.000 zł 
oraz darowiznę na budowę obelisku i  remont grobów członków Ruchu Oporu biorących udział 
w II wojnie światowej od jednej firmy i dzieci oraz nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Jedlni Letnisko, w wysokości 1.144 zł.

II.  DOTACJE  CELOWE  w/g  otrzymanych  decyzji  i  porozumień  zaplanowano 
w wysokości  3.377.292  zł,  a  przekazane  zostały  w  kwocie  3.368.758  zł,  tj.  w  99,7%  dotacji 
planowanych z tego:

1.  Dotacje  celowe otrzymane z  budżetu  państwa na realizację  zadań bieżących z  zakresu 
administracji  rządowej  zostały  zaplanowane  w kwocie  2.912.957  zł,  a  przekazane  w kwocie 
2.910.805 zł tj. w 99,9% z tego:

− dotacja  w  dziale  750  rozdziale  75011  Urzędy  wojewódzkie  planowana  w  kwocie 
54.556 zł została przekazana i wykorzystana w pełnej wysokości na wydatki związane 
z realizacją przez pracowników Urzędu Gminy zadań z zakresu administracji rządowej. 
Środki  zostały  wydatkowane na  wynagrodzenia  osobowe,  dodatkowe wynagrodzenie 
roczne  oraz  pochodne  od  wynagrodzeń  i ZFŚS  w  kwocie  53.627  zł  oraz  na  zakup 
druków 929zł.

− w dziale 751 rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa została przekazana dotacja w kwocie 1.689zł i wykorzystana na wypłatę 
wynagrodzenia  z  pochodnymi  dla  osoby  dokonującej  aktualizacji  stałego  rejestru 
wyborców.

− w dziale  751 rozdziale  75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej  została 
przekazana dotacja w kwocie 33.228 zł i wykorzystana w kwocie 32.958 zł na wydatki 
związane  ze zorganizowaniem  i  przeprowadzeniem  wyborów  prezydenckich.  Na 
wypłatę diet dla komisji wydatkowano kwotę 19.890 zł, na środki czystości i materiały 
związane z wyposażeniem lokali wyborczych wydatkowano kwotę 3.049 zł, na składki 
na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 1.124 zł,  na usługi 
pozostałe wydatkowano kwotę 8.716 zł, a wypłacone delegacje wyniosły 179 zł.
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− w dziale 751 rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu została zaplanowana dotacja 
w kwocie  21.238  zł  .  Krajowe  Biuro  Wyborcze  delegatura  w  Radomiu  przekazało 
dotację w kwocie 19.693 zł tj. 92,7% , która została wykorzystana na wypłatę diet dla 
komisji wyborczych kwota 11.970 zł, na składki społeczne i Fundusz Pracy- kwota 746 
zł,  na artykuły biurowe ,  wyposażenie lokali  wyborczych i  inne-kwota 6.748 zł  i  na 
delegacje – kwota 229 zł.

− w dziale 754 rozdziale 75414 Obrona cywilna przekazana dotacja w kwocie 500 zł 
została wykorzystana na przeprowadzenie szkolenia OC.

− w dziale  852  rozdziale  85212 Świadczenia  rodzinne  oraz  składki  na  ubezpieczenia 
emerytalne  i rentowe  z  ubezpieczenia  społecznego  została  zaplanowana  dotacja 
w kwocie 2.651.246zł. Wykonanie wyniosło 100,0%. Dotacja ta została wykorzystana 
na świadczenia społeczne i składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 2.574.026 zł, 
na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46.482 zł ,  na zakup materiałów 
i wyposażenia,  opłaty  pocztowe  i  inne  w  wysokości  27.281zł,  na  umowy  zlecenia 
w kwocie 2.577 zł, na delegacje w kwocie 180 zł oraz na ZFŚS w wysokości 700 zł.

− w dziale 852 rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające  niektóre świadczenia z  pomocy społecznej  przekazana dotacja  w kwocie 
14.500zł została wykorzystana w pełnej wysokości na opłacenie składek ubezpieczenia 
zdrowotnego za 40 osób pobierających zasiłek stały oraz zasiłek okresowy. 

− w dziale 852 rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
społeczne przekazana dotacja w kwocie 136.000 zł została wykorzystana w wysokości 
135.663 zł z przeznaczeniem na:
1) zasiłki stałe wypłacone w wysokości 134.698 zł, z których skorzystało 40 osób,
2) składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe w wysokości 965 zł.

2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
zaplanowane w kwocie 228.335zł zostały przekazane w kwocie 228.313 zł i wykorzystane zgodnie 
z przeznaczeniem z tego:

− w dziale 801 rozdziale 80101 Szkoły podstawowe przekazana dotacja w kwocie 4.215 
zł została wykorzystana w całości na wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych,

− w dziale 852 rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
społecznego  planowana  dotacja  w  wysokości  29.937zł  została  przekazana 
i wykorzystana  w kwocie  29.915  zł  zgodnie  z  przeznaczeniem  na  wypłatę  zasiłków 
okresowych dla 41 osób.

− w dziale 852 rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej przekazana dotacja w kwocie 
118.000 zł  została  wykorzystana zgodnie  z  przeznaczeniem na wypłatę  wynagrodzeń 
osobowych pracownikom i pochodnych funduszu płac w kwocie 96.342 zł ,na artykuły 
BHP oraz  ekwiwalenty  za  pranie  odzieży  w  kwocie  225  zł,  na  zakup  materiałów 
i wyposażenia w kwocie 2.380 zł, na opłaty za telefon, opłaty pocztowe, porto, szkolenia 
w kwocie 6.388 zł, na delegacje 4.569 zł oraz na ZFŚS w kwocie 4.200 zł, na PFRON 
842 zł i inne 3.054 zł

− w  dziale  852  rozdziale  85295 Pozostała  działalność  przekazana  dotacja  w  kwocie 
46.000 zł  została  wykorzystana  w  całości  na  dożywianie  380  uczniów  w  szkołach 
podstawowych i gimnazjach.

− w dziale  854 rozdziale  85415 Pomoc materialna dla  uczniów przekazana w kwocie 
30.183 zł dotacja została wykorzystana w całości na stypendia dla uczniów o charakterze 
socjalnym.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę 
na  podstawie  porozumień  z  organami  administracji  rządowej zaplanowane  w  wysokości 
14.000 zł dotacje zostały przekazane w 100,0%, z tego:
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− - w dziale 710 rozdziale 71035 Cmentarze dotacja w kwocie 5.000 zł została 
przekazana na remont mogił zbiorowych 450 członków Ruchu Oporu z czasów II wojny 
światowej. 

− - w dziale 921 rozdziale 92116 Biblioteki planowana dotacja w wysokości 9.000 zł 
została przekazana przez Ministerstwo Kultury i wykorzystana przez bibliotekę na zakup 
wydawnictw książkowych w ramach programu „Upowszechnianie i promocja 
czytelnictwa”.

4.  Dotacje  celowe  otrzymane  z  funduszy  celowych  na  finansowanie  lub  dofinansowanie 
kosztów  realizacji  inwestycji  i  zakupów inwestycyjnych  jednostek  zaliczanych  do  sektora 
finansów  publicznych  zaplanowane w  kwocie 122.000  zł  zostały  przekazane  w  100,0% 
i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem ,z tego:

− w  dziale  600  rozdziale  60016 Drogi  publiczne  i  gminne  przekazana  z  Funduszu 
Ochrony  Gruntów  Rolnych  dotacja  w  wysokości  30.000zł  przekazana  została 
i wykorzystana w całości na budowę drogi gminnej w miejscowości Gzowice ( Gzowice 
Folwark- Gzowice Kolonia)

− w dziale 801 rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół przekazana w wysokości 
92.000  zł  przez  Państwowy  Fundusz  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  dotacja 
została  wykorzystana  na  dofinansowanie  zakupu  specjalnego  mikrobusu 
przystosowanego do przewożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły.

5.  Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na  realizację  inwestycji  i  zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin  Zaplanowana w kwocie 100.000 zł  dotacja została przekazana 
w kwocie 93.640 zł i wykorzystana na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej w Natolinie.

III.  SUBWENCJE zaplanowane  w  kwocie  8.739.517  zł zostały  przekazane  w  pełnej 
wysokości  Gmina  w  roku  2005  otrzymała  część  oświatową  subwencji  ogólnej  w  kwocie 
5.964.652 zł oraz część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 2.774.865 zł.
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Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 17/2006
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 17 marca 2006 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO

za 2005 rok
według źródeł pochodzenia

w złotych

L. p. Źródła dochodów
PLAN

na rok 2005
Wykonanie

za rok
2005

%

I DOCHODY WŁASNE 6.421.385 5.885.040 91,6
1 Dochody z podatków i opłat 

z tego:
2.368.026 1.934.043 81,7

Podatek od nieruchomości 1.543.018 1.225.196 79.4
Podatek od środków transportowych 105.900 104.587 98,8
Podatek rolny 322.875 292.615 90,6
Podatek leśny 15.613 11.417 73,1
Podatek od działalności gospodarczej osób 
fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej

37.000 33.106 89,5

Wpływy z opłaty skarbowej 47.000 30.574 65,1
Podatek od spadków i darowizn 40.000 37.507 93,8
Wpływy z opłaty targowej 53.500 48.677 91,0
Podatek od posiadania psów 1.000 340 34,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych 202.120 150.024 74,2

2 Udziały w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa 

2.310.347 2.395.220 103,7

35,72 % udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych

2.285.347 2.369.807 103,7

6,71 % udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych

25.000 25.413 101,7

3 Dochody z majątku gminy 
z tego:

296.575 278.785 94,0

Dochody z najmu i dzierżawy lokali 
(czynsze)

45.800 43.543 95,1

Dochody z dzierżawy gruntów 1.690 1.682 99,5
Dochody za wieczyste użytkowanie 14.085 13.379 95,0
Dochody ze sprzedaży składników 
majątkowych

235.000 220.181 93,7

4 Pozostałe dochody 
z tego:

1.446.437 1.276.992 88,3

Wpływy z usług 683.610 567.720 83,0
Wpływy z różnych opłat 22.180 16.677 75,2
Środki na dofinansowanie inwestycji 
pozyskane od ludności

454.581 409.080 90,0

Wpływy z różnych dochodów-w tym PUP 128.766 127.319 98,9
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Dochody związane z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej 

1.096 1.530 139,6

Spadki, zapisy i darowizny w formie 
gotówkowej

5.300 5.144 97,1

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu

114.884 114.869 100,0

Odsetki 36.020 34.653 96,2
II DOTACJE 3.377.292 3.368.758 99,7

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizacje zadań bieżących 
 z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie /związkom gmin/ 
ustawami

2.912.957 2.910.805 99,9

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących 
gmin/związków gmin/

228.335 228.313 100,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na zadania bieżące realizowane przez gminę na 
podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej

14.000 14.000 100,0

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek sektora finansów publicznych

122.000 122.000 100,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin/ związków 
gmin

100.000 93.640 93,6

IV SUBWENCJE 8.739.517 8.739.517 100,0
- część oświatowa subwencji ogólnej 5.964.652 5.964.652 100,0
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.774.865 2.774.865 100,0
DOCHODY OGÓŁEM 18.538.194 17.993.315 97,1
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Załącznik nr 1/1
do Zarządzenia Nr 17/2006
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 17 marca 2006 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO

na 31.12.2005 r.
według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

w złotych
L.p. DZIAŁ   ROZDZIAŁ   PARAGRAF Plan 

dochodów
na rok 2005

Wykonanie 
na dzień 

31.12.2005

%

I 010 Rolnictwo i Łowiectwo 477.211 431.000 90,3
01010  Infrastruktura  wodociągowa i sanitacyjna 
wsi

447.211 401.710 89,8

§ 6290 środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł

447.211 401.710 89,8

01095Pozostała działalność 30.000 29.290 97,6
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych

30.000 29.290 97,6

II 020 Leśnictwo 1.690 1.682 99,5
02095 Pozostała działalność 1.690 1.682 99,5
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 
umów o podobnym charakterze 

1.690 1.682 99,5

III 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę

292.500 217.861 74,5

40002 Dostarczanie wody 292.500 217.861 74,5
§ 0830 wpływy z usług 290.000 217.607 75,0
§ 0920 pozostałe odsetki 2.500 254 10,2

IV 600 Transport i łączność 37.370 37.370 100,0
60016 Drogi publiczne i gminne 37.370 37.370 100,0
§ 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek sektora finansów publicznych

30.000 30.000 100,0

§ 6290 środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji gmin (związków gmin),powiatów 
(związków powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł

7.370 7.370 100,0

V 700 Gospodarka  mieszkaniowa 247.585 230.380 93,1
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70005 Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami

247.585 230.380 93,1

§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 
i użytkowanie wieczyste nieruchomości

14.085 13.379 95,0

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym charakterze /dzierżawy/

28.000 25.665 91,7

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych

205.000 190.891 93,1

§ 0920 pozostałe odsetki 500 445 89,0
VI 710 Działalność usługowa 5.000 5.000 100,0

71035 Cmentarze
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące realizowane przez 
gminę na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej

5.000
5.000

5.000
5.000

100,0
100,0

VII 750 Administracja publiczna 174.784 173.817 99,4
75011 Urzędy wojewódzkie 55.652 56.086 100,8
§ 2010 dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami
§ 2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami

54.556

1.096

54.556

1.530

100,0

139,6

75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach 
powiatu/

119.132 117.731 98,8

§ 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób 
prawnych
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym charakterze

300

9.700

293

9.865

97,7

101,7

§ 0920 pozostałe odsetki 1.060 895 84,4
§ 0970 wpływy z różnych dochodów 108.072 106.678 98,7

VIII 751 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa

56.155 54.340 96,8

75101 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami

1.689

1.689

1.689

1.689

100,0

100,0
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75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej
§ 2010dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami

33.228

33.228

32.958

32.958

99,3

99,3

75108 Wybory do Sejmu i Senatu
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami

21.238
21.238

19.693
19.693

92,7
92,7

IX 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

500 500 100,0

75414 Obrona cywilna 500 500 100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami

500 500 100,0

X 756 Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem

4.847.187 4.493.798 92,7

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych

37.700 33.537 89,0

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej os. 
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

37.000 33.106 89,5

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat

700 431 61,6

75615Wpływy z podatku rolnego, podatku 
leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 
i     innych jednostek organizacyjnych  

866.615 709.477 81,9

§ 0310 podatek od nieruchomości 852.727 698.723 81,9
§ 0320 podatek rolny 212 381 179,7
§ 0330 podatek leśny 7.526 5.557 73,8
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 120 1.014 845,0
§ 0690 wpływy z różnych opłat 30 26 88,7
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat

6.000 3.776 62,9

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku 
leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku 
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków 
i     opłat lokalnych od osób fizycznych  

1.451.591 1.197.031 82,5

§ 0310 podatek od nieruchomości 690.291 526.473 76,3
§ 0320 podatek rolny 322.663 292.234 90,6
§ 0330 podatek leśny 8.087 5.860 72,5
§ 0340 podatek od środków transportowych 105.900 104.587 98,8
§ 0360 podatek od spadków i darowizn 40.000 37.507 93,8
§ 0370 podatek od posiadania psów 1.000 340 34,0
§ 0430 wpływy z opłaty targowej 53.500 48.677 91,0
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§ 0450 wpływy z opłaty administracyjnej 
za czynności urzędowe

150 150 100,0

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 202.000 149.010 73,8
§ 0690 wpływy z różnych opłat 3.000 3.451 115,0
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat

25.000 28.742 115,0

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 
dochody jednostek samorządu terytorialnego 
na     podstawie ustaw  

180.934 158.533 87,6

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej 47.000 30.574 65,1
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu

114.884 114.869 100,0

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat 
pobieranych przez j.s.t. na podst. odr. ustaw

19.000 13.050 68,7

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat 
z tytułu podatków i opłat

50 40 80,0

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa

2.310.347 2.395.220 103,7

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 2.285.347 2.369.807 103,7
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 25.000 25.413 101,7

XI 758 Różne rozliczenia 8.739.517 8.739.517 100,0

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego

5.964.652 5.964.652 100,0

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 5.964.652 5.964.652 100,0
75807 Część wyrównawcza subwencji dla gmin 2.774.865 2.774.865 100,0
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.774.865 2.774.865 100,0

XII 801 Oświata i wychowanie 206.925 200.496 96,9
80101 Szkoły podstawowe
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa  jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym charakterze
§ 0920 pozostałe odsetki
§ 0970 wpływy z różnych dochodów
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizacje własnych zadań bieżących 
gmin / związków gmin /
§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin

114.525
8.100

10
2.200
4.215

100.000

108.108
8.013

6
2.234
4.215

93.640

94,4
98,9

60,0
101,5
100,0

93,6

80110 Gimnazja
§ 0970 wpływy z różnych dochodów

400
400

388
388

97,0
97,0

80113 Dowożenie uczniów do szkół 92.000 92.000 100,0
§ 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek sektora finansów publicznych

92.000 92.000 100,0

XIV 852 Pomoc społeczna 3.008.893 3.009.215 100,0
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85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego

2.651.246 2.651.246 100,0

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
/związkom gmin/ ustawami

2.651.246 2.651.246 100,0

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające  niektóre 
świadczenia pomocy społecznej

14.500 14.500 100,0

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

14.500 14.500 100,0

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne 

165.937 165.578 99,8

§ 2010 dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami

136.000 135.663 99,8

 § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin /związków gmin/

29.937 29.915 99,9

85219 Ośrodki pomocy społecznej 118.000 118.000 100,0
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin /związków gmin/

118.000 118.000 100,0

85228 Usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze

10.160 10.878 107,1

§ 0830 wpływy z usług 10.160 10.878 107,1
85295 Pozostała działalność
§ 0970 wpływy z różnych dochodów
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin (zw. gmin)

49.050
3.050

46.000

49.013
3.013

46.000

99,9
98,8

100,0

XV 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30.183 30.183 100,0
85415 Pomoc materialna dla uczniów
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin (zw. gmin)

30.183
30.183

30.183
30.183

100,0
100,0

XVI 900 Gospodarka komunalna 
i ochrona  środowiska

370.884 326.376 88,0

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 85.600 74.096 86,6
§ 0830 wpływy z usług 85.500 74.054 86,6
§ 0920 pozostałe odsetki 100 42 42,0
90002 Gospodarka odpadami 277.800 244.953 88,2
§ 0830 wpływy z usług
§ 0920 pozostałe odsetki

277.700
100

244.931
22

88,2
22,0

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6.184 6.183 100,0
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§ 0970 wpływy z różnych dochodów 6.184 6.183 100,0
90095 Pozostała działalność
§ 0960 otrzymane spadki zapisy i darowizny w 
postaci pieniężnej

1.300
1.300

1.144
1.144

88,0
88,0

XVII 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.000 9.000 100,0
92116 Biblioteki 9.000 9.000 100,0
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące realizowane przez 
gminę na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej

9.000 9.000 100,0

XVIII 926 Kultura fizyczna i sport 32.810 32.780 99,9
92604 Instytucje kultury fizycznej /GOSIR/ 32.810 32.780 99,9
§ 0830 wpływy z usług 20.250 20.250 100,0
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny 
w postaci pieniężnej
§ 0970 wpływy z różnych dochodów

4.000

8.560

4.000

8.530

100,0

99,6

OGÓŁEM 18.538.194 17.993.315 97,1
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WYDATKI

Wydatki  planowane  w  wysokości  19.227.779  zł  zostały  zrealizowane  w  kwocie 
18.621.729 zł tj. w 96,8% wydatków planowanych. Z planowanej kwoty wydatków, wydatki 
majątkowe stanowią kwotę 3.940.893 zł, a zrealizowane zostały w wysokości 3.595.583 zł tj. 
w wysokości 91,2% wydatków planowanych na ten cel. Planowane wydatki bieżące stanowią 
kwotę  15.286.866  zł,  a  wykonane  zostały  w  wysokości  15.026.146  zł tj.  w  98,3% 
planowanych wydatków bieżących.
Plan  i  wykonanie  wydatków  w  rozbiciu  na  bieżące  i  inwestycyjne  obrazuje  zał.  Nr  2 
natomiast plan i wykonanie wydatków w/g obowiązującej klasyfikacji budżetowej obrazuje 
zał. Nr 2/1.

Wykonanie  wydatków  budżetu  gminy  w  poszczególnych  działach  i  rozdziałach 
w stosunku do zakładanego planu przedstawia się następująco:

W dziale  010 Rolnictwo  i  łowiectwo planowane  wydatki  w kwocie  1.259.312zł  zostały 
wykonane w kwocie 1.243.073zł tj. w 98,7% wydatków planowanych w tym dziale. W dziale 
tym  realizowane  są  wydatki  na  zadania  inwestycyjne  dotyczące  budowy  kanalizacji 
i wodociągów  na  terenie  gminy  w  rozdziale  01010  Infrastruktura  wodociągowa 
i sanitacyjna wsi gdzie  z planowanej kwoty 1.252.854zł  wydatkowano kwotę 1.237.699zł 
tj.98,8% planowanej kwoty.
Plan  i  wykonanie  oraz  źródła  finansowania  zadań  inwestycyjnych  realizowanych  przez 
Gminę  w  roku  w  2005  przedstawia  zał.  Nr  5,  a  szczegółowo  poszczególne  inwestycje 
omówione zostały w części opisowej sprawozdania z ich realizacji.
w rozdziale  01030 Izby  rolnicze  realizowane były  wydatki  bieżące  planowane w kwocie 
6.458zł jako wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 
rolnego. Przekazane zostały wpłaty w kwocie 5.374zł tj. w 83,2%.

W  dziale  400 Wytwarzanie  i  zaopatrywanie  w  energię  elektryczną,  gaz  i  wodę 
zaplanowano wydatki  w  rozdziale  40002  Dostarczanie  wody w  wysokości  167.664  zł, 
a wydatkowano  kwotę  159.090zł  tj.94,9%  wydatków  planowanych.  W  tym  rozdziale 
realizowane były wydatki bieżące związane z utrzymaniem stacji wodociągowej zaplanowane 
w kwocie 155.664zł, a zrealizowane w wysokości 147.240zł tj. 94,6%. Na wydatki związane 
z BHP –szkolenie, ekwiwalenty, środki czystości z planowanej kwoty 400zł wydatkowano 
kwotę 318zł.
Na  wydatki  związane  z  wynagrodzeniami,  pochodnymi  od  wynagrodzeń  –  składki  na 
ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, składki na rzecz PFRON oraz odpisy na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych z planowanej kwoty 26.334zł wydatkowano kwotę 26.302zł 
tj.99,9%. Z planowanej kwoty 1.010zł na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 1.006zł 
na  zapłatę  wynagrodzenia  za  dostarczane  wezwań  do  zapłaty  mieszkańcom  zalegającym 
z zapłatami  za  wodę.  Na wydatki  związane z  zakupem materiałów do konserwacji  stacji, 
farby,  oleju  z  planowanej  kwoty  4.000zł  wydatkowano  kwotę  3.859zł.  Zakup  energii 
planowany w kwocie 85.482zł został uregulowany w wysokości 79.227zł.
W ramach  usług  remontowych  planowanych  w  kwocie  4.420zł  uregulowano  faktury  za 
naprawę sprężarki i zestawu hydraulicznego za kwotę 4.281zł .Wydatki związane z usługami 
konserwacyjnymi stacji uzdatniania wody i wodociągów gminnych, usługami telefonicznymi, 
analizą wody zaplanowano w kwocie 23.698zł, wydatkowano kwotę 22.233zł tj.93,8%. Na 
opłatę  ekologiczną,  podatek  VAT,  opłatę  na  rzecz  budżetów  jednostek  samorządu 
terytorialnego zaplanowano w kwocie 10.320zł wydatkowano10.014zł tj. 97%.



W  rozdziale  tym  zaplanowano  środki  na  zakupy  inwestycyjne  w  wysokości  12.000zł 
z przeznaczeniem na zakup automatycznej baterii kondensatorów dla stacji uzdatniania wody 
w Aleksandrowie, a wydatkowano kwotę 11.850zł tj.98,8%.
W  dziale  600  Transport  i  łączność zaplanowano  wydatki  w  kwocie  1.178.184zł, 
a wydatkowano kwotę 1.163.081zł tj.98,7% z tego:
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki w kwocie 18.314zł 
z przeznaczeniem na  wydatki  inwestycyjne  związane  z  opracowaniem projektu  drogi  699 
zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem Mazowieckim na wspólną realizację 
tego zadania. Wydatkowano kwotę 18.313zł za wykonanie map pod projekt drogi.
w rozdziale  60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki  w kwocie 1.159.870zł, 
a wydatkowano  kwotę  1.144.768zł  tj.98,7% wydatków planowanych.  Na  wydatki  bieżące 
zaplanowano  kwotę  115.000zł,  wykonanie  natomiast  wynosi  100.147zł  tj.  87,1%.  Środki 
w kwocie  300zł  wydatkowano  na  sporządzenie  projektu  stałej  organizacji  ruch  na 
skrzyżowaniu drogi  gminnej  z  drogą powiatową w m. Cudnów. Na zakup materiałów do 
remontu dróg- szlaki, piachu, cementu, rur do przepustów, znaków drogowych z planowanej 
kwoty 26.650zł  wydatkowano 26.383zł  tj.99,0%. Na remonty cząstkowe i  równanie  dróg 
z planowanej kwoty 35.000zl wydatkowano kwotę 23.178z, a na zakup usług pozostałych- 
transport  materiałów do  remontu  dróg,  wykonanie  znaków drogowych,  wykonanie  tablic 
z nazwami ulic, zimowe utrzymanie dróg, wycinkę drzew na poboczach dróg i inne drobne 
usługi z planowanej kwoty 53.000zł wydatkowano kwotę 50.286zł tj. 94,9%.
W  rozdziale  tym  zaplanowane  środki  na  inwestycje  z  przeznaczeniem  na  modernizację 
i budowę  dróg  gminnych  w  kwocie  1.038.370zł  wydatkowane  w  100%  oraz  na  zakupy 
inwestycyjne planowane w kwocie 6.500zł, gdzie wydatkowano 100% planowanych środków 
na zakup pługa do odśnieżania.
Szczegółowo wydatki  inwestycyjne  dotyczące  dróg  są  omówione  w  części  sprawozdania 
dotyczącej działalności inwestycyjnej.

W  dziale  700  Gospodarka  mieszkaniowa rozdziale 70005  Gospodarka  gruntami 
i nieruchomościami zaplanowane środki w kwocie 15.000zł zostały wykorzystane w kwocie 
12.051 zł tj.80,3% na zapłatę za sporządzenie wyceny wartości nieruchomości stanowiących 
własność gminy, wypisy i  wyrysy z  rejestru gruntów, ogłoszenia  o przetargu na sprzedaż 
nieruchomości, wykonanie operatu szacunkowego oraz podatek VAT.

W  dziale  710  Działalność  usługowa zaplanowano  wydatki  w  kwocie  20.500zł, 
wydatkowano kwotę 20.060zł tj. 97,9% wydatków planowanych z tego:
w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego planowane w kwocie 15.500zł 
środki zostały wykorzystane w kwocie 15.060zł z tego:
na  wynagrodzenia  bezosobowe  z  planowanej  kwoty  6.000zł  wydatkowano  100%  za 
sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Jedlnia Letnisko natomiast na zakup usług pozostałych planowanych w kwocie 9.500zł na 
wykonanie planu rozwoju gospodarczego oraz wykonanie map wydatkowano kwotę 9.060zł.
w rozdziale 71035 Cmentarze zaplanowano wydatki w kwocie 5.000zł z przeznaczeniem na 
wykonanie prac remontowych na mogiłach zbiorowych więźniów w miejscowości  Siczki. 
Środki  na  powyższe  zadanie  pochodziły  z  dotacji  Wojewody  Mazowieckiego  i  zostały 
wydatkowane w 100%.

W dziale  750 Administracja publiczna zaplanowano wydatki  w wysokości  2.103.153zł, 
a wydatkowano  kwotę  1.993.350zł  tj.  94,8%.  Środki  na  wydatki  w  tym  rozdziale 
w wysokości 54.556zł pochodzą z dotacji przekazanej przez Wojewodę Mazowieckiego na 
zadania realizowane przez pracowników Urzędu Gminy w imieniu administracji rządowej.
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-w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie planowane w wysokości 54.556zł wydatki zostały 
zrealizowane  w  100%  z  przeznaczeniem  na  wynagrodzenia,  pochodne  od  wynagrodzeń, 
odpisy  na  zakładowy  fundusz  świadczeń  socjalnych  w  kwocie  53.627zł  oraz  wydatki 
rzeczowe- zakup materiałów w kwocie 929zł.
-w rozdziale 75022 Rady gmin planowane środki na wydatki w wysokości 77.700zł zostały 
wykorzystane w kwocie 74.916zł tj. w 96,4% z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych 
za posiedzenia  Rady i  komisje  w kwocie  64.460zł,  zakup materiałów biurowych -  kaset, 
papieru,  tonerów  i  innych  oraz  wydawnictw  wydatkowano  kwotę  5.567zł,  zakup  usług 
pozostałych  planowano  w  kwocie  5.075  zł,  wydatkowano  kwotę  4.073zł  na  opłaty 
telefoniczne,  koszty  przesyłki,  prenumeratę  Dziennika  Urzędowego,  szkolenie.  Środki 
planowane w kwocie  850zł  na  zwrot  kosztów podróży służbowych zostały  wykorzystane 
w kocie 816zł.
-w  rozdziale  75023  Urzędy  gmin planowane  wydatki  w  wysokości  1.968.897  zł  zostały 
wykonane w kwocie 1.862.278zł tj. w 94,6% wydatków planowanych. Wydatki realizowane 
były  w  poszczególnych  paragrafach  w  oparciu  o  występujące  potrzeby  i  zgodnie 
z zakładanym planem. 
Na  wynagrodzenia  dla  pracowników,  pochodne  od  wynagrodzeń  –  składki  ubezpieczenia 
społecznego, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON oraz odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych z planowanej kwoty 1.412.622zł wydatkowano kwotę 1.356.456zł tj. 
w 96,0%.wydatków planowanych na powyższe cele W § 3020 z planowanej kwoty 5.000zł 
wydatkowano kwotę 4.395zł tj.87,9% na zwrot poniesionych kosztów za okulary ochronne, 
ekwiwalent  za  odzież  ochronną  i  pranie  odzieży  ochronnej  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami.  Planowane  środki  w kwocie  26.000zł  na  wynagrodzenia  bezosobowe zostały 
wydatkowane w wysokości 22.966zł na zapłatę umów zleceń za dozór eksploatacji kotłowni 
w urzędzie,  przeprowadzenie  ewidencji  wyrobów  azbestowych,  dostarczanie  pism 
urzędowych  i  decyzji,  prace  porządkowe  na  terenie  gminy,  czynności  związane 
z wprowadzaniem  danych  dotyczących  dowodów  osobistych,  wykonywanie  czynności 
urzędowych  związanych  z  planem  zagospodarowania  przestrzennego,  zabudową 
i zagospodarowaniem terenu, ustalaniem linii rozgraniczeń.
Na zakup materiałów do remontu, farby do malowania, sprzętu biurowego, krzeseł,  mebli 
i innego  drobnego  wyposażenia,  odkurzacza,  czajników,  telefonów,  wydawnictw,  druków, 
licencji,  papieru,  tonerów  i  innych  artykułów  biurowych  z  planowanej  kwoty  135.780zł 
wydatkowano środki w wysokości 120.576zł tj. w 88,8% wydatków planowanych.
Z  planowanej  kwoty  48.000zł  na  zakup  energii  elektrycznej,  wody  i  gazu  wydatkowano 
kwotę 38.839zł tj. 80,0% wydatków planowanych.
Zakup  usług  remontowych  zaplanowano  w  wysokości  27.733zł,  a  wydatkowano  kwotę 
23.611zł  tj.  85,1%  wydatków  planowanych  z  przeznaczeniem  na  remont  instalacji 
oświetleniowej  w  kwocie  7.458,92,  remonty  hydrauliczne  w  kwocie  14.800zł,  remont 
instalacji kotłowni urzędu oraz na inne remonty i  naprawy kopiarki,  wiertarki,  komputera 
wydatkowano  kwotę  1.352zł.  Zakup  usług  zdrowotnych  zaplanowano  w  kwocie  1.400zł, 
a wydatkowano kwotę 1.340zł na uregulowanie rachunku za badania okresowe pracowników.
Zakup  usług  pozostałych  zaplanowano  w  wysokości  193.946zł,  wydatkowano 
kwotę181.895zł tj.93,8% na usługi pocztowe, opłaty za telefony, usługi serwisowe, usługi 
informatyczne,  szkolenia  pracowników, usługi  prawnicze,  wywóz nieczystości,  wykonanie 
pieczątek,  ogłoszenia  w  prasie,  serwis  oprogramowania,  aktualizacje  programów, 
konserwację urządzeń, konfiguracje komputerów, przegląd kopiarki, usługi introligatorskie.
Za dostęp do sieci Internet z planowanej kwoty 1.000zł wydatkowano 672zł.
Podróże krajowe służbowe zaplanowano w kwocie 47.000zł, wydatkowano kwotę 42.182zł tj. 
89,7%  na  wypłatę  ekwiwalentów  za  używanie  samochodów  prywatnych  do  celów 
służbowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych. 
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Różne opłaty i składki zaplanowano w kwocie 2816zł, wydatkowano 100% na ubezpieczenie 
komputerów, środków pieniężnych i budynku urzędu. Planowane w kwocie 1.000zł środki na 
podatek VAT nie były wykorzystane.
W  rozdziale  tym  zaplanowano  wydatki  na  zakupy  inwestycyjne  w  kwocie  66.600zł, 
wydatkowano  66.530zł  tj.99,9%  na  zapłatę  faktur  za  serwer,  zestawy  komputerowe 
i samochód osobowy, który został użyczony Policji.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa zaplanowane wydatki w wysokości 56.155zł, zostały wykonane w kwocie 
54.340zł tj. w 96,8% wydatków planowanych. Wydatki realizowane były w 100% z dotacji 
celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu.
-  w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  kontroli i  ochrony 
prawa z planowanej kwoty 1.689zł wydatkowano 100% na wynagrodzenie z tytułu umowy 
zlecenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika za prowadzenie i aktualizację stałego 
rejestru wyborców. 
-  w rozdziale  75107  Wybory  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  zaplanowano  wydatki 
w kwocie  33.228  zł,  a  wydatkowano  kwotę  32.958zł  tj.99,2%  z  przeznaczeniem  na 
przygotowanie  i  przeprowadzenie  wyborów  Prezydenta  PR  z  tego:  na  wypłatę  diet  dla 
członków  obwodowych  komisji  wyborczych  wydatkowano  kwotę  19.890zł,  za  obsługę 
informatyczną  obwodowych  komisji  wyborczych kwotę  2.700zł,  na  wydatki  kancelaryjne 
i koszty  uzupełnienia  lokali  wyborczych kwotę  1.907zł,  za  sporządzenie  spisu  wyborców 
1.477zł, za obsługę obwodowych komisji wyborczych kwotę 5.302zł, za druk obwieszczeń, 
zwrot kosztów podróży służbowych i inne usługi łącznie kwotę 1.682zł.
Niewykorzystane środki z rozliczenia diet w kwocie 270zł zostały zwrócone do Krajowego 
Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu. 
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu  zaplanowano wydatki w kwocie 21.238zł, 
a wydatkowano  kwotę  19.693zł  tj.  92,7%  z  przeznaczeniem  na  przygotowanie 
i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i  Senatu PR z tego:  na wypłatę  diet  dla członków 
obwodowych komisji wyborczych wydatkowano kwotę 11.970zł, za obsługę informatyczną 
obwodowych komisji wyborczych kwotę 1.155zł, wydatki kancelaryjne i koszty uzupełnienia 
lokali  wyborczych  kwotę  2.064zł,  sporządzenie  spisu  wyborców  1.474zł,  obsługa 
obwodowych komisji wyborczych kwotę 1.069zł, druk obwieszczeń, zwrot kosztów podróży 
służbowych i inne usługi łącznie kwotę 1.961zł.
Niewykorzystane  środki  w  kwocie  1.544,85zł  z  rozliczenia  diet  i  obsługi  informatycznej 
zostały zwrócone do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki 
w wysokości 209.975zł, wydatkowano kwotę 205.719zł tj. 98,0% wydatków planowanych.
-  w  rozdziale  75412  Ochotnicze  straże  pożarne zaplanowano  wydatki  w  wysokości 
209.245zł,  a  wydatkowano  kwotę  205.042zł  tj.98%,  z  tego  planowane  wydatki  bieżące 
zaplanowane  w  kwocie  104.245zł  i  zrealizowano  w  kwocie  100.042zł  tj.  W  96% 
z przeznaczeniem na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Na wynagrodzenia kierowców, akcje gaśnicze, pochodne wynagrodzeń, składki na Fundusz 
Pracy, wpłaty na PFRON i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano 
w kwocie 47.144zł, a wydatkowano kwotę 45.826zł tj.97,2%.
Na  wynagrodzenia  bezosobowe  z  planowanej  kwoty  2.060zł  wydatkowano  100%  na 
uregulowanie umowy zlecenia za wykonane prace remontowe w OSP Słupica- 1.250zł oraz 
zapłata za umowę zlecenie dla Komendanta Gminnego OSP za pełnienie nadzoru nad ochroną 
przeciwpożarową, prowadzenie całokształtu spraw związanych z OSP.
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Z planowanej kwoty 39.892zł na zakup materiałów wydatkowano kwotę 38.443zł tj. 96,4% 
z przeznaczeniem  na  zakup  paliwa  i  części  do  samochodów,  materiałów  do  remontu, 
radiotelefonu dla OSP w Słupicy oraz wydawnictwa „Strażak”.
Na zakup energii z planowanej kwoty 5.826zł wydatkowano 4.852zł tj.83,3% zakładanego 
planu.  Wydatki  na  zakup  usług  remontowych  zaplanowane  w  kwocie  1.560zł  zostały 
wykorzystane w wysokości 1.476 zł z przeznaczeniem na remont samochodu w OSP w Jedlni 
i remont koła samochodu OSP w Słupicy.
Środki  na  zakup  usług  pozostałych  planowane  w  kwocie  3.555zł  zostały  wykorzystane 
w kwocie 3.200zł na przeglądy samochodów strażackich, telefony, opłatę rejestracyjną. Na 
ubezpieczenie  strażaków  i  samochodów  strażackich  z  planowanej  kwoty  4.208zł 
wydatkowano 4.185zł.
Wydatki  inwestycyjne  zaplanowane w wysokości  105.000zł  z  przeznaczeniem na  dopłatę 
faktury za zakup samochodu strażackiego dla OSP w Słupicy. Środki na zapłatę pochodziły 
z pożyczki  zaciągniętej  w  Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 
wodnej w Warszawie. Umowa pożyczki została podpisana w grudniu 2004 roku, a środki 
zostały przekazane przez Fundusz w roku 2005. 
-w rozdziale 75414 Obrona cywilna z planowanej kwoty 730zł wydatkowano kwotę 677zł na 
wydatki związane z obroną cywilną- przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z zakresu 
OC,  udział  w  szkoleniu  pracownika  zajmującego  się  obroną  cywilną  oraz  materiały. 
Powyższe wydatki zostały częściowo sfinansowane z dotacji Wojewody w wysokości 500zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w  rozdziale  75647 Pobór  podatków,  opłat  i  niepodatkowych  należności  budżetowych 
zaplanowano wydatki w kwocie 77.225zł, a wydatkowano kwotę 73.346zł tj.95% wydatków 
planowanych. Planowane wydatki w tym rozdziale związane są z poborem podatków i opłat.
Za  udział  sołtysów  w  spotkaniach  zwołanych  przez  Wójta  na  wypłatę  zryczałtowanego 
wynagrodzenia  zgodnie  z  podjętą  uchwałą  Rady  Gminy  z  planowanej  kwoty  1.050zł 
wydatkowano 100%.
Na  opłatę  prowizji  dla  inkasentów  podatków  oraz  składki  na  ubezpieczenia  społeczne 
i Fundusz  Pracy  z  planowanej  kwoty  41.245zł  wydatkowano  kwotę  38.939zł  tj.  94,4% 
wydatków  planowanych  na  ten  cel.  Środki  planowane  na  wynagrodzenia  bezosobowe 
w kwocie 4.149zł  zostały  wykorzystane  w 100% z  przeznaczeniem na  wypłacenie  umów 
zleceń za dostarczanie nakazów płatniczych.
Wydatki na zakup materiałów zaplanowane w kwocie 1.570zł zostały wykonane w kwocie 
1.567zł  z  przeznaczeniem  na  zakup  papieru,  druków  upomnień,  tytułów  wykonawczych 
i innych  niezbędnych  druków  i  materiałów  biurowych  związanych  z  poborem  podatków 
i opłat.
Środki na zakup usług pozostałych zaplanowane w wysokości 29.211zł zostały wykorzystane 
w  kwocie  27.641zł  tj.  94,6% wydatków planowanych  z  przeznaczeniem na  opłatę  usług 
pocztowych, opłaty komornicze, opłaty za telefony.

W  dziale  757  Obsługa  długu  publicznego  rozdziale  75702  Obsługa  papierów 
wartościowych,  kredytów  i  pożyczek  jednostek  samorządu  terytorialnego zaplanowano 
wydatki w kwocie 66.758zł, wydatkowano kwotę 66.757 tj. 100% wydatków planowanych na 
zapłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2003r i 2004r. 
Zgodnie z podpisanymi umowami Gmina płaci kwartalnie odsetki od zaciągniętych pożyczek. 
Oprocentowanie pożyczek ustalone jest na poziomie od 0,3 do 0,5 stopy redyskonta weksli 
ustalonej przez Prezesa NBP, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym.
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W dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zaplanowano 
wydatki  w  wysokości  25.000zł,a  wydatkowano  kwotę  24.174zł  tj.  96,7%  wydatków 
planowanych z przeznaczeniem na zapłatę prowizji od usług bankowych świadczonych przez 
bank na rzecz gminy. 

W dziale  801  Oświata  i  wychowanie  zaplanowano  wydatki  w  wysokości  9.343.021zł, 
a wydatkowano kwotę 8.986.138zł tj. 96,2% wydatków planowanych z tego:
-  w  rozdziale  80101  Szkoły  podstawowe planowano  wydatki  w  wysokości  5.921.822zł, 
a wydatkowano  kwotę  5.589.076  tj.  94,4%  wydatków  planowanych.  Wydatki  bieżące 
realizowane  były  zgodnie  z  potrzebami  szkół  podstawowych  i  z  planowanej  kwoty 
4.716.332zł wydatkowano kwotę 4.702.471 zł tj. 99,7% planowanych wydatków bieżących. 
Należy nadmienić, że wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 4.214zł były realizowane 
z dotacji celowej Wojewody. 
Na wypłatę dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych i na wydatki związane z BHP 
z planowanej kwoty 259.614zł wykorzystano środki w 100%. 
Kwota w § 3260 w wysokości 4.214zł pochodząca z dotacji Wojewody wykorzystana została 
na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej- 
podręczniki  szkolne-  dla  uczniów  podejmujących  naukę  w  klasach  pierwszych  szkół 
podstawowych w roku szkolnym 2005/2006
Środki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy oraz odpisy 
na  zakładowy  fundusz  Świadczeń  socjalnych  zaplanowano  w  wysokości  4.054.308zł, 
wydatkowano kwotę 4.053.392zł tj. w 100%.
Planowane środki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18.384zł wykorzystane zostały 
w wysokości 18.221zł z przeznaczeniem na uregulowanie należności za pracę w komisji na 
nauczyciela  mianowanego,  dozór  obiektu  szkolnego  w  czasie  wakacji,  umowę  za 
prowadzenie księgowości KZP.
Zakup materiałów zaplanowano na kwotę 137.000zł,  a  wydatkowano kwotę 136.860zł  na 
zakup węgla do ogrzewania szkoły w Gzowicach, Myśliszewicach i Słupicy, kostki brukowej, 
materiałów do  remontu-  piasku,  papy,  cementu  ,kleju,  gipsu,  kostki  brukowej  i  obrzeży, 
materiałów  do  remontu  dachu,  zamków,  materiałów  biurowych  i  szkolnych,  mebli, 
wydawnictw, środków czystości, leków do apteczek, książek na nagrody, wyposażenia BHP, 
sprzętu muzycznego, pucharów, dyplomów, druków.
Na zakup materiałów PSP Gzowice wydatkowała kwotę 32.643zł w tym kwotę 19.205,80zł 
na zakup materiałów do remontu dachu, PSP Jedlnia 43.559,25zł w tym 11.073,09zł na zakup 
sprzętu muzycznego i 7.453,36zł na zakup kostki i obrzeży, PSP Myśliszewice 20.431,90zł, 
PSP Natolin 5.138,50zł, PSP Słupica 35.086,77zł w tym 11.519,90zł na zakup mebli.
Na zakup pomocy naukowych i książek z planowanej kwoty 8.970zł wydatkowano kwotę 
8.951zł na zakup książek do bibliotek, kaset i pomocy dydaktycznych.
Za  energię  elektryczną,  wodę,  gaz  w  tym  do  ogrzewania  z  planowanej  kwoty  84.990zł 
wydatkowano środki w wysokości 78.853zł tj.  w 92,8%. Na usługi zdrowotne planowane 
w kwocie  4.377zł  wydatkowano  kwotę  4.372zł  z  przeznaczeniem  na  zapłatę  za  badania 
okresowe nauczycieli i pracowników obsługi.
Usługi remontowe zaplanowano w kwocie 65.900zł, wydatkowano kwotę 65.868zł tj. 100% 
z tego : na osuszenie i malowanie PSP Jedlnia kwotę 2.350zł, remont kostki brukowej w PSP 
Jedlnia w kwocie 14.213,84zł, remont instalacji elektrycznej w PSP Słupica kwotę 6.050,35zł, 
remont  podłogi  kwotę  1.975zł,  ułożenie  terakoty,  wykonanie  ściany  działowej 
z otynkowaniem  i  malowaniem  kwotę  6.888,38zł,  malowanie  kwotę  5.712zł  w  PSP 
Myśliszewice,  remont osłon na kaloryfery w PSP Myśliszewice kwotę1.678,11zł,  zamiana 
przyłącza  wodociągowego  PSP  Słupica  kwotę  9.882zł,  zmiana  przyłącza  PSP  Jedlnia 
13.900zł oraz inne drobne remonty sprzętu.
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Pozostałe  usługi  zaplanowano  w  kwocie  62.950zł,  a  wydatkowano  kwotę  57.176zł  na 
pomiary  instalacji  elektrycznej  we  wszystkich  szkołach,  opłaty  za  telefony,  wynajem 
autokaru, usługi serwisowe i przeglądy sprzętu, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, wywóz 
nieczystości, rozebranie budynku w PSP Gzowice, monitorowanie szkół, wykonanie gablot, 
oprawianie  arkuszy  ocen,  przegląd  instalacji  CO  w  PSP Słupica  i  Myśliszewice  i  inne 
niezbędne usługi.
Za dostęp szkół  do sieci  Internet  zaplanowano w kwocie 5.535zł,  a  wydatkowano kwotę 
4.985zł. Na zwrot kosztów podróży z planowanej kwoty 3.694zł wydatkowano kwotę 3.620zł 
tj. 98,%, a na opłatę ekologiczną, opłatę składek członkowskich w związku sportowym, opłatę 
startową  za  zawody  i  ubezpieczenie  pracowni  komputerowych  we  wszystkich  szkołach 
z planowanej kwoty 6.345zł wykorzystano 6.343zł. Z planowanych środków na podatek VAT 
w kwocie 50zł wydatkowano 2zł.
Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 1.205.490zł zostały wykonane kwocie 886.605zł 
tj. 73,5% wydatków planowanych z przeznaczeniem na:
- budowę PSP w Natolinie w wysokości 881.115zł,
- projekt termomodernizacji PSP w Słupicy 5.490zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki 
w  kwocie  290.615zł,  wydatkowano  kwotę  290.529zł  tj.  100%  na  wydatki  związane 
z kosztami  utrzymania  dzieci  w  oddziałach  przedszkolnych  istniejących  przy  szkołach 
podstawowych. Poniesione wydatki w kwocie 290.073zł związane są z wypłatą wynagrodzeń 
dla  nauczycieli,  dodatków wiejskich,  pochodnych  od  wynagrodzeń,  Funduszu  Pracy  oraz 
odpisem  na  zakładowy  fundusz  świadczeń  socjalnych. Na  zakup  materiałów  i  pomocy 
dydaktycznych wydatkowano 456zł.
-  w  rozdziale  80104  Przedszkola  zaplanowano  wydatki  w  wysokości  320.000  zł, 
wydatkowano planowaną kwotę w 100% na dotację przeznaczoną na wydatki bieżące zakładu 
budżetowego – Przedszkole. 
- w rozdziale 80110 Gimnazja zaplanowano wydatki w kwocie 2.249.842zł, a wydatkowano 
kwotę  2.234.280zł  tj.  99,3%  wydatków  planowanych.  Wydatki  bieżące  zaplanowano 
w kwocie 2.163.601 zł, a wydatkowano kwotę 2.155.338 zł tj. 99,6% planowanych wydatków 
bieżących. 
Na wypłatę dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych i na wydatki związane z BHP 
z planowanej kwoty 118.233zł wykorzystano środki w 100%.
Środki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy oraz odpisy 
na  zakładowy  fundusz  świadczeń  socjalnych  zaplanowane  w  wysokości  1.830.263zł, 
wykorzystane zostały w wysokości 1.830.181zł tj. w 100%. Na wynagrodzenia bezosobowe 
zaplanowano  środki  w  kwocie  6.600zł,  wydatkowano  100% tej  kwoty  na  zapłatę  umów 
zleceń za prace w komisji na nauczyciela mianowanego, dozór obiektów szkolnych w czasie 
wakacji.
Zakup materiałów zaplanowano na kwotę 54.000zł, a wydatkowano kwotę 53.875zł na zakup 
węgla,  materiałów  do  remontu,  materiałów  biurowych  i  szkolnych,  mebli,  wydawnictw, 
środków czystości,  książek  na  nagrody,  wyposażenia  BHP,  firan,  łopat  do  śniegu,  prasy, 
kredy, dzienników i świadectw, leków do apteczki szkolnej.
Na zakup materiałów Gimnazjum w Jedlni wydatkowało kwotę 32.202,16zł, a Gimnazjum w Myśliszewicach 
kwotę 21.672,62 zł.
Na zakup pomocy naukowych i książek z planowanej kwoty 12.800zł wydatkowano 12.719zł. 
Za energię elektryczną, wodę, gaz w tym do ogrzewania Gimnazjum w Jedlni z planowanej 
kwoty 61.873zł wydatkowano środki w wysokości 57.052zł tj. w 93,7%.
Na  usługi  remontowe  zaplanowano  środki  w  wysokości  46.500zł,  wydatkowano  kwotę 
46.468zł z tego:
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PG  w  Jedlni  wykorzystało  kwotę  33.790,24  z  przeznaczeniem  na  remont  kanalizacji 
deszczowej – 15.982zł, układanie kostki- 14.213,84zł, osuszanie, malowanie, montaż listew 
i osłon- 3.354,40zł.
PG  w  Myśliszewicach  wykorzystało  kwotę  12.678,11  z  przeznaczeniem  na  układanie 
terakoty, malowanie ścian, osłony na kaloryfery.
Planowane usługi zdrowotne w kwocie 1.695zł zostały wykorzystane w 100% na zapłatę za 
badania okresowe nauczycieli i pracowników.
Pozostałe  usługi  zaplanowano  w  kwocie  25.255zł,  a  wydatkowano  kwotę  22.831zł  na 
pomiary instalacji elektrycznej w obu szkołach, płukanie instalacji CO w PG Myśliszewice, 
opłaty za telefony, przewóz dzieci, usługi serwisowe i przeglądy sprzętu, opłaty pocztowe, 
regeneracja  tonera,  prenumeraty,  wywóz  nieczystości,  wykonanie  pieczątek,  zmiany kodu 
centrali telefonicznej i inne niezbędne usługi. PG w Jedlni wydatkowało na pozostałe usługi 
kwotę 16.081,34zł, a PG w Myśliszewicach kwotę 6.749,26zł.
Za dostęp do sieci Internet z planowanej kwoty 2.382zł wydatkowano 2.173zł.
Na zwrot kosztów podróży z planowanej kwoty 2.500zł wydatkowano 2.495zł.
Planowane środki na różne opłaty i składki w kwocie 2.500zł zostały wydatkowane w kwocie 
1.017 zł na opłatę startową i składki UKS w PG Jedlnia, ubezpieczenie komputerów i opłata 
eksploatacyjna w PG Myśliszewice.
Wydatki na inwestycje zaplanowane w kwocie 44.641zł zostały wykonane kwocie 37.342zł 
z tego: na projekt termomodernizacji ZSO w Myśliszewicach 7.408zł, 
- projekt kompleksu oświatowego 23.500zł,
- instalacja elektryczna i internetowa w PG w Jedlni 6.434zł
Środki na zakupy inwestycyjne planowane w kwocie 41.600zł zostały wykorzystane w 100% 
na zakup gruntu pod boisko szkolne w Myśliszewicach.
-  w  rozdziale  80113  Dowożenie  uczniów  do  szkół zaplanowano  wydatki  w  wysokości 
411.042zł, wydatkowano kwotę 407.596zł tj. 99,2% wydatków planowanych.
W rozdziale tym środki w kwocie 92.000zł pochodzą z dotacji celowej z funduszu celowego 
PFRON  przeznaczonej  na  dofinansowanie  zakupu  samochodu  do  przewozu  dzieci 
niepełnosprawnych do szkół w Radomiu.
Planowane środki w kwocie 100zł na wydatki związane z BHP nie były wykorzystane.
Środki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy oraz odpisy 
na  zakładowy  fundusz  świadczeń  socjalnych  zaplanowano  w  wysokości  40.336zł, 
wydatkowano kwotę 40.325zł tj.100%. Na wynagrodzenia bezosobowe planowane w kwocie 
492zł wydatkowano 100%.
Na zakup paliwa, części do samochodu, opon z planowanej kwoty 33.400zł wydatkowano 
kwotę 31.087zł, a na zakup usług remontowych z planowanej kwoty 2.525zł wykorzystano 
100% na wydatki związane z remontem samochodu do dowozu dzieci.
Na  zakup  usług  pozostałych  z  planowanej  kwoty  202.800zł  zł  wydatkowano  środki 
w wysokości 202.124zł z przeznaczeniem na uregulowanie należności za dowóz dzieci do 
szkół  na  terenie  gminy,  wynajęcie  samochodu  specjalistycznego  dowożącego  uczniów 
niepełnosprawnych  z  terenu  gminy  do  szkół  specjalnych  w  Radomiu,  zakup  biletów 
miesięcznych dla dzieci z ZSO Myśliszewice. Wydatki na różne opłaty i składki planowane w 
kwocie 1.865zł zostały wykorzystane w kwocie 1.520zł na zapłatę ubezpieczenia kierowcy 
i samochodu do dowozu dzieci. 
Na zakupy inwestycyjne zaplanowano środki w kwocie 129.524zł i wydatkowano 100% na 
zakup samochodu przeznaczonego do dowozu dzieci niepełnosprawnych. Samochód został 
zakupiony przy udziale środków z PFRON w kwocie 92.000zł.
-  w  rozdziale  80114  Zespół  Ekonomiczno-Administracyjny  Szkół zaplanowano  wydatki 
w wysokości 125.345zł,a wydatkowano kwotę 120.305zł tj.96,0% wydatków planowanych.
Środki  planowane  w  kwocie  417zł  na  wydatki  związane  z  BHP  zostały  wykorzystane 
w kwocie 387zł.
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Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON 
oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano środki w wysokości 
112.910zł, wydatkowano 108.108zł tj.95,7 % wydatków planowanych.
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe planowane w kwocie 1.000zł zostały wykorzystane 
w 100% na zapłatę umowy za wdrożenie programu płacowego w oświacie.
Środki na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w kwocie 5.100zł, a wydatkowano 
kwotę 5.066zł na zakup komputera, licencji,  materiałów biurowych, druków, wydawnictw, 
środków czystości.
Na  zakup  energii  z  planowanej  kwoty  600zł  wykorzystano  100%,  a  na  zakup  usług 
pozostałych z planowanej kwoty 4.591zł wydatkowano 4.452zł z przeznaczeniem na usługi 
serwisowe,  telefony,  abonament  za  licencje,  usługi  pocztowe.  Za  dostęp  do sieci  Internet 
z planowanej kwoty 136zł wydatkowano 100%.
Z  zaplanowanych  w  kwocie  591zł  środków  na  zwrot  kosztów  podróży  służbowych 
wykorzystano kwotę 556zł.
-  w  rozdziale  80146  Dokształcanie  i  doskonalenie  nauczycieli  zaplanowano  wydatki 
w wysokości 24.355zł, wydatkowano 100% na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na 
obligatoryjne szkolenia nauczycieli w zakresie informatyki zgodnie z wytycznymi MEN i S 
w związku z otrzymaniem pracowni komputerowych dla szkół podstawowych i gimnazjów 
z terenu gminy.

W  dziale  851  Ochrona  zdrowia rozdziale  85154  Przeciwdziałanie  alkoholizmowi 
zaplanowano  wydatki  w  wysokości  114.884zł,  wydatkowano  kwotę  110.320zł  tj.  96,0% 
wydatków  planowanych.  Wydatki  w  tym  rozdziale  związane  z  przeciwdziałaniem 
alkoholizmowi i profilaktyką przeciwalkoholową przedstawiały się następująco:
Środki  na składki  ubezpieczenia społecznego i  na  Fundusz Pracy zaplanowane w kwocie 
800zł zostały przekazane od zawartych umów zleceń w kwocie 679zł.  Na wynagrodzenia 
bezosobowe  z  planowanej  kwoty  44.954zł  wydatkowano  44.303zł  na  zapłatę  umów  dla 
członków Gminnej  Komisji  za  udział  w posiedzeniach  i  wykonywanie  innych  czynności 
wynikających z realizacji  Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz wypłatę umów zleceń dla pedagogów prowadzących dla dzieci zajęcia w świetlicach 
socjoterapeutycznych w szkołach wg programu „Spójrz Inaczej”.
Na  zakup  materiałów  z  planowanej  kwoty  29.250zł  wydatkowano  kwotę  25.824zł 
z przeznaczeniem  na  urządzenie  świetlic  socjoterapeutycznych.  Zakupiono  sprzęt 
komputerowy,  książki,  kalendarze,  artykuły  biurowe,  środki  czystości,  czasopisma,  gry, 
zestaw multimedialny, meble. Zakupiono również artykuły spożywcze dla dzieci ze świetlic 
oraz paczki z okazji organizowania imprez okolicznościowych dla dzieci.
Środki  na  zakup  usług  pozostałych  zaplanowano  w kwocie  37.080,  wydatkowano  kwotę 
36.747zł z przeznaczeniem zorganizowanie kolonii dla dzieci, bilety na imprezy i do kina, 
zakwaterowanie  na  zimowisku,  udział  w  szkoleniach,  warsztatach  i  konferencjach 
związanych z  programem przeciwdziałania  alkoholizmowi.  Wydatki  planowane w kwocie 
200zł na zwrot kosztów podróży służbowych zostały wykorzystane w kwocie 167zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna planowano wydatki na kwotę 3.396.555zł, a wydatkowano 
środki w wysokości 3.364.075 zł tj. 99,0% wydatków planowanych. Większość wydatków 
tego  działu  jest  finansowana  dotacjami  Wojewody  przekazanymi  na  realizację  zadań 
bieżących z  zakresu administracji  rządowej  oraz  na realizacje  zadań własnych gmin przy 
udziale  dotacji  Wojewody.  Zostało  to  szczegółowo  omówione  w  części  opisowej 
do dochodów „II Dotacje celowe”.
-  w  rozdziale  85212 -  Wydatki  na  świadczenia  rodzinne  oraz  składki  na  ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w 2005 r. z planowanej kwoty 2.651.246 
zł wydatkowano kwotę 2.651.246 zł tj. 100%
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Na świadczenia rodzinne z planowanej kwoty 2.651.246 zł wydatkowano kwotę 2.452.329 zł 
z której zostały wypłacone zasiłki rodzinne wraz z dodatkami tj. urodzenia dziecka, opieki 
nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania 
dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego 
pobierania,  samotnego  wychowywania  dziecka,  kształcenia  i  rehabilitacji  dziecka 
niepełnosprawnego  do  5  roku  życia  i  powyżej  5  roku  życia,  wychowywania  dziecka  w 
rodzinie wielodzietnej, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole 
poza  miejscem  zamieszkania  oraz  zasiłki  pielęgnacyjne  i  świadczenia  pielęgnacyjne. 
Miesięcznie wypłacane jest przez Gminę ok. 1.149 świadczeń rodzinnych.
Na  mocy  Ustawy  z  dnia  22  kwietnia  2005  r.  o  postępowaniu  wobec  dłużników 
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, która weszła w życie od m-ca września 2005 r. 
w  okresie  od  m-ca  października  2005  r.  do  m-ca  grudnia  2005  r.  przyznano  decyzją 
i wypłacono 62 osobom zaliczkę alimentacyjną na kwotę 79.903 zł.
Od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zostały opłacone składki na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe na kwotę 41.794 zł.
Wydatki rzeczowe związane z wypłatą świadczeń rodzinnych planowano środki w kwocie 
77.220  zł,  wydatkowano  100%.  Kwota  ta  obejmuje  wydatki  bieżące  tj.  wynagrodzenia 
pracowników  z  pochodnymi,  zakup  materiałów  biurowych,  prowizje  bankowe,  opłaty 
pocztowe,  zwrot  kosztów podróży służbowych,  szkolenia,  odpisy  na  Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych.
-  w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające  
niektóre  świadczenia  z  pomocy  społecznej z  planowanej  kwoty  14.500  zł  wydatkowano 
100% na opłacanie składek za 40 osób. Wydatki były realizowane z dotacji Wojewody.
- w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 
zaplanowano wydatki  w wysokości  318.597 zł wydatkowano kwotę  310.788 zł  tj.  97,5% 
wydatków planowanych.
Wydatki w tym rozdziale realizowane są z dwóch źródeł tj.: z dotacji Wojewody na zadania 
zlecone planowane w kwocie 136.000 zł i wykonane w kwocie 135.663 zł i dotacji na zadania 
własne planowane w kwocie 182.597 zł a wykonane w kwocie 175.125 zł oraz ze środków 
własnych gminy planowane i wydatkowane w kwocie 131.499 zł na zasiłki celowe i zasiłki 
w naturze dla 293 rodzin. Wydatki na zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych 
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego planowane w kwocie 1.000 zł nie były realizowane, 
wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1.960 zł nie były realizowane oraz 
zakup  usług  przez  jednostki  samorządu  terytorialnego  od  innych  jednostek  samorządu 
terytorialnego planowane w kwocie 18.200 zł a wykonane w kwocie 13.711 zł tj. 75,3%.
-  w  rozdziale  85215  -  Dodatki  mieszkaniowe, zaplanowano  środki  w  kwocie  5.500  zł, 
wydatkowano kwotę 5.475,00 zł tj. 99,5%
Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 5 rodzin z tego: dla 3 rodzin przez 12 miesięcy 
i dla 2 rodzin 1 miesiąc. W 2005 r. dodatki mieszkaniowe finansowane były tylko ze środków 
własnych Gminy bez udziału dotacji Wojewody.
- w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 
planowano wydatki w kwocie 215.220 zł wydatkowano kwotę 205.524 zł tj. 95,5%. Środki na 
utrzymanie ośrodka pochodzą z dotacji Wojewody w kwocie 118.000 zł i wydatkowanych 
w 100% oraz z zadań własnych w kwocie 97.220 zł a wydatkowanych w kwocie 87.524 zł na 
wynagrodzenia,  pochodne  wynagrodzeń,  opłaty  za  telefony,  opłaty  pocztowe  i  prowizje 
bankowe, energię elektryczną, zakup materiałów biurowych i usług. 
- w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 
wydatki w wysokości 55.492 zł a zostały wykonane w kwocie 53.786 zł tj. 96,9% wydatków 
planowanych.  Z  planowanej  kwoty  1.280zł  na  wydatki  związane  z  BHP wydatkowano 
1.233zł  na  szkolenie  pracowników,  zapłatę  ekwiwalentów  za  odzież  ochronną,  środki 
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czystości i ochrony osobiste. Na wypłatę wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń, składki 
na Fundusz Pracy, wpłaty na PEFRON, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
zaplanowano kwotę 54.212 zł, a wydatkowano kwotę 52.553 zł tj. 96,9%. 
-  w rozdziale  85295 –  Pozostała  działalność zaplanowano wydatki  w kwocie  136.000 zł 
a wydatkowano kwotę 122.756 zł tj. 90,3% na żywienie dzieci w szkołach podstawowych 
i gimnazjach. W 2005 r. w 6 szkołach na terenie gminy z dożywiania skorzystało 380 dzieci 
ze 193 rodzin.  W ramach dotacji  celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację 
własnych  zadań  Ośrodek  otrzymał  kwotę  –  46.000,00  zł.  W ramach  zadań  własnych  na 
dożywianie dzieci Ośrodek wydatkował kwotę – 76.756,00 zł. Wydatki na zakup materiałów 
i wyposażenia zaplanowano w kwocie 900 zł a wykonano 844 zł tj. 93,8%. 

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki w kwocie 31.263zł 
i wydatkowano 100% w  rozdziale  85415 Pomoc materialna dla uczniów kwotę 31.263zł 
wydatkowano na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym. Na realizację powyższego 
zadania Wojewoda Mazowiecki przekazał dotację celową w kwocie 30.183zł, a kwota 1.080zł 
została wypłacona ze środków własnych gminy.

W  dziale  900  Gospodarka  komunalna  i  ochrona  środowiska  zaplanowano  wydatki 
w wysokości  760.660zł,  wydatkowano  środki  w  kwocie  720.636zł  tj.  94,2%  wydatków 
planowanych z tego:
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki w wysokości 
284.874zł,  a  wydatkowano  kwotę  268.644zł  tj.  94,3%  z  przeznaczeniem  na  utrzymanie 
i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków.
Na wydatki  związane  z  BHP zaplanowane środki  w kwocie 2.540zł  wydatkowano kwotę 
2.470zł na zakup odzieży ochronnej i środków czystości dla pracowników.
Środki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na 
PFRON oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowane w wysokości 
86.944zł,  wydatkowano  w kwocie  82.711zł  tj.  w  95,1%.  Na  wynagrodzenia  bezosobowe 
zaplanowano środki  w kwocie  2.400zł,  które  zostały wydatkowane w 100% na  pełnienie 
nadzoru  inwestorskiego  nad  robotami  związanymi  z  remontem  kanału  otwartego  wylotu 
ścieków z oczyszczalni.
Zakup materiałów zaplanowano kwocie 24.000zł, a wydatkowano kwotę 23.985zł na zakup 
siłownika,  worków  do  odwodnienia  osadu,  środków  czystości,  wydawnictw,  oleju 
napędowego,  smaru,  materiałów  do  remontu  i  innych  niezbędnych  do  prawidłowej 
działalności oczyszczalni.
Na zakup energii z planowanej kwoty 66.800 zł wydatkowano 61.787zł, a na zakup usług 
remontowych  z  planowanej  kwoty  30.000zł  wydatkowano  29.527zł  z  przeznaczeniem na 
remont oświetlenia na oczyszczalni, wykonanie umocnienia wylotu odpływu z oczyszczalni 
do rzeki Pacynki, remont pompy.
Środki planowane na zakup usług pozostałych w kwocie 57.924zł wydatkowano w kwocie 
53.157zł tj. w 91,8% na usługi transportowe, wywóz osadu z oczyszczalni, usługi serwisowe, 
dostawę części do oczyszczalni, konserwację urządzeń na oczyszczalni, udrożnienie kanału, 
pomiary instalacji elektrycznej, opłaty pocztowe i telefoniczne, analizę ścieków.
Na opłatę ekologiczną i inne wpłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
zaplanowane łącznie w kwocie 9.266zł wydatkowano kwotę 8.275zł. Podatek VAT planowany 
w kwocie 5.000zł został zapłacony w kwocie 4.332zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami  zaplanowano wydatki w wysokości 174.592zł, 
a wydatkowano  kwotę  156.863zł  tj.  89,8%  wydatków  planowanych  na  utrzymanie 
i funkcjonowanie wysypiska śmieci.
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Na wydatki związane z BHP zaplanowane w kwocie 1.660zł wydatkowano kwotę 1.577zł 
na zakup odzieży ochronnej i środków czystości dla pracowników.
Środki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na 
PFRON oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowane w wysokości 
59.873zł, wydatkowano w kwocie 56.692zł tj. w 94,7%.
Zakup materiałów zaplanowano kwocie 2.200zł,  a  wydatkowano kwotę 2.175zł  na zakup 
materiałów do remontu, zakup narzędzi, artykułów medycznych, środków czystości.
Na zakup energii z planowanej kwoty 6.000 zł wydatkowano 4.496zł. Środki planowane na 
zakup usług pozostałych w kwocie 84.313zł wydatkowano w kwocie 72.568zł tj. w 86,1% na 
prace spycharki, transport odcieków, telefony, przegląd instalacji przeciwpożarowej, obmiar 
pojemności wysypiska, monitoring.
Na opłatę ekologiczną wydatkowano 17.546 zł tj.  100% wydatków planowanych. Podatek 
VAT planowany w kwocie 3.000zł został uregulowany w wysokości 1.809zł.
-  w rozdziale  90015 Oświetlenie  ulic,  placów i  dróg zaplanowano wydatki  w wysokości 
284.194zł, a wydatkowano 280.033zł tj. 98,5% wydatków planowanych.
Na  wydatki  bieżące  w  tym  rozdziale  zaplanowano  środki  w  kwocie  264.194zł, 
a wydatkowano kwotę 263.533zł z tego:
na  zakup  energii  do  oświetlenia  dróg  na  terenie  gminy  z  planowanej  kwoty  231.170zł 
wydatkowano 230.510zł.
Środki na zakup usług remontowych zaplanowane na kwotę 33.024zł wykorzystane zostały 
w kwocie 33.023zł na wymianę słupa w Rajcu Szlacheckim uszkodzonego w wyniku kolizji 
drogowej i uregulowanie faktury za wykonany remontu oświetlenia ulicznego w obwodzie 
„APTEKA” w Jedlni Letnisko.
Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 24.000zł zostały wykonane w kwocie 16.500zł 
tj.  82,5% z tego;  za kwotę 10.500zł wykonano mapy do celów projektowych oświetlenia 
ulicznego  i  6.000zł  wydatkowano  na  projekt  oświetlenia  ulicznego.  Powyższe  zostanie 
szczegółowo omówione w części dotyczącej inwestycji.
-  w  rozdziale  90095  Pozostała  działalność  zaplanowano  wydatki  w  kwocie  17.000zł, 
wydatkowano  15.096zł  tj.88,8%  wydatków  planowanych  z  tego:  na  wydatki  związane 
z utrzymaniem miejsc pamięci przeznaczono kwotę1.990zł, na wydatki związane z ochroną 
zwierząt  kwotę 5.706zł  natomiast  wydatki  związane z  utrzymaniem gminnego targowiska 
wyniosły 7.400zł.
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację
w rozdziale 92116 Biblioteki w wysokości 189.000zł, która ostała przekazana w 100%.
Dotacja dla Biblioteki pochodziła z dwóch źródeł:

- środków własnych gminy w kwocie 180.000zł, 
- dotacji udzielonej na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury
z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych kwocie 9.000zł.

W  dziale  926  Kultura  fizyczna  i  sport  zaplanowano  wydatki  w  kwocie  213.470zł, 
a wydatkowano kwotę 205.256zł tj. 96,2% wydatków planowanych.
w  rozdziale  92604  Instytucje  kultury  fizycznej  /GOSiR/  z  planowanej  kwoty  180.379zł 
wydatkowano kwotę 172.165zł tj.95,4% wydatków planowanych.
Na  wydatki  związane  z  BHP zaplanowane  w  kwocie  900zł  wydatkowano  kwotę  852zł 
na ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia BHP dla pracowników.
Środki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na 
PFRON oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowane w wysokości 
100.426zł, wydatkowano w kwocie 97.563zł tj. w 97,1%.
Na wynagrodzenia bezosobowe planowane w kwocie 14.090zł wydatkowano kwotę 13.360zł 
na uregulowanie wynagrodzenia dla ratowników zatrudnionych w okresie letnim na umowę 
zlecenie oraz sędziów podczas rozgrywek w piłkę nożną.
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Zakup materiałów zaplanowano kwocie 33.240zł, a wydatkowano kwotę 32.481zł na zakup 
5 kajaków za kwotę 12.860zł, drewna na molo za kwotę 3.600zł, komputera za kwotę 3.462zł, 
drukarki za kwotę 868,88zł oraz 11.690,12zł na zakup artykułów biurowych, materiałów do 
remontu i  malowania,  nagród na festyn,  wodomierzy,  kamizelek ratunkowych, znaków do 
oznakowania kąpieliska.
Na zakup energii z planowanej kwoty 460 zł wydatkowano 376zł na zakup energii do domku 
„Mazowsze” oraz do obsługi energetycznej festynu.
Środki planowane na zakup usług pozostałych w kwocie 24.400zł wydatkowano w kwocie 
20.894zł tj. w 85,6% na wynajem sceny, obsługę muzyczną i nagłośnienie festynu, wynajem 
o obsługę  toalet  nad  zalewem,  transport  i  wyżywienie  osób biorących udział  w realizacji 
projektu zagospodarowania otoczenia zbiornika wodnego, odbiór kąpieliska.
Na zwrot kosztów podróży z planowanej kwoty 6.863zl wydatkowano 6.639zł.
w  rozdziale  92695  Pozostała  działalność zaplanowano  wydatki  w  kwocie  33.091zł, 
wydatkowano 100% wydatków planowanych z tego:
w  §  2820  zaplanowano  dotacje  w  kwocie  32.000zł  na  realizacje  zadania  publicznego 
polegającego na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu przez organizowanie zajęć dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej i brydża sportowego. Gmina ogłosiła 
konkurs  otwarty  na  realizacje  tego  zadania.  W wyniku  rozstrzygnięcia  konkursu  zadanie 
powierzono Ludowemu Klubowi Sportowemu „JODŁA”. Umowa z Klubem została zawarta 
11.07.2005r.  Klub  otrzymał  środki  w  kwocie  32.000z,  które  wykorzystał  zgodnie 
z przeznaczeniem określonym w ofercie, która była częścią składową umowy.
Klub  „JODŁA”  złożył  sprawozdanie  końcowe  z  wykonania  zadania  publicznego.  Środki 
z przekazanej  dotacji  zostały  wykorzystane  przez  Klub  na  obsługę  medyczną,  techniczną 
i ryczałty  sędziowskie  w kwocie 6.040zł,  na  wyżywienie,  napoje i  diety  dla  zawodników 
w kwocie 7.145,62zł, przejazdy na zawody i turnieje w kwocie 8.100,82zł, na zakup sprzętu 
sportowego  w kwocie  4.713,56,  na  opłatę  trenera  wykorzystano  kwotę  6.000zł.  Zgodnie 
z zawartą  umową  Klub  „JODŁA”  na  realizację  tego  zadania  przeznaczył  środki  własne 
w kwocie 3.202,68zł na napoje, środki czystości i opatrunkowe, przejazdy zawodników oraz 
zakup sprzętu sportowego. 
Na zakup energii  planowano środki  w kwocie 91zł,  które zostały wykorzystane w 100%, 
a na różne opłaty i składki planowano wydatki w kwocie 1.000zł. Planowane środki zostały 
w 100% wykorzystane na ubezpieczenie zawodników.
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Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 17 /2006
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko 
z dnia 17 marca 2006 r.
w złotych

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY JEDLNIA LETNISKO

ZA 2005 ROK
WYDATKI W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH
W ROZBICIU NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU

WYDATKI
Plan na 
2005 r.

Wykonanie 
na 

31.12.2005r.

% Z tego
bieżące Inwestycyjne

1 2 3 4 5 6 7 8
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.259.312 1.243.073 98,7 5.374 1.237.699

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.252.854 1.237.699 98,8 - 1.237.699
01030 Izby rolnicze 6.458 5.374 83,2 5.374 -

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE 
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ 
I WODĘ

167.664 159.090 94,9 147.240 11.850

40002 Dostarczanie wody 167.664 159.090 94,9 147.240 11.850
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.178.184 1.163.081 98,7 100.147 1.062.934

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 18.314 18.313 100,0 - 18.313
60016 Drogi publiczne gminne 1.159.870 1.144.768 98,7 100.147 1.044.621

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 15.000 12.051 80,3 12.051 -
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15.000 12.051 80,3 12.051 -

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 20.500 20.060 97,9 20.060 -
71004 Plan zagospodarowania przestrzennego 15.500 15.060 97,2 15.060 -
71035 Cmentarze 5.000 5.000 100,0 5.000 -

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.103.153 1.993.350 94,8 1.926.820 66.530
75011 Urzędy wojewódzkie 54.556 54.556 100,0 54.556 -
75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 77.700 74.916 96,4 74.916 -
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.968.897 1.862.278 94,6 1.795.748 66.530
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2.000 1.600 80,0 1.600 -



751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA

56.155 54.340 96,8 54.340 -

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa

1.689 1.689 100,0 1.689 -

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 33.228 32.958 99,2 32.958 -
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 21.238 19.693 92,7 19.693 -

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

209.975 205.719 98,0 100.719 105.000

75412 Ochotnicze straże pożarne 209.245 205.042 98,0 100.042 105.000
75414 Obrona cywilna 730 677 92,7 677 -

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD 
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH 
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

77.225 73.346 95,0 73.346 -

75647 Pobór podatków, opłat i nieodpłatnych należności 
budżetowych

77.225 73.346 95,0 73.346 -

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 66.758 66.757 100,0 66.757 -
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 

pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
66.758 66.757 100,0 66.757 -

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 25.000 24.174 96,7 24.174 -
75814 Różne rozliczenia finansowe 25.000 24.174 96,7 24.174 -

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9.343.021 8.986.138 96,2 7.891.068 1.095.070
80101 Szkoły podstawowe 5.921.822 5.589.076 94,4 4.702.471 886.605
80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach 

podstawowych
290.615 290.529 100,0 290.529 -

80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych 320.000 320.000 100,0 320.000 -
80110 Gimnazja 2.249.842 2.234.280 99,3 2.155.338 78.942
80113 Dowożenie uczniów do szkół 411.042 407.596 99,2 278.073 129.523
80114 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 125.345 120.305 96,0 120.305 -
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24.355 24.352 100,0 24.352 -

851 OCHRONA ZDROWIA 114.884 110.320 96,0 110.320 -
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 114.884 110.320 96,0 110.320 -

852 POMOC SPOŁECZNA 3.396.555 3.364.075 99,0 3.364.075 -
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85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego

2.651.246 2.651.246 100,0 2.651.246 -

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej

14.500 14.500 100,0 14.500 -

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne

318.597 310.788 97,5 310.788 -

85215 Dodatki mieszkaniowe 5.500 5.475 99,5 5.475 -
85219 Ośrodki pomocy społecznej 215.220 205.524 95,5 205.524 -
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 
55.492 53.786 96,9 53.786

-
85295 Pozostała działalność 136.000 122.756 90,3 122.756 -

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 31.263 31.263 100,0 31.263 -
85415 Pomoc materialna dla uczniów 31.263 31.263 100,0 31.263 -

900 GOSPODARKA KOMUNALNA 
I OCHRONA ŚRODOWISKA

760.660 720.636 94,7 704.136 16.500

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 284.874 268.644 94,3 268.644 -
90002 Gospodarka odpadami 174.592 156.863 89,8 156.863 -
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 284.194 280.033 98,5 263.533 16.500
90095 Pozostała działalność 17.000 15.096 88,8 15.096 -

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO

189.000 189.000 100,0 189.000 -

92116 Biblioteki 189.000 189.000 100,0 189.000 -
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 213.470 205.256 96,2 205.256 -

92604 Instytucje kultury fizycznej 180.379 172.165 95,4 172.165 -
92695 Pozostała działalność 33.091 33.091 100,0 33.091 -

OGÓŁEM 19.227.779 18.621.729 96,8 15.026.146 3.595.583
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Załącznik Nr 2/1
do Zarządzenia Nr 17/2006
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 17 marca 2006 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO

na 31 grudnia 2005 rok
według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

w złotych

Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF
Plan 

 na 2005r
Wykonanie 

na 
31.12.2005 r

%

I 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.259.312 1.243.073 98,7
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.252.854 1.237.699 98,8
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
Wodociąg Myśliszewice – 17.151
Wodociąg Gzowice – 6.320 
Kanalizacja Rajec cd. – 925.943 
Wodociąg Antoniówka – 273.440
Opracowanie koncepcji kanalizacji gminy Jedlnia Letnisko 
– 30.000 zł 

1.252.854 1.237.699 98,8

01030 Izby rolnicze 6.458 5.374 83,2
2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 
uzyskanych wpływów z podatku rolnego

6.458 5.374 83,2

II 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE 
 W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

167.664 159.090 94,9

40002 DOSTARCZANIE WODY 167.664 159.090 94,9
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400 318 79,5
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 19.154 19.154 100,0
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.469 1.469 100,0
§ 4100 wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 300 300 100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3.901 3.901 100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 560 558 99,6
§ 4140 wpłaty na PFRON 250 220 88,0

 §4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.010 1.006 99,6
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.000 3.859 96,5
§ 4260 zakup energii 85.482 79.227 92,7
§ 4270 zakup usług remontowych 4.420 4.281 96,9
§ 4300 zakup usług pozostałych 23.698 22.233 93,8
§ 4430 różne opłaty i składki /opłata ekologiczna/ 7.866 7.866 100,0
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 700 700 100,0
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego

54 53 98,1

§ 4530 podatek od towarów i usług VAT 2.400 2.095 87,3
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych
Automatyczna bateria kondensatorów – 12.000

12.000 11.850 98,8

III 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.178.184 1.163.081 98,7
60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE 18.314 18.313 100,0
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18.314 18.313 100,0
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 1.159.870 1.144.768 98,7
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 350 300 85,7
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 26.650 26.383 99,0



§ 4270 zakup usług remontowych 35.000 23.178 66,2
§ 4300 zakup usług pozostałych 53.000 50.286 94,9
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja dróg – 872.370
Droga Gzowice Kolonia ok. 500m – 166.000

1.038.370 1.038.121 100,0

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych – pług do odśnieżania

6.500 6.500 100,0

IV 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 15.000 12.051 80,3
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI 
I NIERUCHOMOŚCIAMI

15.000 12.051 80,3

§ 4300 zakup usług pozostałych 13.000 11.348 87,3
§ 4530 podatek od towarów i usług VAT 2.000 703 35,2

V 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 20.500 20.060 97,9
71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO

15.500 15.060 97,2

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.000 6.000 100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych 9.500 9.060 95,4
71035 CMENTARZE 5.000 5.000 100,0
§ 4270 zakup usług remontowych 5.000 5.000 100,0

VI 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.103.153 1.993.350 94,8
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 54.556 54.556 100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 40.299 40.299 100,0
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.325 3.325 100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 7.534 7.534 100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 1.069 1.069 100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 929 929 100,0
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.400 1.400 100,0
75022 RADY GMIN (miast i miast na prawach powiatu) 77.700 74.916 96,4
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 66.150 64.460 97,4
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5.625 5.567 99,0
§ 4300 zakup usług pozostałych 5.075 4.073 80,3
§ 4410 podróże służbowe krajowe 850 816 96,0
75023 URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu) 1.968.897 1.862.278 94,6
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.000 4.395 87,9
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.099.585 1.058.634 96,3
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 57.201 57.200 100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 192.114 180.831 94,1
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 28.770 27.090 94,2
§ 4140 wpłaty na PFRON 11.152 8.901 79,8
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 26.000 22.966 88,3
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 135.780 120.576 88,8
§ 4260 zakup energii 48.000 38.839 80,9
§ 4270 zakup usług remontowych 27.733 23.611 85,1
§ 4280 zakup usług zdrowotnych 1.400 1.340 95,7
§ 4300 zakup usług pozostałych 193.946 181.895 93,8
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1.000 672 67,2
§ 4410 podróże służbowe krajowe 47.000 42.182 89,7
§ 4430 różne opłaty i składki 2.816 2.816 100,0
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.800 23.800 100,0
§ 4530 podatek od towarów i usług VAT 1.000 - -
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§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych /serwer , komputery 38.800, samochód 27.800 
zł / 

66.600 66.530 99,9

75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO

2.000 1.600 80,0

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000 990 99,0
§ 4300 zakup usług pozostałych 1.000 610 61,0

VII 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 
ORAZ SĄDOWNICTWA

56.155 54.340 96,8

75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 

1.689 1.689 100,0

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 243 243 100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 35 35 100,0
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.411 1.411 100,0
75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ

33.228 32.958 99,2

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20.160 19.890 98,7
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 976 976 100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 148 148 100,0
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 8.602 8.602 100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.049 3.049 100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych 114 114 100,0
§ 4410 podróże służbowe krajowe 179 179 100,0
75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU 21.238 19.693 92,7
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12.240 11.970 97,8
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 772 655 84,8
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 106 91 85,8
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5.873 4.730 80,5
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.789 1.789 100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych 229 229 100,0
§ 4410 podróże służbowe krajowe 229 229 100,0

VIII 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

209.975 205.719 98,0

75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 209.245 205.042 98,0
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22.133 21.672 97,9
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 17.639 17.122 97,1
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.423 1.423 100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3.675 3.429 93,3
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 505 469 92,9
§ 4140 wpłaty na PFRON 719 661 91,9
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.060 2.060 100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 39.892 38.443 96,4
§ 4260 zakup energii 5.826 4.852 83,3
§ 4270 zakup usług remontowych 1.560 1.476 94,6
§ 4300 zakup usług pozostałych 3.555 3.200 90,0
§ 4430 różne opłaty i składki 4.208 4.185 99,5
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.050 1.050 100,0
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych

105.000 105.000 100,0

75414 OBRONA CYWILNA 730 677 92,7
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe /zadania zlecone/ 500 500 100,0
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§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia /zadania własne/ 100 77 7,7
§ 4300 zakup usług pozostałych /zadania własne/ 130 100 76,9

IX 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

77.225 73.346 95,0

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 
budżetowych

77.225 73.346 95,0

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.050 1.050 100,0
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 41.000 38.696 94,4
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 218 217 99,5
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 27 26 96,3
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4.149 4.149 100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.570 1.567 99,8
§ 4300 zakup usług pozostałych 29.211 27.641 94,6

X 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 66.758 66.757 100,0
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, 
KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

66.758 66.757 100,0

§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 
papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

66.758 66.757 100,0

XI 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 25.000 24.174 96,7
75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 25.000 24.174 96,7
§ 4300 zakup usług pozostałych(prowizje bankowe) 25.000 24.174 96,7

XII 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9.343.021 8.986.138 96,2
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 5.921.822 5.589.076 94,4
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 259.614 259.614 100,0
§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów 4.215 4.214 100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2.931.175  2.930.311 100,0
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 217.808 217.807 100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 601.390 601.385 100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 82.386 82.340 99,9
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe      18.384 18.221 99,1
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 137.000 136.860 99,9
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
książek

8.970 8.951 99,8

§ 4260 zakup energii 84.990 78.853 92,8
§ 4270 zakup usług remontowych 65.900 65.868 100,0
§ 4280 zakup usług zdrowotnych 4.377 4.372 99,9
§ 4300 zakup usług pozostałych 62.950 57.176 90,8
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 5.535 4.985 90,1
§ 4410 podróże służbowe krajowe 3.694 3.620 98,0
§ 4430 różne opłaty i składki 6.345 6.343 100,0
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

221.549 221.549 100,0

§ 4530 podatek od towarów i usług VAT 50 2 4,0
§ 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych
Budowa szkoły w Natolinie – 1.200.000 
Termorenowacja szkoły w Słupicy – 5.490

1.205.490 886.605 73,5

80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 
PODSTAWOWYCH

290.615 290.529 100,0

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 20.203 20.203 100,0

43



§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 192.680 192.600 100,0
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.323 16.322 100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 41.380 41.380 100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 5.649 5.648 100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 300 298 99,3
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
książek

160 158 98,8

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

13.920 13.920 100,0

80104 PRZEDSZKOLA 320.000 320.000 100,0
§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu 
budżetowego

320.000 320.000 100,0

80110 GIMNAZJA 2.249.842 2.234.280 99,3
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 118.233 118.232 100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.331.200 1.331.193 100,0
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 104.396 104.396 100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 277.410 277.409 100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 37.740 37.666 99,8
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe      6.600 6.600 100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 54.000 53.875 99,8
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
książek

12.800 12.719 99,4

§ 4260 zakup energii 60.873 57.052 93,7
§ 4270 zakup usług remontowych 46.500 46.468 99,9
§ 4280 zakup usług zdrowotnych 1.695 1.695 100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych 25.255 22.831 90,4
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2.382 2.173 91,2
§ 4410 podróże służbowe krajowe 2.500 2.495 99,8
§ 4430 różne opłaty i składki 2.500 1.017 40,7
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

79.517 79.517 100,0

§ 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych
Projekt kompleksu kulturalno-oświatowego -24.000
Termorenowacja szkoły w Myśliszewicach - 9.641
Instalacja elektryczna pracowni komputerowej PG Jedlnia 
11.000 zł 

44.641 37.342 83,6

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

41.600 41.600 100,0

80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 411.042 407.596 99,2
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100 - -
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 30.710 30.707 100,0
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.926 1.926 100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.500 5.498 100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 800 794 99,3
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 492 492 100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 33.400 31.087 93,1
§ 4270 zakup usług remontowych 2.525 2.525 100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych 202.800 202.124 99,7
§ 4430 różne opłaty i składki 1.865 1.520 81,5
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

1.400 1.400 100,0

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 129.524 129.523 100,0
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budżetowych
80114 ZESPÓŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- 
ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

125.345 120.305 96,0

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 417 387 92,8
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 86.140 82.620 95,9
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.086 6.086 100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 15.683 14.552 92,8
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 2.151 2.089 97,1
§ 4140 wpłaty na PFRON 750 661 88,1
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000 1.000 100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5.100 5.066 99,3
§ 4260 zakup energii 600 600 100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych 4.591 4.452 97,0
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 136 136 100,0
§ 4410 podróże służbowe krajowe 591 556 94,1
§ 4440 odpisy na zakład. fund. Świadczeń socjalnych 2.100 2.100 100,0
80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE 
NAUCZYCIELI

24.355 24.352 100,0

§ 4300 zakup usług pozostałych 24.355 24.352 100,0
XIII 851 OCHRONA ZDROWIA 114.884 110.320 96,0

85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 114.884 110.320 96,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 700 594 84,9
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 100 85 85,0
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 44.954 44.303 98,6
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 29.250 25.824 88,3
§ 4260 zakup energii 2.600 2.600 100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych 37.080 36.747 99,1
§ 4410 krajowe podróże służbowe 200 167 83,5

XIV 852 POMOC SPOŁECZNA 3.396.555 3.364.075 99,0
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI 
NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 
Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

2.651.246 2.651.246 100,0

§ 3110 świadczenia społeczne 2.532.232 2.532.232 100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 37.309 37.309 100,0
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.128 1.128 100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 48.835 48.835 100,0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.004 1.004 100,0
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.577 2.577 100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8.420 8.420 100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych 18.861 18.861 100,0
§ 4410 podróże służbowe krajowe 180 180 100,0
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

700 700 100,0

85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 
OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE 
ŚWIADCZENIA 
Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE 
ŚWIADCZENIA RODZINNE

14.500 14.500 100,0

§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 14.500 14.500 100,0
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ 
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 

318.597 310.788 97,5

- zadania własne 182.597 175.125 95,9
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§ 3110 świadczenia społeczne 
 w tym: środki Wojewody – 29.937 

161.437 161.414 100,0

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1.960 - -
§ 4290 zakup świadczeń zdrowotnych dla osób 
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1.000 - -

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu 
terytorialnego od innych jednostek samorządu 
terytorialnego

18.200 13.711 75,3

- zadania zlecone 136.000 135.663 99,8
 § 3110 świadczenia społeczne 135.034 134.698 99,8

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 966 965 99,9
85215 DODATKI MIESZKANIOWE 5.500 5.475 99,5
§ 3110 świadczenia społeczne 5.500 5.475 99,5
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 215.220 205.524 95,5
- zadania własne /w tym środki Wojewody 118.000zł /
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.800 2.448 87,4
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 132.780 131.586 99,1
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.480 10.479 100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 27.110 24.751 91,3
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 3.793 3.789 99,9
§ 4140 wpłaty PFRON 1.750 1.543 88,2
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10.755 8.108 75,4
§ 4260 zakup energii 4.000 4.000 100,0
§ 4270 zakup usług remontowych 500 428 85,6
§ 4300 zakup usług pozostałych 9.499 7.132 75,1
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 800 543 67,9
§ 4410 podróże służbowe krajowe 6.570 6.334 96,4
§ 4430 różne opłaty i składki 183 183 100,0
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

4.200 4.200 100,0

85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE 
USŁUGI OPIEKUŃCZE

55.492 53.786 96,9

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.280 1.233 96,3
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 39.379 38.407 97,5
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.133 3.132 100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 7.748 7.226 93,3
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 1.102 1.027 93,2
§ 4140 wpłaty na PFRON 750 661 88,1
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

2.100 2.100 100,0

85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 136.000 122.756 90,3
§ 3110 świadczenia społeczne /dożywianie dzieci/
w tym środki wojewody 46.000 - 46.000

135.100 121.912 90,2

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 900 844 93,8
XV 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 31.263 31.263 100,0

85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 31.263 31.263 100,0
§ 3240 stypendia dla uczniów 31.263 31.263 100,0

XVI 1 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA

760.660 720.636 94,7

90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 
/oczyszczalnia/

284.874 268.644 94,3

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.540 2.470 97,2
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§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 63.500 61.160 96,3
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.244 5.040 96,1
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 12.600 11.179 88,7
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 1.800 1.650 91,7
§ 4140 wpłaty na PFRON 1.000 882 88,2
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.400 2.400 100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 24.000 23.985 99,9
§ 4260 zakup energii 66.800 61.787 92,5
§ 4270 zakup usług remontowych /w tym remont wylotu 
z oczyszczalni - 22.000/

30.000 29.527 98,4

§ 4300 zakup usług pozostałych 57.924 53.157 91,8
§ 4430 różne opłaty i składki 8.281 7.290 88,0
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

2.800 2.800 100,0

§ 4520 wpłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego

985 985 100,0

§ 4530 podatek od towarów i usług VAT 5.000 4.332 86,6
90002 GOSPODARKA ODPADAMI /wysypisko / 174.592 156.863 89,8
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.660 1.577 95,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 43.000 41.058 95,5
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.650 3.641 99,8
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8.250 7.276 88,2
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 1.173 1.035 88,2
§ 4140 wpłaty na PFRON 1.000 882 88,2
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.200 2.175 98,9
§ 4260 zakup energii 6.000 4.496 74,9
§ 4300 zakup usług pozostałych 84.313 72.568 86,1
§ 4430 różne opłaty i składki 17.546 17.546 100,0
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

2.800 2.800 100,0

§ 4530 podatek od towarów i usług VAT 3.000 1.809 60,3
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 284.194 280.033 98,5
§ 4260 zakup energii 231.170 230.510 99,7
§ 4270 zakup usług remontowych 33.024 33.023 100,0
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / 
budowa i modernizacja oświetlenia /

20.000 16.500 82,5

90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 17.000 15.096 88,8
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000 222 22,2
§ 4270 zakup usług remontowych 2.200 1.830 83,2
§ 4300 zakup usług pozostałych 13.800 13.044 94,5

- utrzymanie miejsca pamięci 2.000 - 1.990
- targowica 9.200 - 7.400
- ochrona zwierząt 5.800 - 5.706

XVII 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO

189.000 189.000 100,0

92116 BIBLIOTEKI 189.000 189.000 100,0
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury

189.000 189.000 100,0

XVIII 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 213.470 205.256 96,2
92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ /GOSiR/ 180.379 172.165 95,4
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900 852 94,7
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 79.536 77.956 98,0
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§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.550 2.193 86,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 14.910 14.105 94,6
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 2.030 1.909 94,0
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 14.090 13.360 94,8
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 33.240 32.481 97,7
§ 4260 zakup energii 460 376 81,7
§ 4300 zakup usług pozostałych 24.400 20.894 85,6
§ 4410 podróże służbowe krajowe 6.863 6.639 96,7
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

1.400 1.400 100,0

92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 33.091 33.091 100,0
§ 2820 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom

32.000 32.000 100,0

§ 4260 zakup energii 91 91 100,0
§ 4430 różne opłaty i składki 1.000 1.000 100,0
RAZEM 19.227.779 18.621.729 96,8
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Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 17 /2006
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 17 marca 2006 r.

Przychody i rozchody Gminy Jedlnia Letnisko
związane z finansowaniem deficytu

i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
za 2005 r.

w złotych
Lp. Treść Plan na 2005 r. Wykonanie na 

dzień 31.12.2005r.
A. Planowane dochody 

Wg zał. Nr 1
18.538.194 17.993.315

B. Planowane wydatki 
Wg zał. Nr 2

19.227.779 18.621.729

C. Wynik (różnica między A i B (+) lub 
między A i B (-)

- 689.585 - 628.414

D. Finansowanie (D1-D2) 689.585 696.915

D1. Przychody ogółem
z tego:

1.173.371 1.173.371

D11 § 952 Przychody z zaciągniętych 
kredytów i pożyczek na rynku krajowym 

1.088.476 1.088.476

D12 Spłaty pożyczek udzielonych - -
D13 Nadwyżka z lat ubiegłych 

w tym:
- -

D131 Środki na pokrycie deficytu - -
D14 Papiery wartościowe - -
D15 Obligacje jednostek samorządowych 

oraz związków komunalnych
- -

D17 Inne źródła (wolne środki)
w tym:

84.895 84.895

D171 Środki na pokrycie deficytu - -
D2 Rozchody ogółem

z tego:
483.786 476.456

D21 § 992 Spłaty otrzymanych kredytów 
 i pożyczek

483.786 476.456

D22 Pożyczki 
D23 lokaty w bankach -
D24 wykup papierów wartościowych -
D25 wykup obligacji samorządowych -
D26 inne cele -
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Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 17/2006
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 17 marca 2006 r. 

ZADŁUŻENIE GMINY JEDLNIA LETNISKO
na 31 grudnia 2005 r. i prognoza długu na lata następne

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE
Kwota 
zadłużenia na
31.12.2004r

Wykonanie 
dochodów za 
2005 r.

Kwota  
spłaty 
w 2005 r.

Kwota 
zadłużenia na 
31.12.2005r.

Prognozowane 
wykonanie 
dochodów za 
2006 r.

Planowana 
kwota  
spłaty w 2006r.

Planowana 
kwota 
zadłużenia na 
31.12.2006r

Prognozowan
e wykonanie 
dochodów za 
2007r.

Planowana 
kwota  
spłaty w 2007.

Planowana 
kwota  
zadłużenia na
31.12.2007r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
E Zobowiązania wg tytułów 

dłużnych 
(E1+E2+E3+E5)

1.812.047 17.993.315 476.456 2.360.137 20.411.700 600.830 5.154.130 20.513.700 1.383.098 3.953.424

E
1

z tego:
emisja papierów wartościowych - - - - - - - - - -

E
2

kredyty i pożyczki 1.812.047 17.993.315 476.456 2.360.137 20.411.700 541.456 5.154.130 20.513.700 1.200.706 3.953.424

E
2.1

Odsetki od kredytów i pożyczek 59.374 182.392

E
3

przyjęte depozyty - - - - - - - - -

w tym:
E
4

Depozyty zbywalne - - - - - - - - -

E
5

Wymagalne zobowiązania 
(E6+E9)

- - - - - - - - -

z tego:
E
6

Jednostek budżetowych - - - - - - - - -

E
7

W tym z tytułu:
Dostawy towarów i usług - - - -

- - - - -

E
8

Składek na ubezpieczenia 
społeczne i Fundusz Pracy - - - -

- - - - -

E
9

Wynikających z ustaw 
i orzeczeń sądu, udzielonych 
poręczeń i gwarancji

- - - -
- - - - -
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WYSZCZEGÓLNIENIE
Prognozowane
wykonanie 
dochodów  
za  2008rok

Planowana 
kwota 
spłaty 
w 2008r.

Planowana 
kwota  
zadłużenia  
 na
31.12.2008

Prognozowan
e
wykonanie 
dochodów  
za  2009 rok

Planowana 
kwota  
spłaty 
w 2009r

Planowana 
kwota  
zadłużenia  
 na
31.12.2009 r

Prognozowan
e
wykonanie 
dochodów  
za  2010 r.

Planowana 
kwota  
spłaty 
w 2010r

Planowana 
kwota  
zadłużenia  
 na
31.12.2010r

Prognozowan
e
wykonanie 
dochodów  
za  2011 r.

Planowana 
kwota  
spłaty 
w 2011r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
E Zobowiązania wg tytułów 

dłużnych 
(E1+E2+E3+E5)

20.616.200 1.400.029 2.681.685 20.719.200 1.497.673 1.266.140 20.822.200 545.895 757.720 20.926.300 447.950

E
1

z tego:
emisja papierów 
wartościowych

- - - - - - - -

E
2

kredyty i pożyczki 20.616.200 1.271.739 2.681.685 20.719.200 1.415.545 1.266.140 20.822.200 508.420 757.720 20.926.300 425.220

E
2.1

Odsetki od kredytów 
i pożyczek

128.290 82.128 46.475 22.730

E
3

przyjęte depozyty - - - - - - - -

w tym:
E
4

Depozyty zbywalne - - - - - - - -

E
5

Wymagalne zobowiązania 
(E6+E9)

- - - - - - - -

z tego:
E
6

Jednostek budżetowych - - - - - - - -

E
7

W tym z tytułu:
Dostawy towarów i usług - - - -

- - - -

E
8

Składek na ubezpieczenia 
społeczne i Fundusz Pracy - - - -

- - - -

E
9

Wynikających z ustaw 
i orzeczeń sądu, 
udzielonych poręczeń i 
gwarancji

- - - -
- - - -
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WYSZCZEGÓLNIENIE
Planowana 
kwota  
zadłużenia  
 na
31.12.2011r.

Prognozowan
e
wykonanie 
dochodów  
za  2012 rok

Planowana 
kwota  
spłaty 
w 2012 r.

Planowana 
kwota  
zadłużenia 
 na
31.12.2012
r. 

Prognozowan
e
wykonanie 
dochodów  
za  2013 rok

Planowana 
kwota  
spłaty 
w 2013 r.

Planowana 
kwota  
zadłużenia  
 na
31.12.2013r. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
E Zobowiązania wg tytułów 

dłużnych 
(E1+E2+E3+E5)

332.500 21.030.900 342.475 0 -

E
1

z tego:
emisja papierów 
wartościowych

- - - - - - -

E
2

kredyty i pożyczki 332.500 21.030.900 332.500 0 -

E 
2.1

Odsetki od kredytów i 
pożyczek

9.975 0

E
3

przyjęte depozyty - - - - - - - -

w tym:
E
4

Depozyty zbywalne - - - - - - - -

E
5

Wymagalne zobowiązania 
(E6+E9)

- - - - - - - -

z tego:
E
6

Jednostek budżetowych - - - - - - - -

E
7

W tym z tytułu:
Dostawy towarów i usług - - - -

- - - -

E
8

Składek na ubezpieczenia 
społeczne i Fundusz Pracy - - - -

- - - -

E
9

Wynikających z ustaw 
i orzeczeń sądu, 
udzielonych poręczeń i 
gwarancji

- - - -
- - - -
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Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 17/2006
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 17 marca  2006 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY JEDLNIA LETNISKO NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ZA 2005 ROK
w złotych

Dział 
rozdział Nazwa inwestycji

Okres 
realizacji 
zadania

Łączne 
nakłady 

inwestycyjne

Poniesione 
nakłady 

inwestycyjne 
w 2004r

Plan 
wydatków 
na 2005 r.

Źródła finansowania
Wykonanie 

na dzień 
31.12.2005r

Rok 2005 Źródła finansowania
Rok 2006 Źródła 

finansowania

Rok 2007
Rok 
2008

Ogółem Gmina

Pożyczki
z 

WFOŚiG
W

Dotacje Gmina
Pożyczki z
WFOŚiG

W
Dotacje Gmina

Pożyczki 
z 

WFOŚiG
W

Gmina Gmina

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
010

01010 Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi 

5.230.242 1.087.385 1.252.854 269.378 983.476 - 1.237.699 254.223 983.476 672.251 717.752 1.500.000

Projekt kanalizacji Jedlnia Let. 
strona południowa realizacja IV 
etap budowy

2005 - 
2006

1.646.200 - - - 146.200
1.500.000

Kanalizacja Rajec Szlachecki, 
Lasowice

2004 - 
2005

1.154.337 228.394 925.943 87.693 838.250 - 925.942 87.692 838.250 -

Wodociąg Myśliszewice 2004 – 
2005

621.074 5.000 17.151 17.151 - - 17.151 17.151 173.671 425,252

Projekt i budowa wodociągu 
Gzowice Kolonia 

2005 – 
2006

331.200 - 6.320 6.320 - - 32.380 292.500

Wodociąg Antoniówka 2004-
2005

1.127.431 853.991 273.440 128.214 145.226 - 265.204 119.978 145.226 -

Project wodociągu w Cudnowie 2006 20.000 - - - - - 20.000 -
Projekt wodociągu 
we Wrzosowie

2006 30.000 - - - - - 30.000 -

Opracowanie koncepcji 
kanalizacji gminy Jedlnia 
Letnisko

2005 30.000 - 30.000 30.000 - - 29.402 29.402 -

Projekt kanalizacji 
podciśnieniowej w Sadkowie

2006 100.000 100.000

Budowa wodociągu w Jedlni 
Letnisko ul. Piakowa

2006 40.000 40.000

Budowa wodociągu 
w Lasowicach

2006 30.000 30.000

Projekt kanalizacji 
w Groszowicach i Lasowicach

2006 100.000 100.000

53



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
400

40002 Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz i 
wodę 

12.000 - 12.000 12.000 - - 11.850 11.850 -

Automatyczna bateria 
kondensatorów 2005

12.000 - 12.000 12.000 - - 11.850 11.850 -

600 -
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2005-

2008
600.000 - 18.314 18.314 18.313 18.313 100.000 200.000 281.686

Przebudowa drogi nr 699 – 8,58 
km

600.000 - 18.314 18.314 18.313 18.313 100.000 200.000 281.686

60016 Drogi publiczne gminne 1.044.870 - 1.044.870 1.044.870 - 1.044.621 1.014.621 30.000 -
Budowa  drogi  Gzowice 2005 166.000 - 166.000 166.000 - 165.759 135.759 30.000 -
Modernizacja i utwardzanie dróg 2005 872.370 - 872.370 872.370 - 872.362 872.362 -
Zakup pługa do odśnieżania 2005 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500

750
75023 Urzędy gmin ( miast  i miast na 

prawach powiatu)
66.600 - 66.600 66.600 - - 66.530 66.530 -

Zakup serwera i zestawów 
komputerów

2005 38.800 - 38.800 38.800 - - 38.790 38.790 -

Zakup samochodu 2005 27.800 - 27.800 27.800 - - 27.740 27.740 -
754

75412 Ochotnicze straże pożarne 125.000 20.000 105.000 - 105.000 - 105.000 105.000 -
Zakup samochodu strażackiego 
dla OSP Słupica

2004 – 
2005

125.000 20.000 105.000 - 105.000 - 105.000 105.000

801 
80101 Szkoły podstawowe 3.060.490 67.277 1.205.490 1.205.490 886.605 792.965 93.640 1.553.723 234.000

Budowa PSP w Natolinie 2004 - 
2006

2.800.000 67.277 1.200.000 1.200.000 881.115 787.475 93.640 1.532.723

Termomodernizacja PSP w 
Słupicy

2005-
2006

260.490 - 5.490 5.490 - 5.490 5.490 21.000 234.000

80110 Gimnazja 643.241 - 86.241 86.241 - - 78.942 78.942 100.000 351.000 106.000
Termomodernizacja szkoły w 
Myśliszewicach

390.641 - 9.641 9.641 - - 7.408 7.408 - 30.000 351.000

Zakup gruntu pod boisko szkolne 
w Myśliszewicach

2005 41.600 - 41.600 41.600 - - 41.600 41.600 -

Projekt kompleksu oświatowo-
kulturaln.

2005-
2006

200.000 - 24.000 24.000 - - 23.500 23.500 70.000 106.000

Instalacja elekt. i Inter. prac. 
Komput. PG 1Jedl.Let. 

2005 11.000 11.000 11.000 6.434 6.434
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
80113 Dowożenie uczniów do szkół 129.524 - 129.524 37.524 92.000 129.523 37.523 92.000

Zakup samochodu dla 
niepełnosprawnych 2005

129.524 - 129.524 37.524 92.000 
PFRON-

129.523 37.523 92.000

900
90002 Gospodarka odpadami 700.000 - - - - - 70.000 630.000

Zamknięcie składowiska 
odpadów

2006 700.000 - - - - - 70.000 630.000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 421.886 - 20.000 20.000 - - 16.500 16.500 206.689 195.197
Budowa oświetlenia dróg 205.000 20.000 20.000 16.500 16.500 185.000
Budowa i modernizacja 
oświetlenia

2005-
2006

216.886 - - - - - 21.689 195.197

RAZEM  WYDATKI NA 
INWESTYCJE I ZAKUPY 
INWESTYCYJNE 

12.033.853 1.174.662 3.940.893 2.760.417 1.088.476 92.000 3.595.583 2.291.467 1.088.476 215.640 2.702.663 2.127.949 1.700.000 387.686

z tego:
WYDATKI NA INWESTYCJE 11.652.629 1.154.662 3.579.669 2.596.193 983.476 - 3.234.580 2.127.464 983.476 123.640 2.702.663 2.127.949 1.700.000 387.686
WYDATKI NA ZAKUPY 
INWESTYCYJNE

381.224 20.000 361.224 164.224 105.000 92.000 361.003 164.003 105.000 92.000 - -
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Wykonanie budżetu za 2005 r. – część opisowa realizowanych inwestycji

1.     Projekt kanalizacji Jedlnia Letnisko – strona południowa realizacja IV etapu budowy  
Po przeprowadzeniu  procedur  przetargowych w dniu  08.02.2005 r.  podpisano z  Firmą 

„KARINSTAL” z Lublina - właściciel Adam Karczewski umowę na wykonanie dokumentacji 
projektowej  sieci  kanalizacji  sanitarnej  dla południowej  części  Jedlni,  modernizacji 
oczyszczalni z pompowniami po stronie północnej za kwotę – 146.156,00 zł

Termin realizacji umowy – 15.12.2005r.
Firmie  udostępniono  wszystkie  posiadane  materiały  i  dokumentacje  archiwalne  dot. 

sprawy.  W 2005 r.  nie  poniesiono żadnych kosztów. Aneksem Nr 1 z  dnia  14.12.2005 r. 
przesunięto termin wykonania umowy na dzień 31.08.2006 roku.

Z przygotowanych materiałów wynika,  że  inwestycja  obejmie 887 działek i około 660 
przyłączy do wykonania w robotach podstawowych.

W/w  zestawienie  wskazuje,  iż  będzie  to  największa  pod  względem  rzeczowym 
i finansowym inwestycja gminy.

2.     Kanalizacja Rajec Szlachecki, Lasowice  
Wykonawcą zadania była Firma „Janczes” sp. jawna z Radomia wybrana w drodze 

przetargu.
Zadanie dotyczyło wykonania kanalizacji podciśnieniowej wraz z przyłączami:

sieć kanalizacji podciśnieniowej łącznie 6711 mb w tym
a) kanalizacja grawitacyjna - 911mb
b) kanalizacja podciśnieniowa - 5.800 mb
c) przyłącza do studzienek grawitacyjnych - 68 szt.
d) przyłącza studzienek podciśnieniowych - 52 szt.

Koszt całkowity zadania 1.154.337, w tym pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie 
1.038.250.

Termin wykonania zadania:
- rozpoczęcie – 11.08.2004
- zakończenie – 30.09.2005

Zadanie zakończone zgodnie z umową.

3.     Wodociąg Antoniówka  
Wykonawcą zadania była Firma „Janczes” sp. jawna z Radomia wybrana w drodze 

przetargu.
Zadanie dotyczyło wykonania sieci wodociągowej w miejscowościach: Antoniówka, 

Dawidów, Groszowice i Rajec Poduchowny.
Długość sieci 18.626 mb oraz przyłącza 352szt/7682 mb
Koszt całości zadania to 1.119.195,

- w roku 2005 wydatkowano 265.204 zł w tym 145.226 to pożyczka z WFOŚiGW 
w Warszawie. Zadanie zakończono 31.05.2005.

4.     Budowa wodociągu Myśliszewice  
Gmina na dzień 31.12.2005 r. posiadała PT zadania wraz z decyzją pozwolenia na budowę. 

Poniesiono  nakłady  na  wykonie  projektu  i  jego  uzgodnienie  w  wysokości  17151,00  zł. 
Ogłoszono  przetarg  na  wykonanie  robót  budowlanych  i  wybrano  wykonawcę  firmę 
Przedsiębiorstwo  Budownictwa  Instalacyjnego  „SANITEX”  Wiesław  Urynowicz,  26-900 
Kozienice, Łuczynów 63A. Termin zakończenia robót 15.01.2006 r.
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5.     Budowa wodociągu Gzowice Kolonia  
Gmina na dzień 31.12.2005 r. posiadała decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

którą przekazano wykonawcy Projektu Technicznego. Ze względu na problemy z uzyskaniem 
zgody  od  właścicieli  gruntów  na  wejście  wodociągu  na  ich  teren,  przesunięto  termin 
wykonania  dokumentacji  projektowej  na  20.01.2006  r.  Nie  poniesiono  nakładów 
finansowych.

6.     Projekt wodociągu w Cudnowie  
Gmina na dzień 31.12.2005 r. posiadała warunki techniczne wydane przez Urząd Gminy 

Pionki. Ustalono listę chętnych na podłączenie wraz z określeniem numerów geodezyjnych 
działek.  Nie  poniesiono  jeszcze  nakładów  finansowych.  W  trakcie  uruchamiania  jest 
procedura pozyskania podkładów geodezyjnych oraz wyboru wykonawcy projektu.

7.     Opracowanie Koncepcji kanalizacji sanitarnej  
Rozstrzygnięto  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia.  Wygrał  Zakład  Projektowo-

Usługowy  AKWA-CYRWUS  z  siedzibą  w  Radomiu.  Oferta  opiewa  na  kwotę  brutto 
w wysokości 29 402,00 zł. Przekazano wykonawcy potrzebne materiały. Termin wykonania 
02.10.2005  r.  W  związku  z rozszerzeniem  zakresu  opracowania  o  analizę  możliwości 
odprowadzenia  ścieków  z  wsi  Groszowice  do  kanalizacji  w  ul.  Kędzierskiego  w  Rajcu 
Szlacheckim,  przesunięto  termin  realizacji  na  31.12.2005  r.  Prace  zostały  wykonane. 
Poniesiono nakłady jak w umowie w wysokości 29 402,00 zł.

8.     Instalacja  automatycznej  baterii  kondensatorów  na  Stacji  Uzdatniania  Wody   
w     Aleksandrowie  
Roboty  wykonano  na  podstawie  projektu  technicznego  „  Bateria  kondensatorów 

energetycznych do automatycznej kompensacji  mocy biernej  – Rozdzielnia  Główna Stacji 
Uzdatniania Wody w Aleksandrowie, Gmina Jedlnia Letnisko” autorstwa mgr inż. J. Kawalec 
– maj 2005 r.

Pracę  odebrano  protokółem odbioru  końcowego  w dniu  01.06.2005  r.  od  wykonawcy 
„PPHU HELIOS” z Przysuchy bez uwag. Koszt realizacji zgodny z umową – 12,0 tys. zł.

Układ działa prawidłowo. Gmina nie będzie ponosić opłat za tzw. „moc bierną”. W drugim 
półroczu dokonano przeglądu i regulacji baterii dostosowując pracę urządzenia do warunków 
maksymalnego obciążenia Stacji letnimi poborami wody.

Uzyskano zakładane efekty. Stacja nie ponosiła dodatkowych opłat.

9.     Budowa PSP w Natolinie  
Zaktualizowano  dokumentację  techniczną,  uzyskano  decyzję  pozwolenia  na  budowę. 

Następnie ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonawstwo robót budowlanych. W dniu 
08.06.2005 r.  podpisano umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-
Usługowym  „RO.SA.-BUD.”  Roman  Jan  Saczywko.  Termin  zakończenia  realizacji 
30.06.2006 r. Wartość przedmiotu umowy 2 602 425,54 zł brutto.

W  dniu  17.06.2005  r.  podpisano  umowę  z  p.  Wiesławem  Urynowiczem  będącym 
właścicielem  Przedsiębiorstwa  Budownictwa  Instalacyjnego  „SANITEX”  na  pełnienie 
nadzoru  budowlanego we  wszystkich  branżach.  Wartość  przedmiotu  umowy 29 280,00  zł 
brutto.

W dniu 10.06.2005 r. przekazano wykonawcy dziennik i plac budowy. Do końca 2005 r. 
wykonano roboty zgodnie z harmonogramem. Wszystkie poniesione w 2005 r.  nakłady to 
kwota 881 115 zł brutto.
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10.      Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w     Słupicy.  
W roku 2005 opracowano projekt termomodernizacji za kwotę 5.490 zł
Zadanie przewidziane do realizacji w 2006r.

11.      Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w     Myśliszewicach.  
W roku 2005 opracowano projekt termomodernizacji + uzgodnienia za kwotę 7.408 zł
Zadanie przewidziane do realizacji w 2006r.

12.      Zakup gruntu pod boisko szkolne w Myśliszewicach  
W  dniu  22.04.2005r.  podpisana  została  umowa  warunkowa  sprzedaży  nr Rep.  „A” 

2407/2005 mocą,  której  zakupiono  od  Stanisława  Rolskiego  za  cenę  41.600 zł  (słownie: 
czterdzieści  jeden  tysięcy  sześćset  złotych)  działkę  gruntu  nr 418/5  o  pow.  3274  m2 

z przeznaczeniem  na  boisko  szkolne  dla  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących 
w Myśliszewicach.

Umową z dnia 03.06.2005r. Rep. „A” 3500/2005 Gmina Jedlnia Letnisko nabyła prawo 
własności w/w. nieruchomości.

13.      Projekt kompleksu oświatowo-kulturalnego w Jedlni Letnisko.  
W 2005 roku sporządzono koncepcję programowo – przestrzenną obiektu za kwotę 23.500 

zł.

14.      Budowa oświetlenia dróg.  
W ramach środków wydatkowanych w 2005 r. pozyskano mapy do celów projektowych 

oraz projekty techniczne odcinków oświetlenia przewidzianych do realizacji.

15.      Przebudowa drogi nr 699 – 8,58 km – /18     313,20 zł /  
Umowa nr  340/04/04/05  z  dnia  07.02.2005 r.  z  firmą:  „MAPEX” s.  c.,  Zakład  Usług 

Geodezyjnych,  Kuniński  Włodzimierz,  Szewczak  Maria  Jolanta,  Szewczyk  Tadeusz, 
z siedzibą w Radomiu, celem wykonania mapy pod projekt drogi wojewódzkiej o nr 699 – 
na odc.  km 0+615÷9+195  o  łącznej  długości  8580  m,  za  kwotę  18 000,00 zł brutto,  na 
podstawie  porozumienia  zawartego  pomiędzy  Gminą  Jedlnia  Letnisko  a  Mazowieckim 
Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie realizacji wspólnej inwestycji. 

Wypisy z rejestru gruntów: za kwotę 313,20 zł brutto 

16.      Drogi publiczne i gminne /1 044     621,16 zł/  

1. Budowa drogi Gzowice / 164 109,36 zł/
Budowa drogi  gminnej  w miejscowości  Gzowice  o  dł.  500  mb i  szer.  5  mb  poprzez 

wykonanie  podbudowy  z  mieszanki  optymalnej  ułożenie  nawierzchni  asfaltowej 
i wyprofilowanie poboczy.

Zadanie  zostało  dofinansowane  z  Terenowego  Funduszu  Ochrony  Gruntów  Rolnych 
zgodnie z umową nr 131/2005 z dnia 26 lipca 2005 r. Wysokość dotacji przyznanej przez 
Zarząd Województwa opiewała na kwotę: 30 000,00 zł brutto.

Wykonawca: „ZYKO-DRÓG” ul. Żelazna 3, 26-600 Radom, realizacja zadania zgodnie 
z przetargiem na kwotę: 153 449,36 zł brutto.

W ramach realizacji zadania wykonano: 
• mapy  pod  projekt  drogi  Gzowice  za  kwotę  7 000,00  zł  brutto  –  firma:  Geodeta 

Uprawniony-Krzysztof Witkowski, Radom, 
• projekt drogi w miejscowości Gzowice za kwotę 3 660,00 zł brutto – firma: Przeds. 

Wielobranżowe „DAKAR” z siedzibą w Radomiu
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2. Budowa drogi w miejscowości Rajec Poduchowny /205 994,97 zł/
Budowa  drogi  gminnej  w  miejscowości  Rajec  Poduchowny  o  dł.  1560  mb  poprzez 

doziarnienie  istniejącej  podbudowy,  ułożenie  nawierzchni  asfaltowej  i  wyprofilowanie 
poboczy.

Wykonawca:  „As”  Sp.  z  o.o.,  ul.  Kozienicka  70,  26-600  Radom,  realizacja  zadania 
zgodnie z przetargiem na kwotę: 205 494, 97 zł brutto.

W ramach realizacji zadania wykonano:
• przekrój techniczny drogi w Rajcu Poduchownym za kwotę 500,00 zł brutto – firma: 

Pracownia Projektowa „MIASTOPROJEKT” z siedzibą w Radomiu

3. Budowa drogi w miejscowości Natolin /275 252,60 zł/
Budowa  drogi  gminnej  w  miejscowości  Natolin  o  dł.  2115  mb  poprzez  doziarnienie 

istniejącej podbudowy, ułożenie nawierzchni asfaltowej i wyprofilowanie poboczy.
Wykonawca:  „As”  Sp.  z  o.o.,  ul.  Kozienicka  70,  26-600  Radom,  realizacja  zadania 

zgodnie z przetargiem na kwotę: 274 752,60 zł brutto
W ramach realizacji zadania wykonano: 
• przekrój techniczny drogi w Natolinie za kwotę  500,00 zł brutto- firma: Pracownia 

Projektowa „MIASTOPROJEKT” z siedzibą Radomiu

4. Budowa drogi w miejscowości Cudnów /65 694,79 zł/
Budowa  drogi  gminnej  w  miejscowości  Cudów  o  dł.  363  mb  poprzez  doziarnienie 

istniejącej podbudowy, ułożenie nawierzchni asfaltowej i wyprofilowanie poboczy.
Wykonawca:  „AS”  Sp.  z  o.o.,  ul.  Kozienicka  70,  26-600  Radom,  realizacja  zadania 

zgodnie z przetargiem na kwotę: 65 694,79 zł brutto

5. Budowa drogi w miejscowości Siczki /159 841,23 zł/
Budowa  drogi  gminnej  w  miejscowości  Siczki  o  dł.  1050  mb  poprzez  doziarnienie 

istniejącej podbudowy, ułożenie nawierzchni asfaltowej i wyprofilowanie poboczy.
Wykonawca: „ZYKO-DRÓG” ul. Żelazna 3, 26-600 Radom, realizacja zadania zgodnie 

z przetargiem na kwotę: 159 841,23 zł brutto.

6. Budowa drogi w miejscowości Sadków /16 918,96 zł/
Budowa  drogi  gminnej  w  miejscowości  Sadków  o  dł.  160  m  poprzez  doziarnienie 

istniejącej podbudowy, ułożenie nawierzchni asfaltowej i wyprofilowanie poboczy.
Wykonawca:  „AS”  Sp.  z  o.o.,  ul.  Kozienicka  70,  26-600  Radom,  realizacja  zadania 

zgodnie z przetargiem na kwotę: 16 918,96 zł brutto.

7. Budowa drogi w miejscowości Myśliszewice /150 309,25 zł/
Budowa drogi gminnej w miejscowości Myśliszewice o dł. 1020 mb poprzez doziarnienie 

istniejącej podbudowy, ułożenie nawierzchni asfaltowej i wyprofilowanie poboczy.
Wykonawca:  „  AS”  Sp.  z  o.o.,  ul.  Kozienicka  70,  26-600  Radom,  realizacja  zadania 

zgodnie z przetargiem na kwotę: 150 309,25 zł brutto.

8. Zakup pługa do odśnieżania /6 500,00 zł/
Pług  odśnieżny  pneumatyczny  o  szerokości  2,70  m.  Lemiesz  wykonany  z  blachy 

ocynkowanej, listwa zgarniająca z trudno ścieralnej gumy.
Wykonawca:  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  „WIK-POL”  Wiktor  Grzywacz, 

ul. Czarnieckiego 7, 26-630 Jedlnia Letnisko za kwotę: 6 500,00 zł brutto /z montażem/
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17.      Zakup serwera i zestawów komputerowych /38 790,00 zł/  
Zakup serwera i zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy w Jedlni Letnisko.
Wykonawca:  A-COMP  sp.  jawna,  ul.  Sienkiewicza  11/2,  26-600  Radom,  realizacja 

zamówienia zgodnie z przetargiem na kwotę: 32 990, 00 zł brutto
Wykaz zakupionego sprzętu:

− Komputer Word PL – 4 szt.
− Komputer Basic 2003 PL – 4 szt.
− Monitor Samsung – 7 szt.
− Drukarka HP Laser Jet – 2 szt.
− Drukarka Brother HL – 5150 – 1 szt.
− Drukarka Samsung ML-2251N – 1 szt.
− Optimus server ve 1200 G5 P4 3.0 /512 MB/ 80 GB – 1 szt.
− Windows server for SB 2003 Polish NL 5 – 1 szt.
− Windows server for SB cal 2003 Polish OLP NL 5 – 1 szt.
− UPS + Nośnik server SBS 2003 Polish NOLP – 1 szt.

Zakup kserokopiarki /NASHUATEC D445/ z licznikiem o stanie 366 809 kopii – miejsce 
użytkowania – sekretariat Urzędu Gminy w Jedlni Letnisko.

Wykonawca: NFL Sp. z o.o. Grafix I/o R-m, ul.  Malczewskiego 18 A, 26-600 Radom, 
za kwotę: 5 800,00 zł brutto.

18.      Zakup samochodu /27 740,00 zł/  
Zakup  samochodu  osobowego  /fabrycznie  nowego/  dla  posterunku  policji  w  Jedlni 

Letnisko marki Dacia Logan o pojemności silnika 1,4 - moc silnika 75 KM.
Wykonawca:  KARASIEWICZ  i  SYN  Sp.  z  o.o.,  ul.  Kapturska  10,  26-600  Radom, 

realizacja zamówienia zgodnie z przetargiem na kwotę: 26 990,00 zł brutto.
W ramach realizacji zadania:

• polisa  o  ubezpieczenie  auto  casco  /AC/-  Powszechny  Zakład  Ubezpieczeń  S.A., 
na kwotę: 563, 00 zł brutto

• rejestracja samochodu na kwotę: 187, 00 zł brutto

19.      Zakup samochodu dla niepełnosprawnych /129 523,20 zł/  
Zakup samochodu typu Bus fabrycznie nowego – marki Volkswagen Transporter Kombi 

3400 1,9 TDI, ilość miejsc – 9.
Wykonawca: Ster Sp. z o. o., ul. Chorzowska 12, 26-600 Radom, realizacja zamówienia 

zgodnie z przetargiem na kwotę: 129 342,00 zł brutto
Realizacja  projektu  „Likwidacja  barier  transportowych”  w  ramach  „Programu 

wyrównywania różnic między regionami”- zgodnie z umową nr 3/D/2005 zawartą w dniu 
18.08.2005  r.,  której  przedmiotem  było  dofinansowanie  ze  środków  Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  w  wysokości  75%  poniesionych 
kosztów /92 000,00 zł/

Wysokość wniesionych środków własnych: 37 523,00 zł brutto
Zakupiony samochód wykorzystywany jest do codziennego przewozu dzieci i młodzieży 

/w  tym na  wózkach  inwalidzkich/  z  terenu  Gminy  realizującej  obowiązek  szkolny  poza 
miejscem zamieszkania.

Koszty rejestracji samochodu na kwotę: 181,20 zł brutto.
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Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 17/2006
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 17 marca 2006r.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH
za rok 2005

otrzymanych z budżetu państwa na realizację
przez Gminę Jedlnia Letnisko zadań zleconych

w złotych

L.p. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF
Plan

Na rok 
2005

Wykonanie 
na 

31.12.2005
r.

%

I 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 54.556 54.556 100,0
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 54.556 54.556 100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ 
ustawami

54.556 54.556 100,0

II 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 
ORAZ SĄDOWNICTWA

56.155 54.340 96,8

75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

1.689 1.689 100,0

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ 
ustawami

1.689 1.689 100,0

75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ

33.228 32.958 99,3

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ 
ustawami

33.228 32.958 99,3

75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU 21.238 19.693 92,7
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ 
ustawami

21.238 19.693 92,7

III 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

500 500 100,0

75414 OBRONA CYWILNA 500 500 100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ 
ustawami

500 500 100,0

 IV 852 POMOC SPOŁECZNA 2.801.746 2.801.409 100,0
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85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA 
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 
Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

2.651.246 2.651.246 100,0

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ 
ustawami

2.651.246 2.651.246 100,0

85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 
OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE 
ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ 
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ 
ustawami

14.500

14.500

14.500

14.500

100,0

100,0

85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI 
NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 

136.000 135.663 99,8

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / 
ustawami

136.000 135.663 99,8

OGÓŁEM 2.912.957 2.910.805 99,9
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Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 17/2006
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 17 marca 2006 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
związanych z realizacją przez Gminę Jedlnia Letnisko

zadań zleconych za 2005 rok
w złotych

L. p. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF Plan
na rok 2005 r.

Wykonanie 
na dzień 

31.12.2005 r. %

I 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 54.556 54.556 100,0
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 54.556 54.556 100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 40.299 40.299 100,0

 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.325 3.325 100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 7.534 7.534 100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 1.069 1.069 100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 929 929 100,0
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

1.400 1.400 100,0

II 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

56.155 54.340 96,8

75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA

1.689 1.689 100,0

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 243 243 100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 35 35 100,0
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.411 1.411 100,0
75107 WYBORY PREZYDENTA 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

33.228 32.958 99,2

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20.160 19.890 98,7
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 976 976 100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 148 148 100,0
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 8.602 8.602 100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.049 3.049 100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych 114 114 100,0
§ 4410 podróże służbowe 179 179 100,0
75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU 21.238 19.693 92,7
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12.240 11.970 97,8
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 772 655 84,8
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 106 91 85,8
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5.873 4.730 80,5
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.789 1.789 100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych 229 229 100,0



§ 4410 podróże służbowe 229 229 100,0
III 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

I OCHRONA PRZECIWOPŻAROWA
500 500 100,0

75414 OBRONA CYWILNA 500 500 100,0
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 500 500 100,0

IV 852 POMOC SPOŁECZNA 2.801.746 2.801.409 100,0
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ 
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE 
I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA 
SPOŁECZNEGO

2.651.246 2.651.246 100,0

§ 3110 świadczenia społeczne 2.532.232 2.532.232 100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 37.309 37.309 100,0
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.128 1.128 100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 48.835 48.835 100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 1.004 1.004 100,0
§ 4170wynagrodzenia bezosobowe 2.577 2.577 100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8.420 8.420 100,0
§ 4300 zakup usług materialnych 18.861 18.861 100,0
§ 4410 podróże służbowe krajowe 180 180 100,0
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

700 700 100,0

85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA 
ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY 
POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 
Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE 
ŚWIADCZENIA RODZINNE

14.500 14.500 100,0

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 14.500 14.500 100,0
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ 
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 

136.000 135.663 99,8

§ 3110 świadczenia społeczne 135.034 134.698 99,8
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 966 965 99,9
RAZEM 2.912.957 2.910.805 99,9
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Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 17/2006
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 17 marca 2006 r.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH
za rok 2005 

OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY

w złotych

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF Plan
na 2005 r.

Wykonanie 
na 

31.12.2005 r.
%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.215 4.215 100,0
40080101 SZKOŁY PODSTAWOWE 4.215 4.215 100,0
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin)

4.215 4.215 100,0

852 POMOC SPOŁECZNA 193.937 193.915 100,0
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ 
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

29.937 29.915 99,9

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin)

29.937 29.915 99,9

40185219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 118.000 118.000 100,0
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin)

118.000 118.000 100,0

85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 46.000 46.000 100,0
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin)

46.000 46.000 100,0

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 30.183 30.183 100,0
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 30.183 30.183 100,0
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin)

30.183 30.183 100,0

RAZEM 228.335 228.313  100,0
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Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 17/2005
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 17 marca 2006 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
związanych z realizacją przez Gminę Jedlnia Letnisko

zadań własnych z dotacji celowych za 2005 r.

w złotych
Lp
.

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF Plan na 
2005 rok

Wykonanie 
na dzień 

31.12.2005r.
%

I. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.215 4.214 100,0
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 4.215 4.214 100,0
§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów 4.215 4.214 100,0

II 852 POMOC SPOŁECZNA 193.937 193.915 100,0
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE 
ORAZ SKŁSDKI NA UBEZPIECZENIA 
SPOŁECZNE

29.937 29.915 99,9

§ 3110 świadczenia społeczne 29.937 29.915 99,9
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 118.000 118.000 100,0

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do 
wynagrodzeń

225 225 100,0

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 
pracowników

74.800 74.800 100,0

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.700 5.700 100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 13.870 13.870 100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 1.972 1.972 100,0
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

842 842 100,0

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.380 2.380 100,0
§ 4260 zakup energii 2.500 2.500 100,0
§ 4270 zakup usług remontowych 154 154 100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych 6.388 6.388 100,0
§ 350 zakup usług dostępu do sieci Internet 400 400 100,0
§ 4410 podróże służbowe krajowe 4.569 4.569 100,0
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych

4.200 4.200 100,0

95295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 46.000 46.000 100,0
§ 3110 świadczenia społeczne 46.000 46.000 100,0

III 854 EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA

30.183 30.183 100,0

85415 POMOC MATERIALNA DLA 
UCZNIÓW

30.183 30.183 100,0

§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów 30.183 30.183 100,0
RAZEM 228.335 228.312 100,0
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Załącznik Nr 10
Do Zarządzenia Nr 17/2006
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 17 marca 2006r.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI 

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za rok 2005

w złotych
Dział, Rozdział, Paragraf Plan na 2005r. Wykonanie

na 31.12.2005r.
%

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5.000 5.000 100,0
71035 CMENTARZE 5.000 5.000 100,0
§ 2020 dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na zadania bieżące realizowane 
przez gminę na podstawie porozumień z 
organami administracji rządowej

5.000 5.000 100,0

921 KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

9.000 9.000 100,0

92116 BIBLIOTEKI 9.000 9.000 100,0
§ 2020 dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na zadania bieżące realizowane 
przez gminę na podstawie porozumień 
z organami administracji rządowej

9.000 9.000 100,0

Ogółem 14.000 14.000 100,0
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Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr17/2006
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 17 marca 2006 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
związanych z realizacją przez Gminę Jedlnia Letnisko

zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej
za 2005 r.

w złotych
Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF Plan na 

2005 rok
Wykonanie 

na dzień 
31.12.2005r.

%

I. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5.000 5.000 100,0
71035 CMENTARZE 5.000 5.000 100,0
§ 4270 zakup usług remontowych 5.000 5.000 100,0

II 921 KUKLTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO

9.000 9.000 100,0

92116 BIBLIOTEKI 9.000 9.000 100,0
§ 2480 dotacje podmiotowa z budżetu dla 
samorządowej instytucji kultury

9.000 9.000 100,0

RAZEM 14.000 14.000 100,0
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Załącznik Nr 12
Do Zarządzenia Nr 17/2006
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 2006 r.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI OTRZYMANYCH Z FUNDUSZY 
CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 

KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW 
INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW 

PUBLICZNYCH
ZA ROK 2005

L. p. Dział, Rozdział, Paragraf Plan
na 2005 r.

Wykonanie na 
31.12.2005 r.

%

I 600 Transport i łączność 30.000 30.000 100,0
60016 Drogi publiczne i gminne 30.000 30.000 100,0
§ 6260 dotacje otrzymane z 
funduszy celowych na 
finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek 
sektora finansów publicznych

30.000 30.000 100,0

II 801 Oświata i wychowanie 92.000 92.000 100,0
80113 Dowożenie uczniów do 
szkół

92.000 92.000 100,0

§ 6260 dotacje otrzymane z 
funduszy celowych na 
finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek 
sektora finansów publicznych

92.000 92.000 100,0

Ogółem 122.000 122.000 100,0
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Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 17/2006
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 17 marca 2006 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

realizowanych przy udziale dotacji z funduszy celowych
za 2005 rok

w złotych

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan na rok 

2005
Wykonanie 

na 
31.12.2005

r

%

I 600  TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ 30.000 30.000 100,0
60016 DROGI PUBLICZNE  GMINNE 30.000 30.000 100,0
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych

30.000 30.000 100,0

II 801 OŚWIATA  I  WYCHOWANIE 92.000 92.000 100,0
80113 DOWOŻENIE  UCZNIÓW  DO 
SZKÓŁ

92.000 92.000 100,0

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych

92.000 92.000 100,0

RAZEM 122.000 122.000 100,0
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Załącznik Nr 14
Do Zarządzenia Nr 17/2006
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 17 marca 2006 r.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH 
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW 

INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMINY(ZWIĄZKÓW GMIN)
ZA ROK 2005

L.p. Dział, Rozdział, Paragraf Plan na 2005 r. Wykonanie na 
31.12.2006r.

%

I 801 Oświata i wychowanie 100.000 93.640 93,6
80101 Szkoły podstawowe 100.000 93.640 93,6
§ 6330 dotacja celowa 
otrzymana z budżetu państwa 
na realizację inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin( związków 
gmin)

100.000 93.640 93,6
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Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 17/2006
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 17 marca 2006 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

realizowanych przy udziale dotacji otrzymanych z budżetu państwa
za 2005 r.

w złotych
Lp. Wyszczególnienie Plan na 

2005 r.
Wykonanie na 

31.12.2005r.
%

I 801 OŚWIATA  I  WYCHOWANIE 100.000 93.640 93,6
80101 SZKOŁY  PODSTAWOWE 100.000 93.640 93,6
§ 6050 wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych

100.000 93.640 93,6

Razem 100.000 93.640 93,6
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Załącznik Nr 16 
do Zarządzenia Nr 17/2006
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko 
z dnia 17 marca 2006 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
za 2005 rok

związanych z realizacją zadań zleconych
Gminie Jedlnia Letnisko

w złotych 

L.p. DZIAŁ   ROZDZIAŁ   PARAGRAF
 Plan  na 2005 

rok
 Plan 5 % 

dochodów dla 
gminy

 Plan 
dochodów do 
przekazania 
do budżetu 

państwa

Dochody 
wykonane

na 
31.12.2005r.

5% dochodów 
dla gminy

na 
31.12.2005r.

Dochody 
przekazane do 

budżetu 
państwa na 
31.12.2005 r.

I 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 21.929 1.096 20.833 30.602 1.530 29.072
75011 URZĘDY  WOJEWÓDZKIE 21.929 1.096 20.833 30.602 1.530 29.072
§ 0690 dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zleconych jednostkom 
samorządu terytorialnego

21.929 1.096 20.833 30.602 1.530 29.072
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Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr17/2006
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 17 marca 2006 r.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PLAN I WYKONANIE DOTACJI
DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZA 2005 r.

w złotych

Lp. Nazwa zakładu 
budżetowego Dział Rozdział

Planowane przychody
na 2005 rok

Wykonanie przychodów
na dzień 31.12.2005r.

Planowane wydatki
na 2005 r.

Ogółem w tym dotacja z budżetu

Podmiot. Inwest.
Ogółem w tym dotacja z budżetu

Podmiot. Inwest.
Plan Wykonanie na 

31.12.2005 r.

I Przedszkole 801 80104 393 862 320 000 0 393 862 320.000 0 393 862 387 376

Ogółem 393 862 320 000 0 393 862 320.000 0 393 862 387 376
stan środków pieniężnych na 01.01.2005 r. 1 704
stan środków pieniężnych na 31.12.2005 r. 8 190
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Załącznik Nr 17/1
do Zarządzenia Nr17/2006
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 17 marca 2006 r.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW 
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W JEDLNI LETNISKO

ZA 2005 ROK
w złotych

L.p. DZIAŁ   ROZDZIAŁ   PARAGRAF PLAN NA ROK 2005 WYKONANIE 
NA  DZIEŃ 31.12. 2005 r.

I. 801 Oświata i wychowanie 393.862 393.862
80104 Przedszkola
§ 0830 Wpływy z usług
§ 0920 Pozostałe odsetki
§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu 

otrzymana przez zakład budżetowy

393.862
73.849

13

320.000

393.862
73.849

13

320.000
Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2005r. 1.704

OGÓŁEM 395.566

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W JEDLNI LETNISKO

ZA 2005 ROK

L.p. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF PLAN NA ROK 
2005

WYKONANIE 
NA DZIEŃ 31.12.2005 r.

I. 801 Oświata i wychowanie 393.862 387.376
80104 Przedszkola
§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone 

do wynagrodzeń
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4220 Zakup środków żywności
§ 4240 Zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek
§ 4260 Zakup energii 
§ 4260 Zakup usług remontowych
§ 4300 Zakup usług pozostałych
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych

393.862

14.140
217.150
17.697
46.670
6.360

20.672
34.850

1.510
10.540
3.763

6.000 

14.510

387.376

14.140
217.144
16.536
43.474
5.921

20.667
34.774

1.505
9.681

3.720    
5.304

14.510
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2005r. 8.190

OGÓŁEM 395.566
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DZIAŁ 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE
Rozdział 801 04 „PRZEDSZKOLA”

Na wydatki Publicznego Przedszkola w Jedlni Letnisko w 2005r z budżetu Gminy została 
przekazana dotacja w wysokości 320.000 zł. Przedszkole posiada również własne dochody z tytułu 
wpłat czesnego i odpłatności za wyżywienie oraz odsetki bankowe na ogólną kwotę: 73.862 zł. 
Razem dochody w 2005r. wynoszą: 393.862 zł. Plan dochodów opiewał na: 393.862 zł, co daje 
wykonanie w 100%.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi łącznie z dodatkiem 
mieszkaniowym i wiejskim dla  nauczycieli,  wydatkami  osobowymi jak również z  dodatkowym 
wynagrodzeniem rocznym tzw „13” pensją wynoszą:  247.820 zł. Na w/w wydatki zaplanowano 
kwotę: 248.987 zł.

Na składki ZUS , fundusz pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano kwotę 
63.905 zł, na te wydatki planowano 67.540 zł.

Za  energię  elektryczną,  gazową,  środki  żywności,  jak  również  za  usługi:  (rozmowy 
telefoniczne, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, przeglądy kserokopiarki), 
usługi remontowe: (cyklinowanie i lakierowanie parkietu w od. I, wymiana okna balkonowego), 
-wydano kwotę 53,479 zł, planowano 55,153 zł.

Zakup  materiałów  (w  tym  zakup  pomocy  dydaktycznych  i  książek)  to  zakup 
podstawowych środków do funkcjonowania placówki: środki czystości, materiały biurowe, druki, 
czasopisma, zabawki dla dzieci,  różne materiały na zajęcia z dziećmi, zakupiono również szafy 
i obudowę  do  zlewu,  wykład.  podłogową,  fax,  robot  kuchenny,  żelazko,  czajnik,  4  wagoniki 
drewniane (podwórko) - wydano kwotę: 22.172 zł. (plan: 22.182 zł)

Ogółem wydatki w Publicznym Przedszkolu w Jedlni-Letnisko na 31.12.2005r wynoszą: 
387.376 zł.

76



Załącznik nr 18
do Zarządzenia Nr17/2006
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 17 marca 2006r.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI
DLA INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2005 r.

w złotych
Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa 

jednostki
Plan na
rok 2005

Wykonanie na 
dzień 31.12.2005r.

1 921 92116 2480 Biblioteki 189.000 189.000

Ogółem 189.000 189.000
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Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr 17/2006
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 17 marca 2006 r.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI
DLA INSTYTUCJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

ZA 2005 ROK

w złotych
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 

2005 r.
Wykonanie 

na dzień 
31.12.2005r.

%

I 926 KULTURA  FIZYCZNA  
I  SPORT

32.000 32.000 100,0

92695 POZOSTAŁA  DZIAŁALNOŚĆ 32.000 32.000 100,0
§ 2820 dotacje celowe z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych stowarzyszeniom

32.000 32.000 100,0

RAZEM 32.000 32.000 100,0
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Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr 17/2006
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 17 marca 2006 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2005 ROK

w złotych

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan na rok 

2005 
Wykonanie na 

dzień 
31.12.2005r.

Dz. 900 Rozdz. 90011
I STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU 2.000 3.083

II Przychody 26.000 14.730
w tym:
§ 0690  wpływy z różnych opłat 26.000 14.730

III Wydatki 27.000 17.794
w tym:
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.000 1.755
§ 4300 zakup usług pozostałych 21.000 16.039

IV STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU 1.000 19
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Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /zał. nr 20/

Środki  Gminnego  F.O.Ś  i  G.W.  są  co  kwartał  uzupełniane  z  redystrybucji  opłat 
ekologicznych wnoszonych przez Gminę do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego 
w Warszawie – wpłynęło – 14.730 zł.

W/w środki wykorzystano zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska na:
1. utrzymanie terenów zielonych – części do remontów kos spalinowych, zakup materiałów 

eksploatacyjnych, zakup worków na śmiecie, – 1.755 zł.
2. utrzymanie terenów zielonych, wycinkę drzew z ulic gminnych, zakup usług – łącznie – 

4.466 zł.
3. częściowe sfinansowanie monitoringu Gminnego Składowiska Odpadów w Cudnowie – 

11.573 zł.

Stan środków funduszu na początek roku –  3.083 zł
Wpływy w 2005r. – 14.730 zł
Wydatki razem w 2005r. – 17.794 zł

Na koncie funduszu pozostało na 31.12.2005r. – 19 zł
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Załącznik NR 21
do Zarządzenia Nr 17 /2005
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 17 marca 2006 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

ZA 2005 ROK

w złotych
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 

2005 r.
Wykonanie na 
31.12.2005 r.

%

I PRZYCHODY 189.007 189.007 100,0
Dotacja 189.000 189.000 100,0
Odsetki 7 7 100,0

II ROZCHODY 189.700 189.576 99,9
Wynagrodzenia 129.223 129.219 100,0
Zużycie materiałów i energii 24.150 24.108 99,8
Usługi obce 2.004 1.987 99,2
Ubezpieczenia i inne świadczenia na 
rzecz pracowników

31.258 31.237 99,9

Pozostałe koszty rodzajowe 2.200 2.189 99,5
BHP 865 836 96,6

Stan środków na 01.01.2005 r. 3.152
Przychody 189.007
Rozchody 189.576
Stan środków na 31.12.2005r. 2.583
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Część opisowa do wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej

w Jedlni Letnisko
za 2005 roku

Dla  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  zaplanowano na  2005 r.  przychody w kwocie 

180.007 zł. Dotacja  z  Urzędu Gminy wynosiła  180.000 zł.,  odsetki  7 zł. W trakcie  roku 

budżetowego  biblioteka  otrzymała  dotację  z  Ministerstwa  Kultury  na  zakup  książek 

w wysokości 9.000 zł. Spowodowało to zwiększenie przychodu do sumy 189.007 zł.  Środki 

zostały  wydatkowane  w  wysokości  189.576  zł.  Na  wynagrodzenia  dla  pracowników 

wydatkowano 129.219 zł. Zużycie materiałów i energii wyniosło 24.108 zł., z tego 18.041 zł. 

na  zakup  książek.  Pozostałą  sumę  przeznaczono  na  zakup czasopism,  druków 

akcydensowych, mebli, materiałów do remontu i środków czystości. W 2005 r. na usługi obce 

wydatkowano 1.987 zł., w kwocie tej mieszczą się opłaty za telefon, szkolenia oraz opłaty 

pocztowe. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników to kwota 31.237 zł.  Na 

podróże służbowe, krajowe wydatkowano 2.189 zł. Na szkolenie z zakresu BHP, ekwiwalenty 

za pranie i odzież roboczą wydatkowano kwotę 836 zł.
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