
 
Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 353 
Wójta Gminy Zarszyn 

z dnia 22 marca 2013 r. 

 
 
 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zarszyn  
za 2012 rok 

 
 
Budżet Gminy Zarszyn na 2012 r. został uchwalony przez Radę Gminy Zarszyn dnia 
25 stycznia 2012 r. Uchwałą Nr XVI/117/2012 i wynosił po stronie: 

1) Dochodów  - 28 967 934,46 zł, w tym: 

 dochody bieżące – 22 244 826,46 zł, 

 dochody majątkowe  – 6 723 108,00 zł, 
2) Wydatków -  27 929 512,35 zł, w tym: 

 wydatków bieżących  – 20 304 033,66 zł, 

 wydatków majątkowych  – 7 625 478,69 zł, 
3) Planowana nadwyżka budżetu – 1 038 422,11 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę 

kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. 
4) Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek – 3 463 562,59 zł 

Na planowane rozchody, które nie znalazły pokrycia w planowanych dochodach zaplanowano 
zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 2 425 140,48 zł.  
 
W wyniku zmian dokonywanych w trakcie roku uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta 
Gminy budżet Gminy Zarszyn uległ zmianie w stosunku do źródłowego planu przyjętego przez 
Radę Gminy i na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się następująco: 

1) Dochody – 27 751 081,99 zł ( spadek o 1 216 852,47 zł), w tym: 

 dochody bieżące w kwocie – 24 169 527,00 zł (wzrost o 1 924 700,54 zł) 

 dochody majątkowe w kwocie – 3 581 554,99 zł (spadek o 3 141 553,01 zł) 
2) Wydatki – 29 411 790,64 zł ( wzrost o 1 482 278,29 zł), w tym: 

 wydatków bieżących w kwocie – 22 563 450,72 zł (wzrost o 2 259 417,06 zł) 

 wydatków majątkowych w kwocie – 6 848 339,92 zł (spadek o 777 138,77 zł) 
Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Zarszyn na dzień 31.12.2012 r. wynosi:  

- Przychody – 5 019 571,52 zł, (wzrost o 1 817 292,27 zł)  
- Rozchody –  3 358 862,87 zł, (spadek o 104 699,72 zł) 

Planowany deficyt budżetu wynosi 1 660 708,65 zł. 
 
 
 

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY  
 

Dochody zaplanowane na kwotę 27 751 081,99 zł, wykonano w wysokości 27 565 029,17 zł, co 
stanowi 99,33 % planu rocznego, z czego dochody bieżące wynoszą 24 048 200,19 zł, a dochody 
majątkowe 3 516 828,98 zł. 
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Tabela Nr 1  

Lp. Wyszczególnienie 
Plan  

31.12. 2012 r. 
Wykonanie 

31.12.2012 r. 
Udział 
 w % 

% 
wykonania 

1. Dochody ogółem 27 751 081,99 27 565 029,17 100,00 99,33 
 z tego:     

2.         dochody bieżące 24 169 527,00 24 048 200,19 87,24 99,50 
3.         dochody majątkowe 3 581 554,99 3 516 828,98 12,76 98,19 

w tym, z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 

OGÓŁEM: 2 227 249,31 2 139 558,94 100,00 96,06 

A) dochody bieżące 394 367,31 371 403,18 17,36 94,18 
B) dochody majątkowe 1 832 882,00 1 768 155,76 82,64 96,47 

 
Szczegółowe zestawienie dochodów z podziałem na działy wg źródeł ich powstania oraz  
z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w Załączniku Nr 1. 

Struktura i udział procentowy dochodów przedstawia się następująco : 
 
Tabela Nr 2  

Lp. Nazwa Wykonanie na 
31.12.2012 r. 

Udział 
% 

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa 

w tym: 

 część oświatowa 

 część wyrównawcza 

 część równoważąca 

 uzupełnienie subwencji ogólnej 

12 638 724,00 
 

7 296 932,00 
5 088 229,00 

236 623,00 
16 940,00 

45,85 

2.  Dotacje celowe z budżetu państwa 

1) na wydatki bieżące, w tym:  
- na zadania zlecone 
- na zadania własne  

2) na wydatki inwestycyjne 

5 661 617,39 
4 700 434,39 

3 671 234,38 
1 029 200,01 

961 183,00 

20,54 

3. Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie zadań własnych 
pozyskanych z innych źródeł w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 

w tym: 
- na zadania bieżące 
- na zadania inwestycyjne 

2 130 939,88 
 
 
 

362 784,12 
1 768 155,76  

7,73 

4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej 
między jst  

 na realizację zadań bieżących 

 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 

373 000,00 
 

40 000,00 
333 000,00 

1,35 

5. Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa 
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 

55 957,00 0,20 

6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych 

 na realizację zadań bieżących 

 na finansowanie inwestycji 

43 366,09 
 

28 366,09 
15 000,00 

0,16 

7. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie 332 209,99 1,21 
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wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  

8 Dochody własne 
w tym:  

1) dochody z mienia 
2) wpływy z opłat pobranych na podstawie odrębnych ustaw 
3) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych: 

 podatek od nieruchomości 

 podatek rolny 

 podatek leśny 

 podatek od środków transportowych 

 rekompensaty utraconych dochodów 

 pozostałe dochody podatkowe i opłaty 
4) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa 
5) dochody z tytułu karty podatkowej 
6) darowizny na zadania bieżące i inwestycyjne 
7) odsetki ogółem, w tym: 

 powstałe w związku z realizacją projektu 
finansowanego z udziałem środków europejskich 

8)  wpływy z usług i pozostałe dochody  
9) wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych 

gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 
budżetu 

6 329 214,82 
 

454 176,27 
115 905,51 

2 961 800,65 
1 948 566,04 

670 583,44 
58 235,51 

187 341,20 
346,00 

96 728,46 
2 626 285,52 

 
2 846,09 

29 530,38 
40 606,80 

2 315,02 
 

94 467,90 
 

3 595,70 

22,96 

 Razem 27 565 029,17 100 

 

REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 
 
Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 169 527,00 zł, a wykonano 24 048 200,19 zł, co 
stanowi 99,50 % planowanych dochodów bieżących oraz 87,24 % wykonanych dochodów 
budżetu gminy w roku 2012 r.  
Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zaplanowano  
w kwocie 394 367,31 zł, z czego wykonano kwotę 371 403,18 zł co stanowi 94,18 % planu. 
Zrealizowane dochody bieżące wystąpiły w następujących działach. 
 
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
Planowane dochody w tym dziale to 362 998,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 344 240,53 zł, 
co stanowi 94,83 % i obejmuje dochody z następujących źródeł: 

 różnic kursowych powstałych w wyniku przewalutowania środków otrzymanych w EURO na 
realizacje projektu „Partnerstwa na rzecz budowy systemów kanalizacyjnych w gminach 
Zarszyn i Pakostov” w kwocie 196,29,  

 dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację 
zadnia pn. budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie 
Bażanówka, Zarszyn i Pielnia w kwocie 55 957,00 zł  

 wpływów za dzierżawę terenów łowieckich – 3 889,34 zł,  

 dotacji celowej otrzymanej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 
284 197,90 zł. 
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DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 331 795,04 zł, a wykonano w wysokości 
350 186,71 zł co stanowi 105,54 %. Zrealizowane dochody pochodzą z: 

 opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 17 516,01 zł, 

 wpłat za zużycie energii elektrycznej, gazu, rozmów telefonicznych, wody i ścieków  
w wynajmowanych budynkach – 178 229,24 zł, 

 najmu i dzierżawy nieruchomości – 144 162,75 zł,  

 darowizny na rzecz gminy (budowa placu zabaw w miejscowości Zarszyn) – 2 214,00 zł, 

 ulokowanie sieci i urządzeń teletechnicznych– 6 988,04 zł 

 odsetek od nieterminowych wpłat należności – 1 076,67 zł. 
 
DZIAŁ 710 DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA  
Zaplanowane dochody w tym dziale wynosiły 6 150,00 zł, które wykonano w kwocie 6 631,95 zł 
co stanowi 107,84 % , a powstały z następujących źródeł: 

 darowizn na rzecz gminy w kwocie 1 350,00 zł, związku z wydaniem decyzji o warunkach 
zabudowy, 

 wpłat ludności za tablice informacyjne z numerami domów w kwocie 81,95 zł, 

 opłat za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym w Nowosielcach -  5 200,00 zł. 
 
DZIAŁ 720 INFORMATYKA 
Wykonane dochody bieżące w tym dziale były nieplanowane, a obejmują wpływ powstały  
z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym 
w związku z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków unijnych pn. „PSeAP – 
Podkarpackie System e-Administracji Publicznej” w kwocie 0,53 zł. 
 
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 126 879,00 zł, które wykonano w kwocie 
131 348,77 zł, co stanowi 103,52 % planu.  
Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł: 

 dotacji celowej w kwocie 84 529,00 zł otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone  
z zakresu administracji rządowej, 

 dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących  
w kwocie 350,00 zł, 

 kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 31 104,40 zł, 

 z tytułu sprzedaży kasy fiskalnej – 1,00 zł, 

 darowizny  rodziców dzieci z terenu Gminy Zarszyn, które wyjechały na kolonię do Kobylnicy 
w ramach współpracy partnerskiej gmin Zarszyn – Kobylnica w wysokości 12 000,00 zł, 

 wpływu – zwrotu środków z tytułu podziału majątku Stowarzyszenia Podkarpacka Sieć 
Szerokopasmowa którego członkiem była Gmina Zarszyn w kwocie 3 356,62 zł. 

 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - za udostępnienie 
danych osobowych – 7,75 zł 
 

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 
PRAWA ORAZ SĄDOWICTWA 
Dochody z tego działu zaplanowano na kwotę 5 277,00 zł, a wykonanie wynosi 5 275,58 zł, co 
stanowi 99,97 %.  
Na dochody składają się dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami z przeznaczeniem 
na: 

 prowadzenie i aktualizacji stałego rejestru wyborców - 1 592,00 zł, 
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 sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do 
Rady Gminy - 3 683,58 zł. 

 
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 11 034,00 zł wykonano w 100,00 %. 
Obejmują one darowizny otrzymane na rzecz Gminy od OSP Odrzechowa w kwocie 8 534,00 zł 
na zakup motopompy TOHATSU VC oraz od OSP Długie w kwocie 2 500 zł  na zakup pompy 
szlamowej WT30X.  
  
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 
Plan finansowy tego działu jest równy 5 707 504,25 zł, a wykonanie wynosi 5 706 837,77 zł 
co stanowi 99,99 %.  
Dochody w rozbiciu na poszczególne źródła przedstawiają się następująco: 
 
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,  

W rozdziale tym ujęte są wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób 
fizycznych odprowadzanych w formie karty podatkowej pobierane przez Urzędy Skarbowe, 
a następnie przekazywane na konto budżetu gminy. Wykonanie w roku 2012 wynosi 
2 846,09 zł, co stanowi 94,87 % planowanych dochodów. 
 

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 
Wykonanie dochodów z tego tytułu wynosi 103,98 % planu rocznego i dotyczy wpływów z: 

 podatku od nieruchomości – 1 265 376,75 zł,  

 podatku rolnego – 34 993,00 zł, 

 podatku leśnego – 46 572,00 zł, 

 podatku od środków transportowych – 3 360,00 zł, 

  podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych – 35 604,00 zł,  

 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 602,00 zł, 

 rekompensaty utraconych dochodów – 346,00 zł.  
 

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 
Wpływy z tego tytułu wynoszą 100,80 % planu rocznego i obejmują: 

 podatek od nieruchomości – 683 189,29 zł, 

 podatek rolny – 635 590,44 zł, 

 podatek leśny – 11 663,51 zł, 

 podatek od środków transportowych – 183 981,20 zł, 

 podatek od spadków i darowizn – 19 408,00 zł, 

 wpływy z opłaty targowej – 1 000,00 zł, 

 podatek czynności cywilnoprawnych 32 359,20 zł, 

 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 755,26 zł. 
 
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw 
Dochody z tego tytułu wynoszą 96,59 % planu i obejmują: 

 wpływy z opłaty skarbowej – 20 300,50 zł, 

 opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 95 362,07 zł, 
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 opłata za zajęcie pasa drogowego – 242,94 zł. 
 
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 

Dochody gminy z tego tytułu wynoszą 97,69 % planu i obejmują: 

 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 599 145,00 zł, 

 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 27 140,52 zł 
 
 
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA  
Planowane dochody w tym dziale wynoszą 12 702 073,47 zł i zostały wykonanie w 100,00 % . 
Zrealizowane dochody pochodzą z następujących tytułów: 
1. części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 7 296 932,00 zł, 
2. części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 5 088 229,00 zł, 
3. części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 236 623,00 zł, 
4. uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 16 940,00 zł, 
5. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem 

dla gmin województwa podkarpackiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach 
funduszu sołeckiego w 2011 r. w kwocie 63 349,47 zł. 

 
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 
Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosił 17 360,38 zł, który został wykonany w kwocie 
46 982,06 zł, co stanowi 270,63 %. Dochody pochodzą z następujących źródeł:  

 wpływy z wynajmu mieszkań służbowych – 6 352,64 zł, 

 wpływy za wynajem sal gimnastycznych – 6 346,00 zł, 

 opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw – 82,00 zł, 

 odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1 209,55 zł, 

 odsetek powstałych w związku z realizacją projektu finansowego z udziałem środków 
unijnych (Comenius) – 14,29 zł, 

 darowizny przekazanej przez fundację „HEIFER PROJECT INTERNATIONL” dla 
SP w Odrzechowej na zakup książek – 2 932,38 zł, 

 środków Fundacji „Dzieci niczyje”  dla SP Długie – 3 000,00 zł. 

 prowizji z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń –7 039,50 zł, 

 środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację Comenius – 
15 882,00 zł, 

 wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 
rachunku jednostki budżetowej prowadzącej działalność oświatową (niewykorzystane 
środki ze stołówek szkolnych) – 3 595,70 zł, 

 dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w kwocie 
528,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych 
i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień 
awansu zawodowego.  

 
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 
Zaplanowano dochody w tym dziale w wysokości 4 489 891,67 zł, które wykonano w 96,81 %  
tj. 4 346 597,70 zł. Głównym źródłem dochodów są dotacje z budżetu państwa otrzymane od 
Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na: 

1. realizację zadań zleconych w kwocie ogółem 3 297 231,90 zł, 
2. realizację zadań własnych w kwocie ogółem 699 759,85 zł, 
 

Ponadto w tym dziale zrealizowano dochody z następujących tytułów: 
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1. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
w kwocie 286 507,54 zł, w związku z realizacja zadania w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Czas na aktywność w Gminie Zarszyn”. 

2. dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej w kwocie ogółem 17 721,15 zł. Dochody te obejmują 20% 
wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego i 50% z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz 
5% dochodów z wpłat za usługi opiekuńcze specjalistyczne. 

3. wpływów za usługi opiekuńcze w kwocie 18 419,04 zł, 
4. opłat za pobyt w domy pomocy społecznej w kwocie 12 000,00 zł, 
5. zwrotów świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w kwocie 8 049,79 zł, 
6. odsetek naliczonych od zwracanych świadczeń rodzinnych w kwocie  3 978,28 zł, 
7. odsetek bankowych powstałych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym 

rachunku bankowym w związku z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków 
europejskich 2 007,27 zł, 

8. odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 922,88 zł. 
 
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 
Dochody zaplanowane na kwotę 309 598,70 zł wykonano w wysokości 303 126,35 zł, tj. 97,91%. 
Zrealizowane dochody obejmują: 

 dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń 
pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w kwocie 
255 908,65 zł, 

 dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na 
zadanie „Każde dziecko jest inne – edukacja przez indywidualizację w Gminie Zarszyn” 
w kwocie 46 924,77 zł, 

 odsetki bankowe powstałe od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku 
bankowym w związku z realizacją projektu finansowanego udziałem środków 
europejskich  w kwocie 292,93 zł.  

 
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD 
Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 39 191,55 zł wykonano w 86,99% co stanowi 
kwotę 34 090,92 zł. Osiągnięto ich z następujących tytułów: 

 wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5 724,83 zł  

 otrzymanych środków z  NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach Programu „Gospodarowanie 
odpadami innymi niż komunalne, usuwanie wyrobów zawierających azbest” w kwocie 
28 366,09 zł. 

 
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
Planowane dochody w kwocie 29 773,85 zł wykonane zostały w wysokości 29 773,85 zł 
co stanowi 100 %. Zrealizowane dochody pochodzą: 

 ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł na 
realizację Programu „Wspólna historia podstawą przyjaźni polsko-słowackiej” 
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 
19 773,85 zł, 

 z dotacji celowej z ramach pomocy finansowej udzielanej między jst w kwocie 10 000,00 
zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont Sali widowiskowej w Domu Kultury  
w Nowosielcach”. 
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DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 
Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 30 000,00 zł stanowią wykonanie w 100 %, a obejmują 
dotację celową z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania „Remont infrastruktury 
stadionu w Bażanówce” w ramach programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia”.  
  
NALEŻNOŚCI 

Stan należności ogółem na koniec 2012 roku wynosi 1 345 202,18 zł, w tym zaległości 
na kwotę: 977 526,77 zł. Głównie są to zaległości podatkowe, a także zaległości z tytułu 
wynajmu lokali, zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych 
stanowiące niewielki udział w ogólnej kwocie należności. 

Stan zaległości z tytułu zobowiązania podatkowego na 31.12.12 r. wynosi 686 378,88 zł. 
Są to zaległości z tytułu: 

 karty podatkowej  - 10 233,52 zł, 

 podatku od nieruchomości od osób prawnych – 587 500,06 zł, 

 podatku rolnego od osób prawnych – 12,00 zł, 

 podatku od nieruchomości od osób fizycznych  - 55 359,92 zł, 

 podatku rolnego od osób fizycznych – 32 781,21 zł, 

 podatku leśnego od osób fizycznych – 397,37 zł, 

 podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – 92,00 zł, 

 podatku od czynności cywilnoprawnych – 2,80 zł, 
 
Nadpłaty ogółem wynoszą 4 707,14 zł, powstały one z następujących źródeł: 

 najmu i dzierżawy składników majątkowych – 291,19 zł, 

 podatku od nieruchomości od osób fizycznych  - 1 317,95 zł, 

 podatku rolnego od osób fizycznych – 2 001,74 zł, 

 podatku leśnego od osób fizycznych – 453,38 zł, 

 podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – 4,00 zł, 

 udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych  - 592,00 zł, 

 udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 15,04 zł, 

 opłat za usługi opiekuńcze – 28,44 zł, 

 dochodów związku z realizacją zadań zleconych (wpłat za usługi opiekuńcze) – 3,40 zł, 
 
Urząd Gminy na bieżąco monitoruje płatności podatków. W roku 2012  sporządzono 444 

upomnień i wystawiono 250 tytułów wykonawczych. W celu wyegzekwowania należności tytuły 
wykonawcze na bieżąco są przekazywane do egzekucji komornikom skarbowym i sądowym. 

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy ogółem wynoszą 
617 394,09 zł, w tym: 
- w podatku od nieruchomości – 307 314,37 zł, 
- w podatku rolnego – 192 944,72 zł, 
- w podatku od środków transportowych – 117 135,00 zł, 

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem 560 149,00 zł i dotyczą podatku od 
nieruchomości i podatku rolnego od osób prawnych, natomiast kwota umorzeń zaległości 
podatkowych wynosi – 36 015,44 zł. 
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REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH 
 
Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 581 554,99 zł, a wykonano 3 516 828,98 zł, co 
stanowi 98,19 % planowanych dochodów majątkowych oraz 12,76 % wykonanych dochodów 
budżetu gminy w 2012. 
Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zaplanowano  
w kwocie 1 832 882,00 zł, z czego wykonano kwotę 1 768 155,76 zł co stanowi 96,47 % planu  
 
Zrealizowane dochody majątkowe wystąpiły w następujących działach i dotyczą: 
 
 
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
Planowane dochody w tym dziale wynoszą 2 107 030,99 zł, z czego wykonano 2 099 525,13 zł,  
tj. 99,65 %. Wykonane dochody to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 
pozyskane z innych źródeł, w tym: 

 środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju – PROW na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej 
w miejscowości Bażanówka i Pielnia oraz sieci wodociągowej w Długiem” w kwocie 
1 754 618,00 zł - refundacja wydatków poniesionych w latach 2010/2011, 

 środki na realizację zadania „Partnerstwo na rzecz budowy systemów kanalizacyjnych  
w gminach Zarszyn i Pakostov – kanalizacja Odrzechowa” w kwocie 12 697,14 zł.  

Ponadto w tym dziale  kwota to środki finansowe z tytułu wydatków które nie wygasają  
z upływem roku budżetowego - 332 209,99 zł. 
 
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 
Zaplanowano dochody w tym dziale na kwotę 103 774,00 zł, z czego wykonano 103 774,23 zł, 
co stanowi 100,00 %. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu sprzedaży drewna liściastego 
oraz opału z lasów mienia komunalnego. 
 
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
Wykonanie w tym dziale wynosi 487 183,00 zł co stanowi 100,00% planu rocznego i obejmują 
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
w miejscowościach Nowosielce, Odrzechowa i Posada Zarszyńska. 
 
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
Plan w tym dziale wynosi 3 506,00 zł. Zrealizowane dochody majątkowe tego działu wynoszą 
3 506,00 zł tj. 100,00% i związane są z wpłatami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 
gruntu  w kwocie ogółem 3 506,00 zł (działki 614/12 i 614/13 w Nowosielcach).  
 
DZIAŁ 720 INFORMATYKA 
Zaplanowane dochody w tym dziale na kwotę 840,00 zł, zostały wykonane w 100 %. Gmina 
otrzymała je z tytułu dotacji celowej otrzymanej od innej jednostki samorządu terytorialnego, 
będąca instytucją wdrażająca inwestycję na podstawie porozumień na realizację Projektu 
„PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” mający na celu zapewnienie 
skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego.  
 
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Zaplanowane dochody majątkowe w tym dziale w kwocie 15 000,00 zł wykonano w 100,00 %. 
Została pozyskana dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup motopompy TOHATSU VC dla  
OSP Odrzechowej. 
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DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 57 221,00  zł zostały nie wykonane.  
Niewykonanie dochodów w tym dziale związane jest z nieotrzymaniem środków na 
dofinansowanie, już rozliczonego zadania realizowanego w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn: „Budowa Placu zabaw w Długiem oraz remont 
pokrycia dachowego Domu Kultury w Odrzechowej”.  
 
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 
Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 807 000,00 zł i zostały zrealizowane w 100,00 %,  
a związane był z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 474 000,00 zł oraz 
pomocy finansowej Marszałka Podkarpackiego w kwocie 333 000,00 zł na realizację zadania 
„Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko 
piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) przy  
SP i Gimnazjum w miejscowości Długie”. 
 

Dokonując analizy z realizacji wykonania planowanych dochodów Gminy Zarszyn w 2012 
roku stwierdzamy, że zostały one wykonane w 99,33 %, z tego dochody bieżące zrealizowano  
w 99,50 % natomiast dochody majątkowe w 98,19%.  

W większości działów dochody zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z planem,  
a nawet go przewyższając. Wykonanie ponad 100% planowanych dochodów możemy 
zauważyć: 

 w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa -  wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy lokali 
gminnych (106,79%), wpłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu, rozmów telefonicznych, 
wody i ścieków w wynajmowanych budynkach (104,84 %), 

 w dziale 710 – Działalność usługowa – opłaty za wykup miejsc na cmentarzu komunalnym 
(108,33%),  

 w dziale 750 Administracja Publiczna – wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych 
na rachunkach bankowych  (103,68%) 

 w dziale 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – podatek od nieruchomości od 
osób prawnych (104,05%), podatek leśny od osób prawnych (103,49%), podatek od środków 
transportowych od osób prawnych (112,00%), podatek od nieruchomości od osób fizycznych 
(124,64%), podatek od spadków i darowizn (103,76%), podatek od czynności 
cywilnoprawnych od osób fizycznych (107,86%), odsetki od nieterminowych wpłat podatków 
(129,25%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (180,94%), 

 w dziale 801 – Oświata i wychowanie  - wpływów z wynajmu sal gimnastycznych (159,17%), 
ponadto w tym dziale wykonano dochody nieplanowane z następujących tytułów: odsetek 
od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, opłat za wydawanie duplikatów 
legitymacji, świadectw, prowizji z PZU, ponadto końcem roku otrzymano środki z rozliczenia 
projektu „Comenius”, wpłynęły również niewykorzystane środki zgromadzone na 
wydzielonych rachunkach (stołówki szkolne),   

 w dziale 852 – Pomoc społeczna – wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 
(122,79%) oraz wykonano dochody nieplanowane z tytułu odsetek od środków 
zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz 5% dochodów z wpłat za usługi opiekuńcze 
specjalistyczne (289,66 zł) 

Niższe wykonanie dochodów wystąpiło: 

 w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo  - planowana dotacja Wojewody Podkarpackiego na 
modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Bażanówka, Zarszyn  
i Pielnia stanowiła 80 % wartości zadania, którego wysokość po przeprowadzeniu 
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postępowania przetargowego znacznie spadła. Dotacja przez Gminę została wykorzystana  
w wysokości zgodnie z umową, 

 w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z następujących 
tytułów: 

a) wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty 
podatkowej (94,87%) – wysokość tego dochodu planowana jest szacunkowo i zależy od 
wielkości podatku płaconych przez podatników w formie karty podatkowej,  

b) podatku rolnego od osób fizycznych (83,30%) – mylnie oszacowano plan,  
c) wpływu z opłaty targowej (66,67%) – zaobserwowano spadek handlu na placach 

targowych co automatycznie zmniejszyło wpływy do budżetu z tego tytułu, 
d) wpływu z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu (95,36 %), 
e) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (97,22 %), 

 w dziale 852– Pomoc społeczna, niższe wykonanie planowanych dochodów z tytułu dotacji 
było spowodowane ich zwrotami - niewykorzystanych dotacji oraz z szacunkowo przyjętych 
planów w związku ze zwrotem świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych (73,18%), 

 w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód – wpływy z tytułu opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska (57,25 %). 
Jedynie w dziale 921  - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w ogóle nie wykonano 

planowanych dochodów majątkowych, które miały wpłynąć do budżetu gminy na 
dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 pn: „Budowa Placu zabaw w Długiem oraz remont pokrycia dachowego Domu 
Kultury w Odrzechowej”.  
 
 

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 

Realizacja wydatków Gminy Zarszyn w 2012 r. przebiegła zgodnie z uchwałami Rady 
Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy dot. budżetu gminy. Z ogólnej kwoty 29 411 790,64 zł 
planowanych wydatków zrealizowano 27 957 390,46 zł, co stanowi  95,06 % planu rocznego. 
Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej,                        
z wyodrębnieniem grup przedstawiono w Załączniku Nr 2. 
Struktura i udział procentowy wydatków Gminy Zarszyn na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się 
następująco:  
 
Tabela Nr 3 

Nazwa 
Plan 

31.12.2012 r. 
Wykonanie 

31.12.2012 r. 
% 

wykonania 
Udział       
w % 

WYDATKI OGÓŁEM 29 411 790,64 27 957 390,46 95,06 100,00 

I. Wydatki bieżące, w tym: 22 563 450,72 21 954 080,68 97,30 78,53 

1. wydatki jednostek 
budżetowych, w tym: 

15 748 113,61 15 320 099,15 97,28 69,78 

w tym:     

wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane  

11 039 752,70 10 906 452,28 98,79 49,68 

wydatki związane z realizacją 
ich statutowych zadań 

4 708 360,91 4 413 646,87 93,74 20,10 

2. dotacje na zadania bieżące 1 117 901,91 1 099 788,01 98,38 5,01 

3. świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 

4 606 429,15 4 493 144,83 97,54 20,47 
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4. wydatki na realizację 
programów finansowanych z 
udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 

451 006,05 
 

407 325,97 90,31 1,86 

5. wydatki na obsługę długu 640 000,00 633 722,72 99,02 2,89 

II. Wydatki majątkowe, w tym: 6 848 339,92 6 003 309,78 87,66 21,47 

1. inwestycje i zakupy 
inwestycyjne, w tym 

6 848 339,92 6 003 309,78 87,66 100,00 

wydatki na realizację programów 
finansowanych z  udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 

4 066 368,93 3 518 827,85 86,53 58,61 

 
 

 
REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH  

 
Gmina Zarszyn w 2012 r. poniosła wydatki bieżące w kwocie 21 954 080,68 zł, co stanowi  
78,53 % wykonanych wydatków ogółem i 97,30 % planowanych wydatków bieżących na 2012 r.  
Wykonanie bieżących wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 
 
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
Plan –  380 398,00 zł 
Wykonanie – 358 006,02 zł, co stanowi 94,11 % planu rocznego 
z tego: 
Wydatki jednostek budżetowych – 344 584,15 zł, 
w tym : 

 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 082,40 zł, 

 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 341 501,75 zł 
Dotacje na zadania bieżące – 13 421,87 zł. 
 
Wydatki tego działu dotyczą: 

1. naprawy rurociągu drenarskiego w Nowosielcach – 1 370,22 zł, 
2. skanowania dokumentacji dot. kanalizacji w m. Odrzechowa – 59,04 zł, 
3. dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w Odrzechowej – 2 999,99 zł. 
4. Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, w wysokości 

13 421,87 zł. 
5. Budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 55 957,00 zł 

w obrębie: 

 Bażanówka dz. o nr ewid. 224, 

 Zarszyn dz. o nr ewid. 633, 296/2, 364,374,375, 

 Pielnia dz. o nr ewid. 914,910. 
6. Zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na 

ich wniosek oraz obsługą wniosków w kwocie 284 197,90 zł, w tym wynagrodzenia  
w kwocie 3 082,40 zł. Środki wydatkowane na ten cel w całości pochodziły z dotacji  
celowej Wojewody Podkarpackiego na zadania zlecone. 
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DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 
Plan – 80 600,00 zł, 
Wykonanie – 70 770,30 zł, co stanowi 87,80 % planu rocznego 
z tego: 
Wydatki jednostek budżetowych – 70 770,30 zł, 
w tym : 

 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 389,18 zł, 

 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 66 381,12 zł. 
 
Wydatki tego działu związane są z prowadzeniem gospodarki leśnej mienia gminy i obejmują 
wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 4 389,18 zł oraz wydatki związane 
z realizacją statutowych zadań w kwocie 66 381,12 zł – ścinka i zrywka w lesie mienia 
komunalnego w Odrzechowej, pozyskiwanie drewna, transport sadzonek, pielęgnacja upraw. 
 
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 
Plan – 90 180,00 zł. 
Wykonanie – 90 180,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego 
z tego: 
dotacja na zadania bieżące – 90 180,00 zł. 
 
Wydatki bieżące tego działu obejmują dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Zarszynie  do 1m3 wody zgodnie ze wskazaniami licznika.  
 
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  
Plan –  216 000,00 zł 
Wykonanie – 214 098,92 zł, co stanowi 99,12 % planu rocznego 
z tego: 
Wydatki jednostek budżetowych – 214 098,92 zł, 
w tym : 

 wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 214 098,92 zł. 
 
Wydatki tego działu związane są z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych  
i zostały przeznaczone na: 

 remont przepustu na drodze gminnej w miejscowości Nowosielce – 1 249,46 zł, 

 naprawę drogi (wyrwa na rzece)  w miejscowości Pielnia – 553,50 zł, 

 remont dróg gminnych w m. Posada Jaćmierska (tłuczeń, kosztorys inwestorski) – 
5 650,00 zł, 

 zakup kręgów betonowych na remont dróg wewnętrznych w Posadzie Jaćmierskiej – 
300,00 zł, 

 zakup cementu i grysu na montaż znaków drogowych w Jaćmierzu – 103,50 zł, 

 remont dróg wewnętrznych – 75 668,08 zł, z tego: 
a) remont dróg wewnętrznych w m. Bażanówka – 7 440,42 zł, 
b) remont dróg wewnętrznych w m. Długie – 6 900,30 zł, 
c) remont dróg wewnętrznych w m. Jaćmierz – 3 160,08 zł, 
d) remont dróg wewnętrznych w m. Jaćmierz Przedmieście – 8 905,17 zł, 
e) remont dróg wewnętrznych w m. Nowosielce – 20 164,37 zł, 
f) remont dróg wewnętrznych w m. Odrzechowa – 5 897,85 zł, 
g) remont dróg wewnętrznych w m. Pielnia – 2 583,00 zł, 
h) remont dróg wewnętrznych w m. Posada Jaćmierska – 3 380,00 zł, 
i) remont dróg wewnętrznych w m. Posada Zarszyńska – 4 892,94 zł, 
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j) remont dróg wewnętrznych w m. Zarszyn – 12 343,95 zł,  

 wykonanie analizy ruchu na nowa przebudowanej drodze nr 647 w Odrzechowej – 
892,00 zł, 

 zimowe utrzymaniem dróg gminnych – 129 228,28  zł, 

 wypisy z rejestru gruntu i kserokopie mapy – 454,10 zł, 
 
 
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA  
Plan – 1 028 161,10 zł. 
Wykonanie – 1 025 548,86 zł, co stanowi 99,75 % planu rocznego 
z tego: 
wydatki jednostek budżetowych – 1 025 548,86 zł, 
w tym :  

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 497,57 zł, 

 wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 1 025 051,29 zł. 
 
Wydatki na wynagrodzenia dotyczą umów zlecenia za badanie instalacji gazowej w kwocie 
146,00 zł oraz za sprzątnie pomieszczenia Sali Wioski Internetowej w Zarszynie - 351,57 zł. 
Wydatki statutowe tego działu są związane z bieżącym utrzymaniem budynków stanowiących 
mienie komunalne, a więc są to opłaty za energię i gaz, wodę i kanalizację, abonamenty 
telefoniczne, wywozy nieczystości, opłata podatku od nieruchomości i lasu, opłaty za 
ubezpieczenie budynków, opłaty za zajęcie pasa drogowego, uzgodnienia dokumentacji, 
ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości oraz opłaty za wznowienie granic 
nieruchomości. 
Wykonane wydatki dotyczyły: 

1. wydzierżawienia nieruchomości – 439,99 zł, 
2. zwiększenia mocy kabla – przepompownia ścieków w m. Pielnia – 2 471,76 zł, 
3. wykonanie operatu pomiarowo – geodezyjny polegającego na wykonaniu przekroju  oraz 

obliczeniu powierzchni przekroczeń wód – 2 000,00 zł, 
4. opłaty za użytkowanie wód gruntów Skarbu Państwa pokrytymi wodami (tj. umieszczenie 

sieci położonej w m. Posada Jaćmierska) – 581,43 zł, 
5. kserokopii dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania „Wykonanie sieci 

kanalizacji sanitarnej w Odrzechowej” – 58,43 zł, 
6. wykonania operatu szacunkowego wartości gruntów – 1 537,50 zł 
7. kserokopii map i wypisy z rejestru gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych – 590,80 zł, 
8. ogłoszenia w prasie – 250,92 zł, 
9. sprawdzenia przewodów kominowych w budynkach mienia gminy – 110,00 zł, 
10. wycinki drzew na działce gminnej (przy kółku rolniczym w Zarszynie) – 216,00 zł, 
11. sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej SP Odrzechowa – 599,00 zł, 
12. nadzoru sanitarnego przy odbiorze boiska sportowego w Pielni i Odrzechowej – 29,58 zł, 
13. opłat za świadczenia melioracyjne na działkach gminnych za 2012 r. – 1 042,00 zł, 
14. wyceny nieruchomości 1 353,00 zł, 
15. opracowania studium Rozbudowy SP w Odrzechowej – 7 380,00 zł, 
16. opracowania dokumentacji projektowej placu zabaw dla dzieci w Zarszynie – 2 214,00 zł 
17. opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasach  drogowych w miejscowości 

Bażanówka, Pielnia, Odrzechowa – 3 355,48 zł, 
18. zakupu aparatu telefonicznego do sołtysówki w Posadzie Jaćmierskiej – 45,01 zł, 
19. zakupu map dot. drogi rolniczej dz. 633, 374, 375 w Zarszynie – 44,40 zł, 
20. zakupu materiałów do przepompowni ścieków w Bażanówce – 110,20 zł, 
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21. zakupu pompy do hydroforu do budynku mienia komunalnego (Domu Nauczyciela 
w Długiem) – 560,86 zł, 

22. zakupu wody  i kubków do punku lekarskiego w Odrzechowej – 898,88 zł, 
23. rozmów telefonicznych w budynkach mienia komunalnego – 4 270,12 zł, 
24. ubezpieczenia mienia gminy – 929,92 zł, 
25. zakupu energii i gazu – 162 376,01 zł, 
26. podatku od nieruchomości – 823 694,00 zł, 
27. podatku leśny – 7 892,00 zł 
 

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  
Plan – 51 050,00 zł, 
Wykonanie –  44 029,50 zł, co stanowi 86,25 % planu rocznego 
z tego: 
Wydatki jednostek budżetowych – 44 029,50 zł, 
w tym : 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 750,00 zł, 

 wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 26 279,50 zł 
 
Wydatki tego działu dotyczą: 

1. wynagrodzenia za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, 
za opracowanie studium oraz wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej   – 17 750,00 zł, 

2. ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości 
Odrzechowa – 1 003,68 zł, 

3. podziału działki w miejscowości Jaćmierz pod przepompownie ścieków – 1 300,00 zł, 
4. podziału działki  w miejscowości Nowosielce – 2 700,00 zł, 
5. podziału działki w miejscowości Jaćmierz pod budowę miasteczka ruchu drogowego – 

1 200,00 zł, 
6. sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej budynku Domu Kultury w Nowosielcach – 

1 230,00 zł, 
7. zakupu kwiatów i lampionów – 415,10 zł, 
8. podjęcia kombatantów bitwy karpacko – dukielskiej  - 430,72 zł,  
9. prac porządkowych na cmentarzu komunalnym w Nowosielcach – 18 000,00 zł, 

 
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
Plan – 3 049 484,00 zł, 
Wykonanie – 3 013 268,23 zł, co stanowi 98,81 % planu rocznego 
z tego: 
Wydatki jednostek budżetowych – 2 894 488,43 zł, 
 w tym : 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 440 612,26 zł, 

 wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 453 876,17 zł, 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 113 779,80 zł, 
Dotacje na zadania bieżące – 5 000,00 zł.  
 
Wydatki tego działu są związane z utrzymaniem administracji publicznej, co pozwala sprawnie 
funkcjonować urzędowi i prawidłowo wypełniać  postawione przed nim zadania, na które 
składają się: 
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1. Wydatki na urzędy wojewódzkie w kwocie 183 274,11 zł, które dotyczą prowadzenia 
administracji rządowej i głównie przeznaczone są na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 
– 173 700,56 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 9 573,55 zł przeznaczone na świadczenia 
na rzecz osób fizycznych – 1 836,67 zł, tj. wypłatę ekwiwalentu za przybory biurowe oraz sorty 
BHP,a na zakup materiałów, druków, papieru, tonerów do drukarek, sprzętu biurowego, na 
organizację 50 – lecia pożycia małżeńskiego „Złote Gody”, na koszty wyjazdu służbowego, 
szkoleń i odpisu na ZFŚS – 7 736,88 zł. 
Na realizacje tych zadań gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa, jej wysokość na dzień 
31.12.2012 roku wynosiła 84 529,00 zł, co pokryło wydatki związane  z realizacją tych zadań w 
46,12 %. 
 

2. Wydatki na Radę Gminy w kwocie 76 004,01 zł, przeznaczone są na diety dla radnych za udział 
w sesjach i komisjach – 71 150,00 zł, na zakup materiałów potrzebnych do obsługi rady (zakup 
papieru, tonerów, itp.) – 4 854,01 zł. 
Wykonanie wydatków w tym rozdziale nierozerwalnie związane jest z ilością odbytych w trakcie 
roku sesji Rady Gminy oraz z ilością posiedzeń komisji. 
 

3. Wydatki na urząd gminy w kwocie 2 671 675,88 zł, na które głównie składają się  wynagrodzenia 
i składki od nich naliczane – 2 263 011,70 zł. W kwocie wynagrodzeń znajdują się 
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatkowych - w wysokości 64 926,00 zł, 
z tytułu inkasa za pobieranie opłaty targowej - 300,00 zł.  
Pozostałe wydatki bieżące  w kwocie 408 664,18 zł stanowią:  

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za materiały biurowe, odzież roboczą, 
używanie samochodu do celów służbowych – 17 393,13 zł, 

2) Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań, na które składają się: 

 składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 37 742,00 zł,  

 zakup materiałów biurowych (papieru, tonerów, części komp.) – 44 400,26 zł 

 zakup prasy, czasopism i literatury fachowej – 11 419,91 zł, 

 zakup środków czystości – 1 584,73 zł, 

 zakup sprzętu biurowego, wymiana – 711,96 zł, 

 zakup paliwa do samochodów służbowych – 14 261,76 zł, 

 zakup części zamiennych do samochodów służbowych – 595,79 zł, 

 zakup materiałów budowlanych – 33,38 zł, 

 miernik laserowy i kółko do pomiaru drogi – 1 204,00 zł 

 zakupy pozostałe – 4 070,87 zł, 

 zakup energii – 33 976,04 zł, 

 badania lekarskie-okresowe pracowników –2 111,50 zł, 

 opłaty za przesyłki listowe – 27 655,91 zł, 

 zakup usług BHP – 1 771,20 zł, 

 usługi informatyczne (dostęp do systemu LEX, opłata za systemy księgowe, przedłużenie 
licencji systemu antywirusowego NOD i inne licencje) – 33 054,60 zł 

 opłaty bankowe za przelewy elix – 1 273,00 zł 

 opłaty za monitowanie sygnałów alarmowych – 851,78 zł, 

 wywóz nieczystości, opłaty za ścieki – 2 596,00 zł 

 tytuły wykonawcze i opłaty komornicze – 2 865,69 zł, 

 sprzątanie pomieszczeń budynku Urzędu Gminy – 19 261,80 zł, 

 podpis elektroniczny, ochrona danych osobowych, przygotowanie procedury 
przetargowej na zakup energii elektrycznej (4 920 zł), dzierżawa kontenerów, dozór 
techniczny nad piecem c.o. i inne drobne usługi – 28 786,06 zł 
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 naprawy, mycie samochodów służbowych -  2 566,93 zł,  

 wydatki za dostęp do usług sieci Internet – 2 480,91 zł, 

 opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 10 967,00 zł, 

 opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 14 438,80 zł, 

 wydatki za odbyte podróże służbowe krajowe pracowników – 11 334,89 zł, 

 wydatki za odbyte podróże służbowe zagraniczne pracowników – 5 210,16 zł, 

 ubezpieczenia samochodów służbowych, budynku, sprzętu – 9 581,11 zł, 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 50 907,81 zł, 

 odbyte szkolenia pracowników – 13 555,20 zł, 
 

4. Wydatki na promocje jednostek samorządu terytorialnego kwocie 36 086,38 zł obejmują: 
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 900,00 zł, dotyczą wykonania 

upominków na Wystawę Wielkanocną organizowanej w Zarszynie - 350 zł, wykonania 
dekoracji na imprezę pn. „Regionalny Pokaz i zawody sikawek konnych w Rudawce 
Rymanowskiej” – 350,00 zł oraz wynagrodzenie opiekunów Kolonii w Kobylnicy. 

2) wydatki na cele statutowe w kwocie 27 186,38 przeznaczone są na wydatki  związane  
z promowaniem naszej gminy w kraju jak i za granicą, co wiąże się z wydatkami 
na przyjmowanie delegacji zagranicznych, wspieraniu naszych zespołów i orkiestr, opłatami 
za promocje gminy na różnego rodzaju koncertach i występach i  stronach internetowych. 
Ponadto w ramach współpracy z innymi zaprzyjaźnionymi gminami przyjmowaliśmy dzieci 
na kolonię letnią z gminy Kobylnica, co związane było z zakupem różnych gadżetów, 
upominków i materiałów promocyjnych. Wyjazdy służbowe poza granice kraju skutkuje 
wydatkami na zwrot kosztów podróży w kwocie 1 286,74 zł. 

3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 000,00 zł.  – dotacja celowa udzielona Powiatowi 
Sanockiemu na działalność promocyjną. 

 
5. Wydatki rozdziału Pozostała działalność  wykonano w kwocie 46 227,85 zł i dotyczą: 

 diet w formie ryczałtu dla sołtysów za wykonywanie przez nich czynności związanych  
z realizacją statutowych  zadań jednostek pomocniczych gminy i udział w sesjach -  
23 400,00 zł, 

 opłat i składek za przynależność  do stowarzyszeń i organizacji – 21 061,57 zł. 

 zakup usług pozostałych (wydruk książki „Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz zadań 
realizowanych na terenie Gminy Zarszyn w 2011 roku” oraz publikacja życzeń 
świątecznych) – 1 766,28 zł. 

 
DZIAŁ 751  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I  CHRONY 
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 
Plan – 5 277,00 zł, 
Wykonanie – 5 275,58 zł, co stanowi 99,97 % planu rocznego 
z tego: 
Wydatki jednostek budżetowych – 3 019,58 zł, 
 w tym : 

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 552,75 zł 

 wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 2 466,83 zł, 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 256,00 zł. 
 
Wydatki tego działu przeznaczone są na: 

1. Aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 592,00 zł, a związane były z zakupem artykułów 
biurowych. 

2. Przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rad w kwocie 3 683,58 zł. 
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Wydatki w tym dziale są zadaniami zleconymi gminie i w całości są pokryte  dotacją. 
 
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Plan – 261 002,15  zł, 
Wykonanie – 256 986,70 zł, co stanowi 98,46 % planu rocznego 
z tego: 
Wydatki jednostek budżetowych – 252 986,70 zł, 
 w tym : 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49 561,09 zł, 

 wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 203 425,61 zł, 
Dotacja na zadania bieżące – 4 000,00 zł. 
 
Wydatki tego działu obejmują: 
1. Wpłatę na rzecz Funduszu Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na rekompensatę 

pieniężną za czas służb ponadwymiarowych dla policjantów wykonujących zadania  
z zakresu służb prewencyjnych w kwocie 4 000,00 zł. 

2. Wydatki przeznaczone na utrzymanie 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych  
z terenu gminy, które są związane: 

 z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczone - wynagrodzenia kierowców za 
utrzymanie w gotowości sprzętu pożarniczego – 49 561,09 zł, 

 z wydatkami statutowymi w kwocie 200 210,11 zł, na które składały się zakup paliwa, 
zakup materiałów do remontu strażnic, zakup energii (96 576,84 zł), opłaty za przegląd 
i badania techniczne samochodów strażackich, wywóz nieczystości, opłaty za 
kanalizację, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia sprzętu strażackiego, 
budynków remiz, członków ochotniczych straży pożarnych, organizacja turnieju wiedzy 
pożarniczej, itp. 

 
W poszczególnych jednostkach straży pożarnej na zakupy i usługi remontowe wydatkowano 
kwotę 76 613,45 zł, z tego: 

 OSP Bażanówka  
Zakup paliwa – 600,19 zł 
Zakup części do samochodu – 350,80 zł 

 OSP Długie 
Zakup paliwa – 1 600,04 zł, 
Zakup części do przeglądu gwarancyjnego – 2 726,58 zł 

 OSP Jaćmierz 
Zakup paliwa  – 2 472,87 zł, 
Zakup części do samochodu – 256,52 zł, 
Zestaw montażowy do samochodu – 75,01 zł 
Remont samochodu – 100,00 zł 

 OSP Nowosielce 
Zakup paliwa – 1 599,97 zł, 
Zakup akumulatora – 1 180,00 zł, 

 OSP Odrzechowa  
Zakup paliwa -1 110,05 zł 
Montaż bramy segmentowej – 889,32 zł 

 OSP Pielnia  
Zakup paliwa – 1 527,68 zł 

 OSP Posada Jaćmierska  
Zakup paliwa – 1 000,05 zł 



 19 

 OSP Posada Zarszyńska  
Zakup akumulatora – 999,99 zł, 
OSP Zarszyn 
Zakup pieca c.o. – 2 900,00zł, 
Zakup akumulatora – 1 000,00 zł 
Montaż pieca i przebudowa instalacji c.o. – 1 219,85 zł. 
 

Ponadto wydatkowano środki na przeprowadzenie teleturnieju wiedzy pożarniczej (402,37 zł) 
i zawodów strażackich (183,39 zł). 
 
W ramach funduszu sołeckiego w tym dziale zrealizowano wydatki na kwotę łączną 54 418,77 
zł, z tego: 

 Remont budynku Domu Strażaka i utrzymanie przyległego terenu w Posadzie 
Jaćmierskiej (wymiana 11 szt. okien, zakup kosiarki, zakup stołów świetlicowych, bieżące 
naprawy, montaż opraw oświetleniowych)  – 17 458,77 zł, 

 Zakup i montaż 2 szt. drzwi garażowych w budynku OSP w Zarszynie – 11 070,00 zł oraz 
wykonanie drzwi 1 230,00 zł. 

 Zakup i montaż 3 szt. okien, dokumentacja, budowa i nadzór instalacji gazowej i c.o. oraz 
montaż bramy segmentowej – 24 660,00 zł OSP Odrzechowa 
 

3. Wydatki na zarządzanie kryzysowe w wysokości 3 215,50 zł, które związane są: 

 z zakupem prasy fachowej – „Nowe zarządzanie kryzysowe” wraz z kosztami wysyłki – 
799,60 zł, 

  zakupem liny polipropylenowej do plandek – 201,90 zł, 

 z opieką serwisową monitoringu powodziowego na rzece Pielnicy w Nowosielcach – 
2 214,00 zł. 

 
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 
Plan – 640 000,00 zł 
Wykonanie – 633 722,72 zł, co stanowi 99,02 % planu rocznego 
z tego: 

Wydatki na obsługę długu – 633 722,72 zł. 
 

Wydatki tego działu dotyczą  zapłaty odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów. 
 
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 
Plan – 51 000,00 zł, 
Wykonanie – 0 zł, co stanowi 0 % planu rocznego 
z tego: 
Wydatki jednostek budżetowych – 0 zł, 
 
Zaplanowano na 2012 r. rezerwę bieżącą w kwocie 90 000,00 zł, z tego: 

 rezerwę ogólną –  40 000,00 zł, 

 rezerwę celowa na realizację zadań wynikających z zakresu zarządzania 
kryzysowego – 50 000,00 zł. 

Na dzień 31.12.2012 r. wynosi ona 51 000,00 zł.  
W trakcie roku Wójt Gminy Zarszyn rozwiązał 39 000,00 zł rezerwy ogólnej na wydatki bieżące  
z tego na: 

 opracowanie projektów i decyzji o warunkach zabudowy – 3 000,00 zł, 

 zakup energii w obiektach sportowych – 3 180,00 zł, 
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 remonty w domach ludowych – 2 000,00 zł, 

 zakup usług pozostałych w obiektach sportowych – 500,00 zł, 

 ubezpieczenie budynku szatni sportowej – 320,00 zł 

 remont stadionu w miejscowości Bażanówka – 30 000,00 zł 
Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została 
rozdysponowana. 
 
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 
Plan –  9 452 050,94 zł 
Wykonanie – 9 331 536,23 zł, co stanowi 98,72 % planu rocznego 
z tego: 
Wydatki jednostek budżetowych – 8 733 886,15 zł, 
 w tym : 

 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 621 510,16 zł, 

 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 1 112 375,99 zł, 
Dotacje na zadnia bieżące – 189 172,95 zł, 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych –  362 613,70 zł, 
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt. 2 i 3 – 45 863,43 zł. 
 
Wydatki tego działu dotyczą: 
1. Utrzymania 7 szkół podstawowych w kwocie 5 382 456,46 zł, z tego: 

Wydatki jednostek budżetowych – 5 155 642,66 zł, 
 w tym: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 560 959,85 zł,  

 wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 594 682,81 zł, 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 226 813,80 zł. 

 
2. Utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 597 144,35 zł, 

 z tego: 
Wydatki jednostek budżetowych – 567 556,24 zł, 
w tym: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 518 879,11 zł,  

 wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 48 677,13 zł, 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29 588,11 zł 

 
3. Przedszkoli w kwocie 199 423,06 zł, z tego: 

Wydatki jednostek budżetowych – 9 529,89 zł, 
w tym: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 529,89 zł, 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 720,22 zł 
Dotacja na zadania bieżące – 189 172,95 zł. 
 
Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9 529,89 zł, w tym wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 720,22 zł dotyczą 
wydatków związanych z prowadzeniem „Zespołu wychowania przedszkolnego przy szkole 
podstawowej w Nowosielcach”. 
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Dotacje na zadania bieżące związane są z przekazywaniem środków do innych gmin na 
refundacje kosztów pobytu dzieci w przedszkolach z terenu gminy Zarszyn w kwocie 
189 172,95 zł, w tym na: 
 

a) Dotacje celową dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla 
Przedszkola Publicznego Św. Józefa prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr 
Służebniczek NMP w Rymanowie z tytułu uczęszczania do przedszkola dzieci z terenu 
gminy Zarszyn – 66 379,84 zł, 

b) Dotacje celową dla Gminy Besko jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla   
Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek 
z tytułu uczęszczania do przedszkola dzieci z terenu gminy Zarszyn  – 59 962,07 zł, 

c) Dotacje celową dla Gminy Sanok jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla   
Przedszkola Niepublicznego pod nazwą Ochronka Błogosławionego Edmunda 
Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP  NP. w Sanoku z tytułu 
uczęszczania do przedszkola dzieci z terenu gminy Zarszyn –  
19 140,00 zł, 

d) Dotacje celową dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycia kosztów dotacji udzielanej 
dotacji dla Niepublicznego Przedszkola im. Bł. J.J. Kocyłowskiego w Pakoszówce 
z tytułu uczęszczania do przedszkola dzieci z terenu gminy Zarszyn – 10 446,24 zł, 

e) Pomoc finansową dla Gminy Brzozów z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków 
z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zarszyn do  Samorządowego Przedszkola 
w Brzozowie – 5 388,00 zł, 

f) Pomoc finansową dla Gminy Miasta Sanoka na finansowanie wydatków z tytułu 
uczęszczania dzieci do Przedszkola Publicznego Nr 1 w Sanoku – 2 321,40 zł, 

g) Pomoc finansową dla Gminy Miasta Sanoka na finansowanie wydatków z tytułu 
uczęszczania dzieci do Przedszkola Publicznego Nr 2 w Sanoku – 6 964,20 zł, 

h) Pomoc finansową dla Gminy Miasta Sanoka na finansowanie wydatków z tytułu 
uczęszczania dzieci do Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku – 18 571,20 zł. 

 
4. Utrzymania 2 gimnazjów w kwocie 2 232 555,75 zł, z tego: 

Wydatki jednostek budżetowych – 2 083 856,94 zł, 
w tym na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 925 960,10 zł,  

 wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 157 896,84 zł. 
 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  - 102 835,38 zł, 
 Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 45 863,43 zł. 

 
Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 związane są 
z realizacją Partnerskiego Projektu Comenius, w ramach programu „Uczenie się przez całe 
życie” realizowanego przez Gimnazjum Zarszynie. 

 
5. Dowożenia uczniów do szkół na kwotę 224 361,66 zł, z tego: 

Wydatki jednostek budżetowych – 224 361,66 zł, 
 w tym na: 

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 224 361,66 zł,  
 

6. Utrzymania Zespołu ekonomiczno- administracyjnego szkół w kwocie 474 062,32 zł, z tego: 
Wydatki jednostek budżetowych – 472 018,37 zł, 

 w tym na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 432 246,33 zł, 
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 wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 39 772,04 zł. 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 043,95 zł. 

 
7. Dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 9 730,22 zł, z tego: 

Wydatki jednostek budżetowych – 9 730,22 zł, 
w tym na:: 

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9 730,22 zł w tym: zakup literatury 
fachowej podnoszącej wiedze nauczycieli oraz uczestnictwo w kursach i studniach. 

 
8. Utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 211 002,41 zł, z tego: 

Wydatki jednostek budżetowych  - 210 390,17 zł, 
z tego: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 173 134,88 zł,  

 wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 37 255,29 zł, (zakup 
środków czystości, badania lekarskie pracowników itd.). 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 612,24 zł (ekwiwalent za pranie). 
 

9. Pozostała działalność w kwocie 800,00 zł obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne, 
a były przeznaczone na wynagrodzenia dla komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej 
powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 
nauczycieli.  

 
W poniższych tabelach przedstawiono wydatki poniesione w 2012 r. w poszczególnych szkołach 
ogółem z uwzględnieniem działu 801 Oświata i wychowanie oraz działu 854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza oraz wydatki Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Zarszynie. 
 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W BAŻANÓWCE 
 
Szkoła Podstawowa w Bażanówce na realizację swoich zadań otrzymała plan finansowy 
w kwocie 761 000,00 zł, który wykonano w kwocie 751 430,32 zł, tj. 98,74% planu. 
Wydatki Szkoły Podstawowej w Bażanówce w 2012 r. na poszczególnych rozdziałach 
kształtowały się następująco: 
 

Tabela Nr  4 
Rozdział Plan Wykonanie % 

801 758 490,00 748 820,32 99 % 

80101 662 315,00 654 070,40 99 % 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 564 165,00 561 919,27 99 % 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 68 650,00 62 726,29 91 % 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 500,00 29 424,84 100 % 

80103 95 825,00 94 403,55 99 % 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82 275,00 81 031,75 98 % 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 800,00 8 663,41 98 % 
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Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 750,00 4 708,39 99 % 

80146 350,00 346,37 99% 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 350,00 346,37 99 % 

854 2 610,00 2 610,00 100 % 

85401 2 610,00 2 610,00 100 % 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 610,00 2 610,00 100 % 

Razem 761 100,00 751 430,32 99 % 

 
     Podsumowując przedstawioną powyżej tabelę wydatki na wynagrodzenia oraz składki od 
nich naliczane wykonano w kwocie 642 951,02 zł. 
 
Zadania statutowe jakie zostały zrealizowane w 2012 r. dotyczyły: 
- zakupu materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości, zakupu gipsu, 
emulsji do malowania pomieszczeń szkolnych, zakupu lamp oświetleniowych oraz montaż na 
korytarzach szkolnych zgodnie z zaleceniem PIP - 4 292,48 zł,  
- opłat za gaz, energię i wodę - 17 990,63 zł, 
- prac remontowych tj. czyszczenie i lakierowanie parkietu w pokoju nauczycielskim –  899,97 zł,  
- badań lekarskich - 369,00 zł, 
- usług bankowych, wywozu nieczystości, naprawy ksero, zamontowania modemu w pracowni  
  internetowej, przeglądu przewodów kominowych i pieca – 2 608,11 zł, 
- abonamentu za Internet – 984,61 zł, 
- opłat za usługi telekomunikacyjne – 1 445,57 zł, 
- ubezpieczenia budynków i sprzętu oraz pozostałe usługi –854,80 zł, 
- szkolenia nauczycieli – 346,37 zł,  
- odpisu na ZFŚS – 41 944,53 zł. 
Razem wydatki szkoły na zadania statutowe zrealizowano na kwotę 71 736,07 zł.  
Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników zrealizowane zostały na kwotę 36 743,23 zł.  
 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W DŁUGIEM 

Szkoła Podstawowa w Długiem na realizację swoich zadań otrzymała plan finansowy w kwocie 
791 976,46 zł, który został wykonany w kwocie 786 000,50 zł, tj. 99,25 %.Wydatki Szkoły 
Podstawowej w Długiem  w 2012 r. na poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco: 

 Tabela Nr 5 
Rozdział Plan Wykonanie % * 

801 789 899,81 783 923,85 99 % 

80101 705 458,81 699 735,23 99 % 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 595 303,00 594  458,44 100 % 

Wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań 81 155,81 76 310,22 94 % 
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Świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 000,00 28 966,57 100 % 

80103 83 241,00 83 124,39 100 % 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71 851,00 71 803,75 100 % 

Wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań 6 730,00 6 702,14 100 % 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 660,00 4 618,50 99 % 

80146  1 200,00 1 064,23 89 % 

Wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań 1 200,00 1 064,23 89 % 

854 2 076,65 2 076,65 100 % 

85401 2 076,65 2 076,65 100 % 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 076,65 2 076,65 100 % 

Razem: 791 976,46 786 000,50 99 % 

    
Podsumowując przedstawioną powyżej tabelę wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane wynoszą 666 262,19 zł. 
 
     Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jakie zostały zrealizowane w 2012 r. 
dotyczyły:  
- zakupu materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości, rolety, oprawy 
oświetleniowe, siatki do Sali gimnastycznej, laptopa -  11 167,53 zł;  
- opłat za gaz, energię, wodę – 20 372,22 zł 
- prac remontowych tj. zakupu paneli podłogowych  do klasy „0” -  2 227,12 zł 
- badań lekarskich – 311,00 zł 
- usług bankowych, wywozu nieczystości , przeglądu kominów, próby szczelności instalacji  
  gazowej, przeglądu gaśnic, usług informatycznych, monitorowania sygnałów alarmowych,   
  szkoleń BHP – 3 853,04 zł 
- opłat za usługi telekomunikacyjne – 1 266,47 zł  
- szkoleń nauczycieli – 1 064,23 zł  
- opłat za ubezpieczenie szkoły, pozostałe usługi – 831,00 zł 
- odpisu na ZFŚS  – 42 983,98 zł. 
Razem wydatki szkoły na zadania statutowe zrealizowano na kwotę  84 076,59 zł.  
Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników zrealizowane zostały na kwotę 35 661,72 zł.  
 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W JAĆMIERZU 
 
 Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu na realizację swoich zadań otrzymała plan finansowy 
w kwocie 1 191 403,00 zł, który został wykonany w wysokości 1 174 901,04 zł, tj. 98,61 % planu. 
Wydatki Szkoły Podstawowej  w roku 2012 r. na poszczególnych rozdziałach kształtowały się 
następująco: 
 
 
 



 25 

 Tabela Nr 6 
Rozdział Plan Wykonanie %* 

801 1 131 266,07 1 115 714,57 99 % 

80101 914 535,04 900 723,75 98 % 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 765 862,07 764 847,24 100 % 

Wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań 112 672,97 100 003,74 89 % 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 000,00 35 872,77 100 % 

80103 80 418,03 79 843,69 99 % 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 757,03 69 416,28 100 % 

Wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań 6 861,00 6 649,95 97 % 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 800,00 3 777,46 99 % 

80146 1 700,00 1 700,00 100 % 

Wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań 1 700,00 1 700,00 100 % 

80148 134 613,00 133 447,13 99 % 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 105 614,00 104 858,61 99 % 

Wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań 28 499,00 28 375,72 100 % 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 212,80 43 % 

854 60 136,93 59 186,47 98 % 

85401 57 496,96 56 546,47 98 % 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 286,83 50 286,83 100 % 

Wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań 4 661,60 3 711,14 80 % 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 548,50 2 548,50 100 % 

85415 2 340,00 2 340,00 100 % 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 340,00 2 340,00 100 % 

85446 300,00 300,00 100 % 

Wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań 300,00 300,00 100 % 

Razem: 1 191 403,00 1 174 901,04  99 % 

 
    Podsumowując wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane zostały zrealizowane 
na ogólną kwotę 989 408,96 zł 
 
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych za 2012 r. dotyczyły: 
-  zakupu materiałów biurowych, dzienników lekcyjnych, tonerów, papieru do ksero, mebli  
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    szkolnych, drzwi do biblioteki i wykładziny oraz środków czystości  – 9 019,44 zł,  
- opłat za energie, wodę, gaz – 60 555,73 zł, 
- prac remontowych tj. naprawa kotła, zakup siatki na ogrodzenie, zakup blachy  2 arkusze 
z przeznaczeniem na remont bramy wjazdowej i bramki – 10 472,97 zł, 
- badań lekarskich – 260,00 zł, 
- ubezpieczenie sal komputerowych oraz szkoły – 891,80 zł, 
- odpisu na fundusz socjalny – 52 424,46 złu 
- przeglądu instalacji elektrycznej, okresowy przegląd kominów, gaśnic dozór techniczny  
  kotła, próba szczelności, kontrola stanu technicznego instalacji gazowej, szkolenia BHP,   
  wywóz odpadów razem na  kwotę – 3 248,84 zł, 
- doskonalenia i dokształcania nauczycieli na kwotę – 1 700,00 zł, 
- opłat za Internet – 600,00 zł, 
- opłat za rozmowy telefoniczne– 1 567,31 zł. 
Zrealizowane wydatki statutowe ogółem wynoszą  140 740,55 zł 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosiły  44 751,53 zł. 
  
SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWOSIELCACH 
 
Szkoła Podstawowa w Nowosielcach na realizację swoich zadań otrzymała plan finansowy 
w kwocie 848 109,00 zł, który został wykonany w kwocie 841 908,13 zł, tj. 99,27 % planu. 
Wydatki Szkoły Podstawowej w Nowosielcach w roku 2012 r. na poszczególnych rozdziałach 
kształtowały się następująco: 
 
 Tabela Nr 7 

Rozdział Plan Wykonanie % 

801 825 948,41 820 237,17 99 % 

80101 735 290,08 730 999,21 99 % 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 626 380,08 625 441,78 100 % 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 77 910,00 74 730,10 96 % 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 000,00 30 827,33 99 % 

80103 78 701,00 77 708,86 99 % 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68 601,00 68 321,91 100  % 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 300,00 5 653,49 90 % 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 800,00 3 733,46 98 % 

80104 10 257,33 10 250,11 100 % 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 637,11 8 637,11 100 % 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 900,00 892,78 99 % 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 720,22 720,22 100 % 

80146 1 700,00 1 278,99 75 % 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 700,00 1 278,99 75 % 
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854 22 160,59 21 670,96 98 % 

85401 18 710,59 18 220,96 97 % 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 307,00 15 307,00 100 % 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 440,00 1 950,37 80 % 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 963,59 963,59 100 % 

85415 3 450,00 3 450,00 100 % 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 450,00 3 450,00 100 % 

Razem: 848 109,00 841 908,13 99 % 

 
     Podsumowując przedstawiona powyżej tabelę wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane zrealizowano na kwotę  717 707,80 zł. 
 
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to:  
- zakup materiałów biurowych, dzienników lekcyjnych, tonerów, papieru do ksero, środków  
  czystości, zakup wyposażenia i akcesoria komputerowe, zakup stolików i krzesełek, zakup 
materiałów przeznaczonych do prac remontowych pomieszczeń szkolnych zgodnie z zaleceniem 
Sanepidu – 5 804,36 zł, 
- opłaty za gaz, energie, wodę  – 32 027,56 zł, 
- prace remontowe dotyczące remontu sal lekcyjnych - 324,70 zł, 
- badania lekarskie – 50,00 zł, 
- przegląd kominów, wywóz nieczystości, usługi bankowe – 1 814,53 zł, 
- opłata za abonament Internetu – 967,92 zł, 
- opłata za rozmowy telefoniczne – 1 544,81 zł, 
- ubezpieczenie szkoły i sprzętu oraz pozostałe usługi -  1 160,60 zł, 
- odpis na ZFŚS – 39 532,26 zł, 
- doskonalenie i dokształcanie nauczycieli – 1 278,99 zł, 
Zrealizowane zadania statutowe wykonano na ogólna kwotę 84 505,73 zł. 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatek wiejski i mieszkaniowy, 
sorty wg przepisów BHP na ogólna kwotę  39 694,60 zł. 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W ODRZECHOWEJ 
 
 Szkoła Podstawowa w Odrzechowej na realizację swoich zadań otrzymała plan finansowy 
w kwocie 851 384,38 zł, który został wykonany w kwocie 847 402,40 zł, tj. 99,53 % planu. 
Wydatki Szkoły Podstawowej w Odrzechowej w roku 2012 r. na poszczególnych rozdziałach 
kształtowały się następująco: 
 
 Tabela Nr 8 

Rozdział Plan Wykonanie % * 

801 845 324,38 841 342,40   99 % 

80101 765 552,27 761 893,49   99 % 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 612 136,00 610 336,40 100 % 
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Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 121 716,27 119 945,33 99 % 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 700,00 31 611,76 100 % 

80103 79 556,00 79 232,80 100 % 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68 756,00 68 462,83 100 % 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 750,00 6 732,99 100 % 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 050,00 4 036,98 100 % 

80146 216,11 216,11 100 % 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 216,11 216,11 100 % 

854 6 060,00 6 060,00 100 % 

85401 6 060,00 6 060,00 100 % 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 060,00 6 060,00 100 % 

Razem 851 384,38 847 402,40 99 % 

 
      Podsumowując przedstawioną powyżej tabelę wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane za 2012 r. zrealizowane zostały na kwotę 678 799,23 zł. 
 
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zrealizowane w 2012 r. dotyczyły: 
- zakupu materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości, akcesoriów 
komputerowych, zakupiono książki do biblioteki za środki otrzymane z fundacji  -  5 343,55 zł,  
- opłaty za gaz, energię, wodę - 68 790,95 zł, 
- usług bankowych, wywozu nieczystości, monitorowanie sygnałów alarmowych, szkolenia 
   szkolenie BHP, dozór pieca CO, przegląd przewodów kominowych, próby szczelności    
   instalacji gazowej – 5 063,33 zł, 
- prac remontowych związanych z  przeniesienia Sali komputerowej wg zalecenia PIP z piwnicy 
na parter – 5 350,00 zł, 
- badań lekarskich – 79,00 zł, 
- opłat za usługi telefoniczne i Internet – 987,56 zł, 
- ubezpieczenie szkoły – 461,20 zł, 
- szkolenia nauczycieli  –216,11 zł,  
- odpisu na ZFŚS – 40 602,73 zł. 
Razem wydatki na zadania statutowe za 2012 r. zrealizowano ogółem w kwocie 126 894,43 zł 
Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników zrealizowane zostały na kwotę 41 708,74 zł. 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W PIELNI 
 
Szkoła Podstawowa w Pielni na realizację swoich zadań otrzymała plan finansowy w kwocie 
798 563,00 zł, który został wykonany w kwocie 788 718,43 zł, tj. 98,77 % planu. 
Wydatki Szkoły Podstawowej w Pielni w roku 2012 na poszczególnych rozdziałach kształtowały 
się następująco: 
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 Tabela Nr 9 
Rozdział Plan Wykonanie %* 

801 796 553,00 786 708,43 99 % 

80101 750 075,00 742 057,31 99 % 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 639 475,00 636 510,41 100 % 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 77 600,00 72 588,45 94 % 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 000,00 32 958,45 100 % 

80103 45 217,00 44 103,96 99 % 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 417,00 35 749,23 98 % 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 300,00 6 242,47 99 % 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500,00 2 112,26 84 % 

80146 1 261,00 547,16 43 % 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 261,00 547,16 43 % 

854 2 010,00 2 010,00 100 % 

85401 2 010,00 2 010,00 100 % 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 010,00 2 010,00 100 % 

Razem: 798 563,00 788 718,43 99 %  

 
 Podsumowując przedstawioną powyżej tabelę wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane zrealizowano na kwotę  672 259,64 zł. 
Wydatki szkoły związane z realizacją ich statutowych zadań dotyczyły:  
- zakupu materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości, akcesoriów 
komputerowych, stolików i krzesełek uczniowskich, monitora, zakupu silnika do hydroforu 
(awaria wody) - 7 062,61 zł, 
- opłaty za gaz, energię i wodę – 28 692,61 zł 
- usług bankowych, monitorowania sygnałów alarmowych, szkolenia z zakresu przetwarzania 
danych osobowych, szkolenie BHP  – 3 490,18 zł, 
- badań pracowników szkoły – 462,00 zł 
- opłat za usługi telekomunikacyjne – 1 619,26 zł 
- ubezpieczenia szkoły - 988, 00 zł 
- szkolenia nauczycieli – 547,16 zł 
- odpisu na ZFŚS  – 36 516,26 zł. 
Razem wydatki szkoły na zadania statutowe zrealizowano na kwotę  79 378,08 zł.  
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowane zostały na kwotę 37 080,71 zł.  
      
SZKOŁA PODSTAWOWA W ZARSZYNIE 
 
Szkoła Podstawowa w Zarszynie na realizację swoich zadań otrzymała plan finansowy w kwocie 
1 072 794,81 zł, który został wykonany w kwocie 1 060 399,51 zł, tj. 98,84 % planu.        
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Wydatki Szkoły Podstawowej w Zarszynie w roku 2012 r. na poszczególnych rozdziałach 
kształtowały się następująco: 
 
 Tabela Nr 10 

Rozdział Plan Wykonanie %* 

801 1 044 557,44 1 032 651,77 99 % 

80101 902 597,44 892 977,07 99 % 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 769 495,13 767 446,31 100 % 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 95 942,31 88 378,68 92 % 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 160,00 37 152,08 100 % 

80103 140 260,00 138 727,10 99 % 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 125 150,00 124 093,36 99 % 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 500,00 8 032,68      95 % 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 610,00 6 601,06 100 % 

80146 1 700,00 947,60 56 % 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 700,00 947,60 56 % 

854 28 237,37 27 747,74 98 % 

85401 25 392,37 24 902,74 98 % 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 820,65 19 820,65 100 % 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 440,00 3 950,37 89 % 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 131,72 1 131,72 100  % 

85415 2 845,00 2 845,00 100 % 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 845,00 2 845,00 100 % 

Razem: 1 072 794,81 1 060 399,51  99 % 

    

     Podsumowując przedstawioną tabelę wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
zostały zrealizowane na kwotę  911 360,32 zł. 
 
     Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jakie zostały zrealizowane w 2012 r. 
dotyczyły:  
- zakupu materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości, akcesoriów  
komputerowych  - 3 278,38 zł,   
- opłat za gaz, energię i wodę – 38 435,29 zł, 
- w ramach prac remontowych wykonano czyszczenia i malowania parkietu w 4 salach 
lekcyjnych  - 1 000,00 zł, 
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- badań lekarskich – 355,50 zł, 
- usług bankowych, wywozu nieczystości, przeglądu przewodów kominowych, instalacji  
  elektrycznych, próba szczelności, monitorowanie sygnałów alarmowych, szkolenie BHP - 
4 811,04 zł,   
- opłat za usługi telekomunikacyjne - 1 144,27 zł, 
- szkolenia nauczycieli, dopłaty do czesnego – 947,60 zł, 
- ubezpieczenia szkoły oraz pozostałe usługi  - 1 482,20 zł, 
- odpisu na ZFŚS – 49 855,05 zł. 
Razem wydatki szkoły na zadania statutowe opiewały na kwotę  101 309,33 zł.  
Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników zrealizowane zostały na kwotę 47 729,86 zł.  
      
GIMNAZJUM W DŁUGIEM 
 
Gimnazjum w Długiem na realizację swoich zadań otrzymała plan finansowy w kwocie 
1 098 276,00 zł, który został wykonany w kwocie 1 084 700,76 zł, tj. 98,76 % planu. 
Wydatki Gimnazjum w Długiem w roku 2012 r. na poszczególnych rozdziałach kształtowały się 
następująco: 
 
 Tabela Nr 11 

Rozdział Plan Wykonanie % 

801 1 065 777,50 1 052 691,89 99 % 

80110       983 177,50 974 729,44 99 % 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 858 617,50 857 239,83  
100 % 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 78 060,00 71 135,60  
91 % 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 500,00 46 354,01  
100 % 

80146 720,00 407,17 57 % 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 720,00 407,17  
57 % 

80148 81 880,00 77 555,28 95 % 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 006,00 68 276,27 99 %  

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 374,00 8 879,57 72 % 

Świadczenia na rzecz pracownika 500,00 399,44 80 % 

854 32 498,50 32 008,87 98 % 

85401                     
31 891,50 

31 401,87                                                                
98 % 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 347,99 28 347,99 100 % 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 531,21 2 041,58 81 % 

Świadczenia na rzecz pracownika 1 012,30 1 012,30 100 % 

85415 607,00 607,00 100 % 
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Świadczenia na rzecz pracownika 607,00 607,00 100 % 

Razem 1 098 276,00 1  084 700,76 99 % 

 
Podsumowując przedstawioną tabelę wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
zostały zrealizowane w kwocie  953 864,09 zł. 
 
     Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jakie zostały zrealizowane w 2012 r. 
dotyczyły:  
- zakupu materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości,  akcesoriów 
komputerowych, podgrzewacza elektrycznego, radioodtwarzacz, tablicy magnetycznej, ekranu 
projekcyjnego - 6 400,89 zł,  
- zakupu pomocy dydaktyczne – 500,00 zł, 
- opłat za gaz, energię i wodę – 19 828,50 zł, 
- w ramach prac remontowych wykonano bieżące naprawy na kwotę – 977,74 zł, 
- badań lekarskich – 369,00 zł, 
-usług bankowych, wywozu nieczystości, przeglądu przewodów kominowych i instalacji 
elektrycznych, monitorowanie sygnałów alarmowych, szkolenie BHP, naprawa ksera - 
4 292,98 zł,  
- opłat za usługi telekomunikacyjne – 1 265,06 zł,  
- szkolenia nauczycieli – 407,17 zł, 
- ubezpieczenia szkoły ora pozostałe usługi  - 1 118,80 zł, 
- odpisu na ZFŚS – 47 303,78 zł. 
Razem wydatki gimnazjum na zadania statutowe zostały zrealizowane na kwotę 82 463,92  zł.  
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowane zostały na kwotę 48 372,75 zł.  
      
GIMNAZJUM W ZARSZYNIE 
 
 Gimnazjum w Zarszynie na realizację swoich zadań otrzymała plan finansowy w kwocie 
1 274 496,60 zł, który został wykonany w kwocie 1 271 258,27 zł, tj. 99,75 % planu. 
Wydatki Gimnazjum w Zarszynie za 2012 r. na poszczególnych rozdziałach kształtowały się 
następująco: 
 
 Tabela Nr 12 

Rozdział Plan Wykonanie % 

801 1 261 628,42 1 258 648,90 100 % 

80110 1 260 788,42 1 257 826,31 100 % 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  1 069 916,82 1 068 720,27 100 % 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 88 508,17 86 761,24 98 % 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 56 500,00 56 481,37 100 % 

Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt. 2 i 3 

45 863,43 45 863,43 100% 

80146 840,00 822,59 98 % 
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Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 840,00 822,59 98 % 

854 12 868,18 12 609,37 98 % 

85401 10 918,18 10 659,37 98 % 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 415,26 9 415,26 100 % 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 806,00 547,19 68 % 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 696,92 696,92 100 % 

85415 1 950,00 1 950,00 100 % 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 950,00 1 950,00 100 % 

Razem 1 274 496,60 1 271 258,27 100 % 

 
      Podsumowując przedstawioną powyżej tabelę wynagrodzenia i składki od nich naliczone 
zrealizowano na kwotę 1 081 004,74 zł. 
      
       Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zadań jakie zostały zrealizowane 
dotyczyły: 
- zakupu materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości,   
  akcesoriów  komputerowych, krzesełka do sali  razem na kwotę  - 8 732,86 zł, 
- zakupu pomocy dydaktycznych – 177,00 zł, 
- opłaty za gaz, energię, wodę – 22 008,17 zł, 
- badań lekarskich – 415,00 zł, 
- usług bankowych, wywóz nieczystości, naprawy, konserwacje, monitoring – 3 370,61 zł, 
-  bieżące remonty i naprawy  – 678,50 zł  
- opłaty za usługi telekomunikacyjne  – 967,72 zł 
- ubezpieczenia budynków i sprzętu oraz pozostałe usługi – 1 396,20 zł 
- doskonalenia i dokształcania nauczycieli – 822,59 zł 
- odpisu na ZFŚS – 52 140,48 zł. 
Ogółem wydatki gimnazjum dotyczące zadań statutowych zrealizowano na kwotę  131 125,24 zł   
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowane zostały na kwotę 59 128,29 zł. 
Wydatki z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wykonano w kwocie 
45 863,43 zł związane są z realizacja Projektu „Comenius” i obejmują organizację wycieczek dla 
uczniów gimnazjum, wynagrodzenia opiekunów oraz różne opłaty z tym związane. 
 
 
ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W ZARSZYNIE 
 
     Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Zarszynie na realizację swoich zadań otrzymał 
plan finansowy w wysokości 774 313,25 zł, który został wykonany w kwocie 761 663,32 zł, tj. 
98,37 % planu. 
Wydatki Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Zarszynie w roku 2012 r. 
na  poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco: 
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 Tabela Nr 13 
Rozdział Plan Wykonanie %  

801 487 564,00 480 073,32 98 % 

80113 6 080,00 6 011,00 99 % 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 080,00 6 011,00 99 % 

80114 481 484,00 474 062,32 98 % 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 434 650,00 432 246,33  99 % 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 44 784,00 39 772,04 89 % 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 050,00 2 043,95 100 % 

854 286 749,25 281 590,00  98 % 

85415 286 749,25 281 590,00  98 % 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 286 749,25 281 590,00 98 % 

Razem: 774 313,25 761 663,32  98 %   

 
     Podsumowując przedstawioną tabelę wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
zostały zrealizowane na kwotę  432 246,33 zł. 
 
     Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jakie zostały zrealizowane w 2012 r. 
dotyczyły:  
- zakupu materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości, akcesoriów 
komputerowych  - 10 183,98 zł  
- badań lekarskich - 415,00 zł 
- usług bankowych, naprawy ksera oraz sprzątania - 10 207,52 zł   
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 3 398,37 zł 
- delegacji służbowych - 1 960,76 zł 
- pozostałych usług - 401,04 zł 
- odpisu na ZFŚS – 8 824,37 zł 
- szkolenia pracowników - 4 381,00 zł 
- ubezpieczenia samochodu, podatek od środków transportowych – 6 011,00 zł. 
Razem wydatki ZEAS-u na  realizację zadań statutowych wyniosły  45 783,04 zł.  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowane zostały na kwotę 283 633,95 zł. 
      
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 
Plan – 104 000,00 zł 
Wykonanie – 100 434,34 zł, co stanowi 96,57 % planu rocznego 
z tego: 

Wydatki jednostek budżetowych – 75 434,34 zł, 
 w tym : 

 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 805,00 zł, 

 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 63 629,34 zł, 
Dotacje na zadnia bieżące – 25 000,00 zł, 
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Wydatki tego działu dotyczą realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie  
z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii. Obejmują 
one zakup materiałów  i wyposażenia, zakup energii, usług (warsztaty AA, usługi transportowe), 
opłatą za media w związku z prowadzeniem punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych 
oraz świetlic socjalterapeutycznej. 
Dotacja na zadania bieżące w kwocie 25 000,00 zł została przeznaczona na prowadzenie 
świetlicy środowiskowo – opiekuńczych w Odrzechowej i Posadzie Jaćmierskiej. 
 
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 
Plan – 5 196 014,00 zł, 
Wykonanie – 4 921 537,54 zł, co stanowi 94,72 % planu rocznego 

z tego: 
Wydatki jednostek budżetowych – 758 382,76 zł, 
 w tym : 

 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 579 337,02 zł, 

 Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 179 045,74 zł, 
Dotacje na zadania bieżące – 155 811,19 zł, 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 695 915,65 zł, 
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt. 2 i 3 – 311 427,94 zł. 
 
W ramach tego działu dokonywane wydatki przeznaczane są na: 

1. Domy pomocy społecznej w wysokości 55 563,73 zł, wydatek związany jest z pobytem  
1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Zagórzu, 1 osoby w Foluszu i Sośnicy, którym nie można 
zapewnić należytej opieki w miejscu stałego zamieszkania. W 2012 r. do domu pomocy 
skierowano 2 osoby. Tytułem zwrotu poniesionych wydatków uzyskano 12 000,00 zł. 

2. Wydatki działu Rodziny zastępcze w kwocie 803,22 zł obejmują koszt umieszczenia   
2-ga dzieci z terenu gminy w rodzinie zastępczej.   

3. Na zadania z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 517,30 zł. 
Przeszkolono członków Zespoły Interdyscyplinarnego działającego w Gminie Zarszyn, zakupiono 
materiały szkoleniowe, materiały biurowe do bieżącej obsługi zespołu. 

4. Wydatki działu Wspieranie rodziny wynoszą 21 955,82 zł, z czego wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane  wynoszą 8 120,03 zł i dotyczą wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego 
w ramach programu „Asystent rodziny edycja I i II 2012”. Pozostałe wydatki w kwocie 13 835,79 
zł obejmują koszty umieszczenia 5-ga dzieci z terenu Gminy w Domu Dziecka w Sanoku.  

5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie  
3 187 723,84 zł, z tego: 

Wydatki jednostek budżetowych – 180 700,88 zł, 
w tym: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczone 146 865,95 zł, w tym składki od 
podopiecznych wynoszą 50 470,15 zł. (wydatki związane są z zatrudnionymi 
pracownikami do obsługą świadczeń i funduszu alimentacyjnego). 

 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 33 834,93 zł dotyczą 
wydatków związanych z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 
opłaty pocztowe, wydatki związane z utrzymaniem biura). 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 998 973,17 zł z przeznaczeniem na 
wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych. Ogółem wypłacono świadczenia 
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rodzinne i opiekuńcze dla 742 rodzin, świadczenia alimentacyjne dla 38 rodzin oraz składki 
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 
585 świadczeń dla 63 osób. Zadanie to jest zadaniem zleconym gminie, na które otrzymuje 
dotacje z budżetu państwa. W 2012 roku otrzymano dotację w wysokości 3 171 360,70 zł,  
Dotacja na zadania bieżące w kwocie 8 049,79 zł, dotyczy zwrotu świadczeń nienależnie 
pobranych w latach ubiegłych. 
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 21 904,11 zł. 
W ramach zadań zleconych opłacane zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne za 42 
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 393 świadczeń. Natomiast w ramach 
zadań własnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej  - 8 osób 
otrzymujących zasiłki stałe oraz 8 osób uczęszczających do Centrum Integracji 
Społecznej w Sanoku. W 2012 r. obowiązuje sposób finansowania składek od niektórych 
osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 20,00% wydatków 
finansowanych jest środkami własnymi zaś 80,00% wydatków finansowanych jest 
dotacją na zadania własne.  

7. Zasiłki  i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 
312 466,23 zł, z tego na zasiłki okresowe i celowe wydatkowano 312 466,23 zł. 

Na sfinansowanie tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 
254 942,51 zł.  W ramach zadań finansowanych dotacją wypłacono zasiłki okresowe dla 135 
osób z 128 rodzin liczących 499 osób (w tym z powodu bezrobocia 129 osobom z 123 
rodzin liczących 485 członków), a w ramach zadań własnych finansowanych środkami 
własnymi wypłacono 168 zasiłków. Wypłacono również 3 zasiłki celowe dla rodziny 
poszkodowanej wskutek zdarzenia losowego tj. pożaru, sprowadzenie zwłok z zagranicy. 
Wypłacono także zasiłki dla 25 uczestników projektu systemowego „Czas na aktywność 
w Gminie Zarszyn” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII 
Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej, w postaci zasiłków celowych na kwotę 24 920,40 zł i zasiłki 
okresowe na kwotę 9 304,04 zł.  
8. Dodatki mieszkaniowe wydatkowano w kwocie 1 759,00 zł zgodnie z rozpatrzonymi 

pozytywnie wnioskami o wypłatę. 
9. Zasiłki stałe w kwocie 43 890,91 zł zostały wypłacone dla 15 mieszkańców Gminy 

Zarszyn, którzy są niezdolni do podjęcia pracz powodu niepełnosprawności bądź wieku 
poprodukcyjnego i nie posiadaj wystarczających środków do podjęcia pracy. Na zadanie 
otrzymano dotację z budżet państwa w kwocie 43 890,91 zł.  

10. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 684 008,14 zł, w tym: 
Wydatki jednostek budżetowych – 403 167,12 zł, 
w tym: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 363 944,93 zł i dotyczą wydatków 
związanych z utrzymaniem pracowników GOPS, 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 39 222,19 zł są przeznaczone 
na zakup wyposażenia, środków czystości, druków, literatury fachowej, zakup energii, 
wydatków związanych z przeprowadzeniem badań okresowych pracowników, opłatę za 
usługi komunalne, telefoniczne, pocztowe, bankowe, dostęp do sieci Internet, wydatki 
związane z podróżami służbowymi, odpisem za ZFŚS, opłatę czynszu za wynajem lokalu, 
zakup papieru i akcesoriów komputerowych. 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 3 637,52 zł. 
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Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie GOPS wyniosła 138 060,00 zł, a pozostałe środki 
w kwocie 268 744,64 zł pochodzą z budżetu gminy.  
Wydatki z udziałem środków unijnych w kwocie 277 203,50 zł stanowią wydatki na 
realizację programu „Czas na aktywność w Gminie Zarszyn” realizowanego w ramach POKL. 
Wartość projektu zrealizowana w roku 2012 wynosi ogółem 340 946,00 zł, z tego 
289 804,10 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 15 342,57 zł – środki z budżetu 
państwa. Wkład własny na zadaniu wynosi 35 799,33 zł. W ramach projektu kontynuowane 
jest zatrudnienie pracownika socjalnego, przeprowadzono rekrutację 25 nowych 
uczestników projektu, którzy uczestniczyli w szkoleniach zawodowych, treningach 
kompetencji zgodnie z harmonogramem działań przewidzianych w projekcie na 2012 r. 
11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 186 266,40 zł. 

Poniesione wydatki obejmują dotację celową dla Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej Zarząd Okręgowy w Krośnie na realizację usług opiekuńczych zgodnie 
z ustawą o pomocy społecznej kwocie 147 761,40 zł oraz wynagrodzenie w kwocie 
38 505,00 zł. W ramach usług opiekuńczych pomocą objęto 18 osób, w tym w postaci 
usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi 7 osób (w tym dla 4 dzieci cierpiących na 
autyzm). Celem zapewnienia dzieciom należytej pomocy terapeutycznej zatrudniono na 
umowę zlecenie 5 terapeutów, gdyż PKPS nie świadczy tego rodzaju usług. Jest to 
zadanie po części zlecone gminie, na które otrzymano dotację w wysokości 74 766,00 zł. 

12. Pozostała działalność w kwocie 368 454,40 zł została wydatkowana na: 
1)  Wydatki jednostek budżetowych – 33 265,58,  
w tym 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 33 265,58 zł. 
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 335 188,82 zł. 
W ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
dożywionych zostało 435 dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych na kwotę 217 007,82 zł. Ponadto wypłacono 390 zasiłków celowych na 
zakup posiłku/żywności dla 160 rodzin na kwotę 85 281,00 zł w ramach programu „Posiłek 
dla potrzebujących”. Koszt dowozu posiłków wyniósł 23 409,20 zł, natomiast w ramach 
usługi remontowej wymieniono podgrzewacz do wody w kuchni w Jaćmierzu na kwotę 
3 850,00 zł. Doposażenie Świetlicy w Jaćmierzu w niezbędny sprzęt to kwota 6 006,38 zł.  
Porozumienie zawarte na realizacje zadania zakłada podział kosztów 75% -  dotacja na 
zadania własne, 25% - środki własne. 
Ponadto wypłacono zasiłki w kwocie 32 900,00 zł w ramach pomocy dla osób pobierających 
świadczenia pielęgnacyjne z racji opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym po 100,00 zł 
miesięcznie – jest to zadanie w całości finansowane dotacją. 
 

 
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  
Plan – 514 716,09 zł, 
Wykonanie – 504 294,66 zł, co stanowi 97,98 % planu rocznego 
z tego: 
Wydatki jednostek budżetowych – 135 680,38 zł, 
 w tym : 

 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 123 177,73 zł, 

 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 12 502,65 zł, 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 318 579,68 zł, 
Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 50 034,60 zł. 
Wydatki tego działu dotyczą: 

Utrzymania świetlic szkolnych w kwocie 141 731,41 zł,  
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w tym: 

 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 123 177,73 zł, 

 Wydatki bieżące z realizacja zadań statutowych (zakup środków czystości, 
materiałów biurowych, energii, wywóz nieczystości) w kwocie 12 200,65 zł, 

 Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 353,03 zł. 
Pomocy materialna dla uczniów w kwocie 312 226,65 zł i obejmują pomoc materialną 
dla uczniów w postaci stypendium i zasiłków szkolnych.   

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 300,00 zł na zakup materiałów 
biurowych. 

Pozostałej działalność w kwocie 50 036,60 zł w związku realizacji Projektu „Każde 
dziecko jest inne edukacji poprzez indywidualizację w Gminie Zarszyn”. Projekt 
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a jego głównym 
celem jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III w 7 szkołach 
Podstawowych Gminy Zarszyn dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb 
edukacyjnych uczniów i uczennic oraz ich możliwości psychofizycznych w okresie 
realizacji projektu. Czas realizacji projektu obejmuje lata 2011 – 2012. Wartość całego 
projektu wynosi 210 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 
Społecznego – 178 500,00 zł (co stanowi 85% wartości projektu) i ze środków budżetu 
państwa 31 500,00 zł (co stanowi 15% wartości projektu). 

 
Zestawienie wydatków działu w poszczególnych szkołach przedstawiono w tabelach w rozdziale  
801 Oświata i wychowanie. 
  
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
Plan – 639 643,55 zł, 
Wykonanie – 628 620,84 zł, co stanowi 98,28 % planu rocznego 
z tego: 
Wydatki jednostek budżetowych – 335 668,84 zł, 
 w tym : 

 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 335 668,84 zł, 
Dotacje na zadania bieżące – 292 952,00 zł, 
 
Wydatki tego działu są przeznaczone na: 

1. Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie do ścieków 
wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 177 500,00 zł. 

2. Dotacja  przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie do segregowanych 
odpadów komunalnych w wysokości 115 452,00 zł, 

3. wydatki związane z „Koncepcją systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 
przygotowanie danych do ankietyzacji – 10 076,00 zł, 

4. Oczyszczanie miast i wsi w wysokości 17 272,60 zł (usługi weterynaryjne, opieka nad 
bezdomnymi zwierzętami), 

5. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1 339,06 zł 
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych oraz konserwacja oświetlenia ulicznego 

w wysokości 272 430,25 zł. 
7. badanie gleb w roku 2012  - 936,36 zł, 
8. prace polegające na zbieraniu, transporcie, demontażu pokryć dachowych w ramach 

realizacji programu „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część II – 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest” – 33 614,57. Kwota dofinansowania pozyskana 
z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
wyniosła 28 366,09 zł.   
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DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
Plan – 588 375,89 zł, 
Wykonanie – 554 820,60 zł, co stanowi 94,30 % planu rocznego 
z tego: 
Wydatki jednostek budżetowych – 292 820,60 zł, 
 w tym : 

 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26 285,13 zł, 

 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 266 535,47 zł, 
Dotacje na zadania bieżące – 262 000,00 zł, 
 
Wydatki tego działu są realizowane w sposób następujący: 

1. Organizacja imprez okolicznościowych, kulturalnych w kwocie 22 447,65 zł, z tego 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 600,00 zł, 
wydatki na realizację celów statutowych – 20 847,65 zł. 

W roku 2012 na terenie gminy Zarszyn odbyły się następujące imprezy kulturalne na łączną 
kwotę 19 572,45 zł: 

a) Przegląd Kolęd i Pastorałek w Zarszynie – 15.01.2012 r. 
b) Dzień Kobiet – 06.03.2012 r. 
c) IX Wystawa Wielkanocna – 29-30 marca 2012 r. 
d) 60 – lecie KGW w Zarszynie – 22.04.2012 r. 
e) 85-lecie KGW w Długiem – 13.05.2012 r. 
f) Przegląd Pieśni Maryjnych w Jaćmierzu – 27.05.2012 r. 
g) Międzyregionalny Pokaz i Zawody Sikawek Konnych w Rudawce Rymanowskiej 

17.06.2012 r. 
h) Jarmark na Jaćmierskim Rynku – 24.06.2012 r. 
i) II Beskidzki Rajd Śladami Dwóch Kardynałów – 04.08.2012 r. 
j) Turniej Wybieramy Babę i Chłopa – 19.08.2012 r. 
k) Dożynki Gminne – 02.09. 2012 r. 
l) XII Międzynarodowa Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich – 14.10.2012 r. 
m) Święto Niepodległości – 11.10.2012 r. 
n) 75-lecia KGW w Pielni – 24.11.2012 r. 
o) VII Wystawa Bożonarodzeniowa – 16.12.2012 r. 

Ubezpieczenie imprez kulturalnych w Gminie Zarszyn w 2012 r. wynosiło 1 275,20 zł. 
Dotacje na organizacje następujących gminnych kulturalnych imprez cyklicznych w kwocie 
57 000,00 zł, z tego: 

na Przegląd Zespołów Artystycznych – 3 000,00 zł, 
na Święto Chleba – 4 000,00 zł, 
na „Upowszechnianie Kultury i Tradycji w miejscowości Zarszyn” – 16 250,00 zł, 
na „Upowszechnianie Kultury i Tradycji w miejscowości Jaćmierz” – 16 250,00 zł, 
na „Upowszechnianie Kultury i Tradycji w miejscowości Nowosielce” – 11 500,00 zł, 
na „Upowszechnianie Kultury i Tradycji w miejscowości Długie” – 6 000,00 zł, 
 
2. Utrzymanie domów ludowych w kwocie 270 372,95 zł, z tego wynagrodzenia i składki od 

nich naliczone – 24 685,13 zł i dotyczą wynagrodzenia gospodarzy domów ludowych. 
Pozostałe wydatki w kwocie 245 687,82 zł w poszczególnych domach ludowych 
przeznaczone są na: 
a) w Bażanówce 

 zakup stołu i krzeseł – 229,90 zł, 
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 zakup regału metalowego STRONG – 1 290,00 zł, 

 zakup art. gospodarczych i środków czystości – 157,10 zł, 
b) w Długiem 

 zakup materiałów do usunięcia awarii wodociągowej – 319,22 zł, 
c) w Jaćmierzu 

zakup środków czystości – 100,00 zł, 
remont toalety – 2 934,37 zł, 

d) w Jaćmierzu Przedmieściu 
tarcica na remont dachu – 168,01 zł, 

e) w Posadzie Jaćmierskiej 
zakup baterii – 97,99 zł, 

f) w Nowosielcach  
remont pomieszczeń w DL (wymiana drzwi, położenie płytek, montaż umywalek) 

3 000,00 zł, 
remont Sali widowiskowej przy DK w Nowosielcach – 10 010,05 zł, 

g) w Odrzechowej 
zakup armatury sanitarnej – 148,98 zł 
zakup paliwa – 149,00  zł, 
zakup węża do baterii zlewowej – 109,77 zł, 
remont instalacji wodnej – 738,00 zł 

h) w Pielni 
zakup baterii ściennej – 100,00 zł, 

i) w Pastwiskach 
zakup paliwa – 100,13 zł, 
pełnienie nadzoru „Remont instalacji elektrycznej w DL w Pastwiskach” – 420,07 zł, 

j) w Posadzie Zarszyńskiej 
zakup dziennika budowy – 12,70 zł, 
zakup blachy na pokrycie dachu wiaty – 3 999,88 zł, 
opracowanie dokumentacji projektowej budowy zadaszenia płyty do tańca – 
1 390,51 zł, 

k) w Zarszynie  
remont DL (zakup desek)   –  236,16 zł 

  
l) sprawdzenie przewodów kominowych  - 1 320,00 zł, 
m) nadzór adaptacji pomieszczenia na chłodnie w Domu Ludowym w Pielni – 369,00 zł, 
n) legalizacja gaśnic – 393,00 zł, 
o) tablica informacyjna (remont sali w DK w Nowosielcach) – 178,35 zł,  
p) zakup energii, gazu i wody – 58 835,20 zł, 
q) wywóz nieczystości, opłaty za kanalizację, dozór kotłowni w DL w Nowosielcach  – 

5 635,75 zł, 
r) ubezpieczenie obiektów komunalnych – 1 222,67 zł. 

W ramach funduszu sołeckiego w tym dziale wydatkowano kwotę 152 022,01 zł, a szczegółowy 
sposób ich wydatkowania przedstawiono w Załączniku Nr 8. 
 

3. Dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Zarszynie w kwocie 205 000,00 zł. 

 
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA  
Plan – 215 498,00 zł, 
Wykonanie – 200 949,64 zł, co stanowi 93,25 % planu rocznego 
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z tego: 
Wydatki jednostek budżetowych – 138 699,64 zł, 
 w tym : 

 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 986,56 zł, 

 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 108 713,08 zł, 
Dotacje na zadania bieżące – 62 250,00 zł 
Wydatki tego działu dotyczą: 

1. Utrzymania obiektów sportowych w kwocie 135 074,37 zł, w tym: 

 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 346,56 zł - wynagrodzenie 
gospodarzy obiektów sportowo - rekreacyjnych. 

 Zakup energii i wody – 30 955,29 zł, 

 Usługi za kanalizację – 2 068,51 zł, 

 Wypis z rejestru gruntów(‘Orlik”) – 21,80 zł, 

 Uszczelnianie instalacji gazowej i naprawa termy w budynku szatni sportowej 
w Posadzie Zarszyńskiej – 523,00 zł, 

 Sprawdzenie przewodów kominowych – 220,00 zł, 

 Wykonanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację stadionu 
w Bażanówce – 1 476,00 zł, 

 Zakup czujnika do szatni sportowej w Długiem – 79,00 zł, 

 Zakup krzesełek na trybuny na stadion w Posadzie Zarszyńskiej – 654,36 zł, 

 Nadzór inwestorski – remont stadionu w Bażanówce – 1 790,00 zł  

 Remont stadionu w Bażanówce – 60 181,07 zł, 

 Odbudowa stalowego ogrodzenia obiektu komunalnego w m. Długie – 7 380,00 
zł, 

 Kserokopia dokumentacji projektowej -64,58 zł, 

 Ubezpieczenie obiektów komunalnych – 314,20 zł. 
2. Realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej w kwocie 65 875,27 z tego:  
Wydatki jednostek budżetowych – 3 625,27 zł, 
w tym: 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 640,00 zł, i dotyczą wynagrodzenia 

za sędziowanie meczy, 
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 985,27 zł, w tym na zadania:  

 Organizacja turnieju piłki siatkowej w Odrzechowej – 464,69 zł,  

 Obchody  65 – lecia LKS w Długiem – 2 149,06 zł, 

 Przewóz dzieci na turniej piłki nożnej w Niebieszczanych – 371,52 zł 
       Dotacje na zadania bieżące w kwocie 62 250,00 zł, w tego: 

1) LKS Zarszyn – 10 330,00 zł, 
2) LKS „Orion” Pielnia – 10 130,00 zł, 
3) LKS „Orzeł” Bażanówka – 10 130,00 zł, 
4) LKS „Szarotka” Nowosielce – 10 330,00 zł, 
5) LKS  Długie – 10 330,00 zł, 
6) LKS Odrzechowa – 8 750,00 zł, 
7) UKS Zarszyn – 750,00 zł 
8) UKS Pielnia  - 750,00 zł, 
9) UKS Jaćmierz – 750,00 zł. 
 
Dokonując analizy wykonania wydatków bieżących w 2012 roku można stwierdzić, że ich 

wykonanie przebiegło zgodnie z założonym planem. Ogółem wykonano 97,30 % planowanych 
wydatków bieżących oraz 78,53 % wykonanych wydatków na dzień 31.12.2012 r. W większość 
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działach wydatki sięgają ok. 90% , co świadczy o właściwym realizowaniu zaplanowanych 
wydatków.  
Analizując strukturę wydatków zauważamy, że największą pozycją są wynagrodzenia i składki od 
nich naliczone i stanowią 49,68 % wydatków bieżących. Znaczny udział w wykonaniu wydatków 
stanowią wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 20,10 % oraz świadczenia na 
rzecz osób fizycznych – 20,47 % w ogóle wydatków bieżących. Są to głównie świadczenia 
wypłacone dla podopiecznych GOPS w formie zasiłków, świadczeń socjalnych i zapomóg. 
Pozostałe wydatki to dotacje, wydatki na obsługę długu publicznego oraz wydatki na realizacje 
programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. 
Jeśli przyjrzymy się wydatkom ze względu na kierunek wydatkowanych środków zauważymy, że 
największy udział ma dział 801 „Oświata i wychowanie”,  dział 852  Pomoc społeczna i dział 750 
Administracja publiczna.  

 
REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 

 
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zarszyn na dzień 31.12.2012 r. zaplanowano w kwocie 
6 848 339,92 zł, z czego wykonano  6 003 309,78 zł, co stanowi 87,66 % planu, w tym wydatki 
na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt. 2 i 3 wykonano na kwotę 3 518 827,85 zł, 86,53 % planu.  
Szczegółowe zestawienie wydatków inwestycyjnych, w tym wydatków na realizację programów 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 przedstawia 
Załącznik Nr 3. 
 

W 2012 r. wykonane wydatki inwestycyjne na kwotę 6 003 309,78 zł dotyczyły 
następujących zadań:  
W dziale 010 ROLICTWO I ŁOWIECTWO, w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa 
i sanitacyjna wsi – plan 3 481 109,99 zł, a wydatkowano 2 973 917,45 zł tj. 85,43 % planu, 
z tego wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na plan 
2 850 000,00 zł, wykonano w kwocie 2 346 867,99 zł, tj. 82,35 % planu.  Wykonanie wydatki 
tego działu obejmują realizację następujących zadań:  

1. zadanie „Partnerstwo na rzecz budowy systemów kanalizacyjnych w gminach Zarszyn 
i Pakostov – kanalizacja Odrzechowa” planowane wydatki 2 850 000,00 zł wykonano 
w kwocie 2 346 867,99 zł tj. 82,35 % planu. Zadanie finansowane jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013. Wykonane 
wydatki obejmują przede wszystkim roboty budowlane sieci kanalizacyjnej wraz  
z przepompowniami oraz wynagrodzenie koordynatora projektu, wydruki dokumentacji 
projektowej, skan i kserokopie, delegacje zagraniczne oraz prowizje bankowe. 

2. zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i Pielni” planowane wydatki 
w wysokości 606 109,99 zł wykonano w kwocie 602 049,47 zł tj. 99,33 % planu. 
Zrealizowane wydatki obejmują pełnienie nadzoru inwestorskiego, budowę sieci 
kanalizacyjnej, opłaty za przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wykonanie tablicy 
informacyjnej  opłaty za prowizje bankowe. 

3. zadanie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Posada Zarszyńska” planowane 
wydatki w kwocie 25 000,00 zł wykonano w wysokości 24 999,99 zł, tj. 100,00% planu 
i dotyczą budowy sieci wodociągowej.  

 
W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 748 227,00 

zł, z czego wykonano 703 157,49 zł tj. 93,98%, z tego: 
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1. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 50 000,00  zł, a wykonanie 50 000,00 
zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Wykonane wydatki obejmują dotację celową 
dla Powiatu Sanockiego na realizacje projektu „Przebudowa drogi powiatowej 2207R 
Pisarowce – Nowotaniec”. 

2. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne plan 40 000,00 zł, a wykonanie 20 910,00 zł 
co stanowi 52,28 % planu rocznego. Wykonane wydatki związane są z dokumentacją 
projektowo – kosztorysową zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych Nr 1 17645R 
w miejscowości Długie oraz Nr 1 17640R w miejscowości Odrzechowa”.  

3.  W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne plan 80 000,00 zł, a wykonanie 76 004,15 zł co 
stanowi 95,01%. Wykonane wydatki obejmują zadania: 

 „Odbudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 870/13 w Zarszynie” – 29 839,80 zł, 

 „Odbudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 650 w Jaćmierzu Przedmieście” – 
39 599,85 zł, 

 „Przebudowa drogi nr 754 w Długie” (dokumentacja projektowa) – 6 564,50 zł. 
4. W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 578 227,00 zł, 

a wykonano 556 243,34 zł co stanowi 96,20%. Zrealizowane zadania to: 

 „Odbudowa drogi gminnej nr 117653R nr ewid. działki 735 w miejscowości 
Nowosielce w km 0+000 – 0+800” – 227 294,92 zł, 

 „Odbudowa dróg gminnych w Posadzie Zarszyńskiej nr ewid. dz. 166 w km 0+000-
0+120 i nr ewid. dz. 182 w km 0+000-0+090” – 66 792,32 zł, 

 „Odbudowa drogi gminnej nr ewid. 477 i 478 w Odrzechowej w km 0+000-0+690” – 
262 156,10 zł. 

 
W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami plan 288 467,73 zł, a wykonanie 268 889,98 zł, co stanowi 93,21 %. 
Zrealizowane wydatki bieżące obejmują: 

1. Zakup dz. nr 884/1 w miejscowości Jaćmierz pod przepompownie ścieków – 1 135,20 zł, 
2. Zakup działek nr 612/2 i 612/3 w Nowosielcach – 5 137,05 zł, 
3. Opracowanie audytu energetycznego obiektów użyteczności publicznej – 6 150,00 zł, 
4. Odnowienie miejsca pamięci, stworzenie miejsc do wypoczynku oraz budowę 

i modernizację zaplecza sportowo - rekreacyjnego w  Zarszynie. Zrealizowane wydatki 
dotyczą Projektu „Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą 
w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej 
architektury, zagospodarowanie i urządzanie terenów zieleni wraz z miejscami 
postojowymi w Zarszynie" na zadaniu "Zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni 
na działkach o nr ewid. 702, 926, 927, 928, 943 zlokalizowanych w centrum Zarszyna" – 
256 467,73 zł.  

 
W dziale 720 INFORMATYKA w rozdziale 72095 Pozostała działalność plan 989,00 zł, 

a wykonanie 988,97 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z tego wydatki na programy 
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na planowane 
wydatki w kwocie 989,00 zł wykonano 988,97 tj. 100,00 % planu. Wykonane wydatki 
związane są z realizacją projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”  
i obejmują pełnienie funkcji inżyniera Kontraktu. Projekt współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. 

 
W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA w rozdziale 75023 Urzędy gmin planowane wydatki 
majątkowe w kwocie 23 494,69 zł wykonano w wysokości 23 494,69 zł co stanowi 99,98% planu 
i związane są z zakupem programów komputerowych. 
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W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIEPOŻAROWA zaplanowano 

wydatki w kwocie 32 168,00 zł z czego wykonano 31 631,75 zł, co stanowi 98,33% planu. 
1. W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji plan w kwocie 3 600,00 zł zrealizowano 

w wysokości 3 597,75 zł tj. 99,94%.  Wydatki tego rozdziału dotyczą wpłaty na rzecz 
Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie dla Komendy 
Powiatowej Policji w Sanoku na zakup środków trwałych z przeznaczeniem dla 
Posterunku Policji Gmin Besko i Zarszyn. 

2. W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowane wydatki majątkowe 
w kwocie 28 568,00 zł zrealizowano w kwocie 28 034,00 zł, co stanowi 98,33% planu. 
Wykonane wydatki obejmują zakup motopompy szlamowej WT30X dla OSP w Długiem 
w kwocie 4 500,00 zł oraz zakup motopompy TOHATSU VC dla OSP w Odrzechowej 
w kwocie 23 534,00 zł.  
 

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, plan 207 966,00 zł, wykonanie 0,00 zł.  
W rozdziale 75818 Rezerwy celowe i ogólne Uchwałą Budżetową zaplanowano rezerwę na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 600 000,00 zł. Wójt Gminy w 2012 r. uruchomił 
rezerwę w wysokości 392 034,00 zł, z tego na: 

1. realizację zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i w Pielni” – 
262 500,00 zł, 

2. realizację zadania pn. „Odbudowa dróg gminnych w Posadzie Zarszyńskiej nr 
ewid. dz. 166 w km 0+000-0+120 i nr ewid. dz. 182 w km 0+000-0+090” – 3 000,00 zł, 

3. zakup działek – 5 000,00 zł, 
4. zakup motopompy TOHATSU VC dla OSP Odrzechowa – 534,00 zł, 
5. realizację zadania „Odbudowa drogi gminnej nr 117653R 9nr ewid. dz. 735) 
w miejscowości Nowosielce – 65 000,00 zł, 

6. realizację zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach 
programu „Moje boisko Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz 
z zapleczem sanitarno – szatniowym przy SP i Gimnazjum w miejscowości Długie” – 
50 000,00 zł, 

7. zakup programów komputerowych – 6 000,00 zł. 
 
W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaplanowane wydatki 

w kwocie 108 000,00 zł, wykonano w wysokości 77 309,13 zł, tj. 71,58% planu, z tego 
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 
2 i 3 na planowane wydatki w kwocie 108 000,00 zł wykonano 77 309,13 tj. 71,58 % planu. 
Zrealizowane wydatki związane są realizacją projektu w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” pn. 
„Budowa placu zabaw w Długiem oraz remont pokrycia dachowego Domu Kultury 
w Odrzechowej”. Wykonane wydatki obejmują pełnienia nadzoru inwestorskiego, remont 
pokrycia dachowego DK w Odrzechowej, roboty ziemne, nawierzchnie piaskowe, 
wyposażenie i wykonanie ogrodzenie placu zabaw w Długiem.  

 
W dziale 926 KULTIRA FIZYCZNA, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe plan 1 957 912,20 zł, 
a wykonanie 1 923 920,32 zł, co stanowi 98,26 % planu rocznego, z tego wydatki na programy 
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na planowane 
wydatki w kwocie 850 912,20 zł wykonano 837 194,03 tj. 98,39 % planu. Wydatki tego działu 
związane są z realizacją następujących inwestycji: 

Zadanie: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – 
Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – 
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szatniowym) przy SP i Gimnazjum w miejscowości Długie”. Wartość zadania to 
1 107 000,00 zł, z czego wykonano kwotę 1 086 726,29 zł, tj. 98,17 % planu. 
Dofinansowanie zadania obejmuje środki Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 
333 000,00 zł, dotację z budżetu państwa w wysokości  474 000,00 zł oraz 279 726,29 
zł środków własnych gminy. W ramach zadania zrealizowane wydatki dotyczą opłaty za 
przyłączenie do sieci elektroenergetycznej i przygotowanie projektu decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Projekt: „Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą 
w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej 
architektury, zagospodarowanie i urządzanie terenów zieleni wraz z miejscami 
postojowymi w Zarszynie". Planowane wydatki zadania to kwota 850 912,20 zł, 
z czego wykonano 837 194,03 zł, tj. 98,39 % planu. Projekt realizowany jest w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 
i obejmuje następujące zadania:  

a) „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Odrzechowej” – roboty ziemne, 
wykonanie boiska, zjazdu z drogi powiatowej i placu manewrowego, 
oświetlenie terenu, budowa ogrodzenia, elementy małej architektury - zieleń w 
kwocie 363 009,84 zł, 

b) „Roboty remontowe stadionu w Posadzie Zarszyńskiej” – remont zadaszenia 
i remont trybun, remont ogrodzenia, wymiana ogrodzenia studni, remont 
oświetlenia, remont budynku szatni w kwocie 144 871,67 zł, 

c) „Rozbudowa i przebudowa boiska sportowego, budowa oświetlenia terenu 
w Pielni” –  roboty ziemne przy boisku, instalacja elektryczna oświetlenia boiska 
w kwocie 202 327,90 zł,  

d) „Budowa boiska służącego do rekreacji w miejscowości Odrzechowa” – 
wykonanie boiska, roboty przygotowawcze i ziemne oraz drenaż, uprawa 
agrotechniczna nawierzchni , uzbrojenie boiska, piłkochwyty, oświetlenie 
boiska i usługa geodezyjna  w kwocie 125 900,12 zł.  

Ponadto prowizje i opłaty bankowe związane z realizacja projektu wynoszą 1 084,50 zł. 
 
W 2012 roku w budżecie Gminy na zadania inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 
6 848 339,92 zł, które wykonano w kwocie 6 003 309,78 zł, co stanowi 87,66 % planu. Wydatki 
na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 
dotyczące wydatków majątkowych zaplanowano na kwotę 4 066 368,93 zł, a wykonano   
3 518 827,85 zł, tj. 86,53% planu. 
Zaplanowane do realizacji inwestycje w 2012 roku zostały wykonane. Oszczędności powstałe 
w stosunku do planu wynikały z przeprowadzenia postępowania przetargowego. 100,00 % 
wykonanie wydatków inwestycyjnych wystąpiło tylko w dziale 720 Informatyka gdzie 
zrealizowano wydatki związane z realizacją Projektu „PSEAP”. Zadawalające jest także 
wykonanie zadań inwestycyjnych w dziale 600 Transport i łączność, 750 Administracja 
publiczna, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz w dziale 926 Kultura 
Fizyczna. Ich realizacja przebiegła zgodnie z harmonogramem prac.  
Zrealizowano zadania przewidziane do realizacji jeszcze w 2011 r. tj. „Budowa placu zabaw  
w Długiem oraz remont pokrycia dachowego Domu Kultury w Odrzechowej” oraz „Budowa  
i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie 
Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie  
i urządzanie terenów zielni wraz z miejscami postojowymi w Zarszynie”. Są to projektu 
realizowane przy udziale środków unijnych. 
Inwestowano w różne kierunki rozwoju tj. infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, 
powstały kolejne nowe nawierzchnie dróg, poprawiono bezpieczeństwo publiczne i ochronę 
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przeciwpożarową, wybudowano nowy, bezpieczny plac zabaw dla dzieci oraz powstały nowe 
obiekty sportowo- rekreacyjne służące rozwojowi fizycznemu zarówno dzieciom jak 
i mieszkańcom z terenu Gminy.    
 
PRZYCHODY I ROZCHODY 
 
PRZYCHODY Gminy Zarszyn w 2012 r. wyniosły 3 959 587,59 zł z tytułu: 

kredyty długoterminowe – 3 442 452,77 zł, 
pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 282 145,60 zł,  
rozliczenia budżetu z lat ubiegłych w wysokości – 234 989,22 zł. 
 

ROZCHODY Gminy Zarszyn w 2012 r. wyniosły ogółem 3 358 862,87 zł, w tym: 

 spłaty kredytów i pożyczek 3 358 862,87 zł. 
 
Spłacono kolejne raty pożyczek i kredytów, z tego: 

 pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 
807 308,00 zł, 

 pożyczka w BGK  - 1 740 080,61 zł 

 Kredyt w DnB NORD O/Zamość –  221 648,28 zł 

 Kredyt PKO S.A. – 311 956,00 zł 

 Kredyt PBS O/Zarszyn – 277 869,98 zł. 
Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów w 2012 r. przedstawia Załącznik Nr 4. 
 
ZADŁUŻENIE Gminy Zarszyn na 31.12.2012 r. z tytułu kredytów i pożyczek ogółem wynosi 
13 851 041,95 zł z tego: 

pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 
3 687 747,81 zł, 

pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie – 386 845,32 zł, 
kredyty w DnBNORD O/Zamość – 1 271 747,87 zł, 
kredyty PBS O/Zarszyn – 2 878 571,18 zł, 
kredyt PKO S.A w Sanoku  - 2 183 677,00 zł, 
kredyt BGŻ S.A. w Sanok – 1 592 452,77 zł, 
kredyt BRE Bank S.A. Rzeszów – 1 850 000,00 zł 

 
Szczegółowe zestawienie zadłużenia Gminy Zarszyn przedstawia Tabela Nr 14. 
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Tabela Nr 14 
 

 
NADWYŻKA 
Rok 2012 zakończył się deficytem budżetu gminy w kwocie 392 36,29 zł, natomiast wolne środki 
wynikające z rozliczenia budżetu wynoszą 208 363,43 zł. 
 
ZOBOWIĄZANIA 
Zobowiązania gminy Zarszyn na koniec 31.12.2012 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S 
wyniosły 1 217 567,59 zł, w tym zobowiązania  wymagalne w kwocie 499,40 zł, z tego: 
 
Urząd Gminy w Zarszynie – zobowiązania ogółem wyniosły 215 409,60 zł, w tym zobowiązania 
wymagalne wynoszą 215 409,60 zł, z tego: 

WYSZCZEGÓLNIENIE BANK 
Wysokość udzielonego 

kredytu 
Kwota zadłużenia na 
dzień 31.12.2012 r. 

Ostateczny termin 
spłaty 

KREDYTY 

DnB Nord Bank 

1 186 000,00 641 081,15 31.12.2017 r. 

957 679,00 630 666,72 31.12.2019 r. 

Suma DnB 1 271 747,87   

PBS w Sanoku Oddział               
w Zarszynie 2 300 000,00 572 569,16 31.12.2016 r. 

2 430 757,00 2 306 002,02 31.12.2021 r. 

Suma PBS 2 878 571,18   

PKO S.A. I Odział w Sanoku 

2 729 600,00 2 183 677,00 31.12.2019 r. 

Suma PKO 2 183 677,00   

BGŻ S.A. 
O/Operacyjny w Sanoku 

1 592 452,77 1 592 452,77 31.12.2022 r. 

Suma BGŻ 1 592 452,77  

BRE Bank S.A. 
O/Korporacyjny Rzeszów 

1 850 000,00 1 850 000,00 31.12.2013 r. 

Suma BRE 1 850 000,00  

POŻYCZKI 
  

WFOŚiGW w Rzeszowie 

769 556,00 740 000,00 30.11.2021 r. 

685 465,00 175 219,00 31.12.2014 r. 

427 805,00 130 313,00 31.12.2014 r. 

7 133 780,00 2 642 215,81 30.09.2017 r. 

Suma WFOŚiGW 3 687 747,81   

 
409 680,31 386 845,32 

po rozliczeniu 
projektu 

Suma BGK 386 845,32  

Ogółem kredyty i pożyczki 13 851 041,95   
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 z tytułu dostaw i usług – 47 588,51 zł, w tym zobowiązania wymagalne 499,40 zł,  

 z tytułu  wynagrodzeń – 167 671,78 zł, 

 z tytułu pozostałych rozrachunków – 149,31 zł.  
 
Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół w Zarszynie – zobowiązania ogółem   
             wyniosły 29 145,30 zł, i dotyczą: 

 z tytułu dostaw i usług – 531,36 zł (sprzątanie budynku) 

 z tytułu wynagrodzeń (składki ZUS, dodatki wyrównawcze, dodatkowe wynagrodzenie 
roczne) – 28 613,94 zł. 

 
Szkoła Podstawowa w Długiem –  97 936,85 zł, 

 z tytułu dostaw i usług – 10 412,61 zł, 

 z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego – 87 524,24 zł. 
 
Szkoła Podstawowa w Odrzechowej –  92 267,02 zł, 

 z tytułu dostaw i usług – 7 580,51 zł, 

 z tytułu wynagrodzeń (składki ZUS, dodatki wyrównawcze, dodatkowe wynagrodzenie 
roczne)  – 84 686,51 zł. 

 
Szkoła Podstawowa w Zarszynie –  113 386,41 zł, 

 z tytułu dostaw i usług – 8 940,42 zł, 

 z tytułu wynagrodzeń (składki ZUS, dodatki wyrównawcze, dodatkowe wynagrodzenie 
roczne)  – 104 445,99 zł. 

 
Szkoła podstawowa w Pielni – 89 698,30 zł, 

 z tytułu dostaw i usług – 4 746,31 zł, 

 z tytułu wynagrodzeń (składki ZUS, dodatki wyrównawcze, dodatkowe wynagrodzenie 
roczne)  – 84 951,99 zł. 

 
Szkoła podstawowa w Nowosielcach – 92 804,38 zł, 

 z tytułu dostaw i usług – 3 598,53 zł,  

 z tytułu wynagrodzeń (składki ZUS, dodatki wyrównawcze, dodatkowe wynagrodzenie 
roczne)  – 89 205,85 zł. 

 
Szkoła podstawowa w Jaćmierzu – 117 211,98 zł, 

 z tytułu dostaw i usług – 8 956,26 zł 

 z tytułu wynagrodzeń (składki ZUS, dodatki wyrównawcze, dodatkowe wynagrodzenie 
roczne) – 108 255,72 zł. 

 
Szkoła podstawowa w Bażanówce – 82 463,94 zł, 

 z tytułu dostaw i usług – 3 304,02 zł, 

 z tytułu wynagrodzeń (składki ZUS, dodatki wyrównawcze, dodatkowe wynagrodzenie 
roczne) – 79 159,92 zł. 

 
Gimnazjum w Zarszynie  - 136 540,36 zł 

 z tytułu dostaw i usług – 136 540,36 zł. 
 

Gimnazjum w Długiem  - 115 159,98 zł 
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 z tytułu wynagrodzeń (składki ZUS, dodatki wyrównawcze, dodatkowe wynagrodzenie 
roczne) – 115 159,98 zł 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarszynie – zobowiązania ogółem wyniosły  
35 543,47 zł, z tego: 

 z tytułu dostaw i usług –  837,85  zł, 

 z tytułu  wynagrodzeń + 33 595,62 zł, 

 z tytułu świadczeń rodzinnych – 1 110,00 zł, 
 
JEDNOSTKI  KULTURY 
Na terenie Gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie  
Informacja z wykonania planu finansowego przedstawia się następująco: 
Przychody wykonane 99,99 %, z czego: 

 plan  -  205 374,45 zł, 

 wykonanie – 205 374,41 zł. 
w tym dotacja z budżetu Gminy Zarszyn, 

plan – 205 000,00 zł, 
wykonanie – 205 299,96 zł. 

 
Koszty wykonane 99,98 %, z czego: 

plan – 205 387,00 zł, 
wykonanie – 204 344,04 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne wynoszą 168 884,46 zł. 

 
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. wynosi 30,07 zł. 
Na dzień 31.12.2012 r. jednostka posiada zobowiązania niewymagalne wobec Urzędu Gminy 
w kwocie 787,18 zł, z tytułu korzystania z energii elektrycznej i gazu. Na koniec roku Gminna 
Biblioteka Publiczna w Zarszynie nie posiada żadnych należności. 
Szczegółowe sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Zarszynie stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia. 
 
REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 
GMINIE USTAWAMI 
Gmina Zarszyn w 2012 r. realizowała zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone 
gminie ustawami. Wyszczególnienie zadań oraz dotacje otrzymane na ich realizacje przedstawia 
Załącznik Nr 5. 
 
REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH 
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTARCJI RZĄDOWEJ 
W 2012 r. Gmina Zarszyn  nie zrealizowała zadań na mocy porozumień. 

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ 
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZADU 
TERYTOREIALNEGO 

W budżecie Gminy Zarszyn w 2012 r. zaplanowano po stronie dochodów kwotę 840,00 zł, 
z czego wykonano kwotę 840,62 zł tj. 100,07 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w kwocie 
989,00 zł, z czego wykonano kwotę 988,97 zł, tj. 100,00%. Zadanie dotyczy projektu „PSeAP – 
Podkarpacki System e- administracji Publicznej”. Szczegółowe zestawienie dochodów 
i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Załącznik Nr 6. 
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REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD 
WYKONYWANIA BUDŻETU NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW 
 
Wśród dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 r. znajdują się dochody i wydatki 
wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw. 
Plan dochodów wynosi 110 000,00 zł, a wykonanie 101 086,90 zł, co stanowi 91,90 % planu. Są 
to dochody z tytułu: 

 opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 95 362,07 zł, 

 wpływy z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska – 
5 724,83 zł. 

Wydatki zaplanowano w kwocie 114 000,00 zł, a wykonano 110 434,34 zł, co stanowi 96,87% 
planu. Wykonane wydatki dotyczyły: 

 realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii 
w kwocie 11 488,67 zł, 

 realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z zatwierdzonym 
Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów w kwocie 88 945,67 
zł, 

 usuwania wyrobów zawierających azbest w kwocie 8 000,00 zł, 

 badania monitoringowe gleb pod potrzeby wapnowania w kwocie 2 000,00 zł. 
Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad 
wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw przedstawia Załącznik Nr 7. 
 
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZARSZYN 
W budżecie gminy na 2012 rok zaplanowano dotacje w kwocie 1 160 501,91 zł, a wykonano 
1 145 335,97 zł, co stanowi 98,69 % planu rocznego. 
Szczegółowy podział dotacji udzielonych przez Gminę Zarszyn w 2012 r. półroczu przedstawia 
Załącznik Nr 8. 
 
REALIZACJA ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO 
Rada Gminy Zarszyn Uchwałą Nr VI/29/2011 dnia 24 marca 2011 r. wyraziła zgodę na 
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2012 r. Środki 
funduszu przeznaczone są na realizację przedsięwzięć, które zostały zgłoszone we wniosku 
przez sołectwo.  
Na realizację funduszu sołeckiego zaplanowano 232 169,59 zł, a wykonano 206 440,78 zł, co 
stanowi 88,92 % planu rocznego.   
Szczegółowe dane z przebiegu realizacji zadań przedstawia Załącznik Nr 9. 
 
 
REALIZACJA DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 
223 UST. 1 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 
Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych to: 

Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu   
Gimnazjum w Długiem 

Rachunek dochodów własnych w wyżej wymienionych jednostkach utworzony został na 
podstawie Uchwały Rady Gminy Nr IV/6/2010 z dnia 22.12.2010 r.  
Źródłem dochodów są środki pochodzące z wpłat rodziców uczniów korzystających 
z wyżywienia w stołówce szkolnej, a zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym 
środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci.  
 
 



 51 

SP Jaćmierz 
 
Dochody na dzień 31.12.2012 r. wynosiły: 
- dochody z tytułu dożywiania 
   plan –  198 000,00 zł 
   wykonanie – 152 259,29 zł  
- dochody z tytułu naliczonej kapitalizacji od rachunku dochodów 
   plan – 200,00 zł 
   wykonanie – 183,29 zł 
 
Zrealizowane wydatki zgodnie ze sprawozdaniem Rb-34 wynosiły: 
- plan – 198 000,00 zł 
- wykonanie – 152 259,29 zł. 
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł 
 
Gimnazjum Długie 
 
Dochody na dzień 31.12.2012 r. wyniosły: 
- dochody z tytułu dożywiania 
   plan – 120 000,00 zł 
   wykonanie – 88 183,12 zł  
- dochody z tytułu naliczonej kapitalizacji od rachunku dochodów  
   plan – 100,00 zł 
   wykonanie – 61,12 zł 
 
Zrealizowane wydatki zgodnie ze sprawozdaniem Rb-34 wynosiły: 
- plan – 120 000,00 zł 
- wykonanie – 88 183,12 zł. 
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł 
 
Szczegółowy podział z realizacji dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych 
przedstawia Załącznik Nr 10. 
 
 
PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 

Na rok 2012 zaplanowano przychody w kwocie 1 470 789,00 zł z czego wykonano 

2 788 621,13 zł , tj. 189,60  % planu. Natomiast koszty zaplanowane na kwotę 1 470 789,00 zł 

wykonano w kwocie 2 701 119,04 zł co tanowi 183,65 % rocznego planu. 

Poniżej przedstawiono źródła przychodów i rodzaj poniesionych kosztów. 

Stan środków obrotowych netto na 01.01.2012 r. wyniósł – 10 826,93 zł,  a na dzień 31.12.2012 
r. wyniósł 77 177,45 zł. 

Przychody na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 2 788 621,13 zł, z tego: 

wpływy z usług – 1 185 641,73 zł, 

dotacje przedmiotowe – 354 751,83 zł, 

wpływy z tytułu odsetek – 6 416,61 zł, 
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pokrycie amortyzacji 1 228 073,96 zł, 

inne zwiększenia 13 737,00 zł. 

 

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie w kwocie 13 365,00 zł obejmują 

odszkodowanie z tytułu szkody powstałej w związku z uszkodzonym mechanicznie przyłączem 

wodociągowym w budynku . Na skutek występujących w długim okresie bardzo niskich 

temperatur doszło do pęknięcia rury wodociągowej, po czym na wskutek ocieplenia doszło do 

niekontrolowanego wycieku. Wysokości szkody stanowi ilość wody, która wyciekła oraz ceny 

zakupu wody od MPGK Krosno. Przychody w kwocie 372,00 zł obejmują odszkodowanie z tytułu 

powstałej szkody (rozszczelnienie rury) przez osobę prywatną. 

Koszty zamknęły się kwotą 2 701 119,49 zł, które szczegółowo przedstawiono w załączniku do 

niniejszego sprawozdania. 

Tabela Nr 15 

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan Wykonanie 

1.Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 500,00 4 272,40 

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników 372 039,00 360 137,86 

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 699,00 30 000,39 

4. Składki na ubezpieczenia społeczne 65 507,00 73 730,10 

5. Składki na Fundusz Pracy 9 994,00 10 093,30 

6. Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 730,00 

7. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 
- worki na odpady 
- paliwo 
- nakładki na wodomierze 
- polielektrolit 
- sondy 
- części do naprawy sieci wodociągowej 
- zakupy na oczyszczalnię 
- wodomierze 
- materiały biurowe 
- części do naprawy sieci kanalizacyjnej 
- termostat 
- części do pojazdów i maszyn 
- wykrywacz 
- części na przepompownie (biofiltr, pokrywy) 
- części do Zetora (opony, akumulator) 
- części do prasy 
- części do kosiarek 
- części do przyczepy (szczęki, opony) 
- korek zatykowy 
- komputer 
- części do WUKO (przewód hydrauliczny) 
- środki czystości 

96 600,00 146 643,74 
28 713,90 
24 135,12 
22 600,00 
14 823,00 

6 255,64 
5 749,17 
5 225,56 
4 601,00 
4 556,28 
3 663,38 
3 447,00 
3 033,43 
3 033,00 
2 574,33 
1 948,00 
1 814,74 
1 799,51 
1 534,03 
1 200,00 
1 200,00 
1 096,71 

944,69 



 53 

- betoniarka 
- pozostałe materiały 
- części do dmuchaw (zawór zwrotny) 
- taśma do prasy 
- akumulator do PSION 
- szlifierka 

893,50 
619,68 
561,52 
271,54 
199,00 
150,01 

8. Zakup energii, w tym: 

 woda 

 energia 

 gaz 

469 400,00 
 

456 750,90 
296 765,94 
152 313,48 

7 671,48 

9. Zakup usług remontowych 8 000,00 6 670,27 

10. Zakup usług zdrowotnych 500,00 547,00 

11. Zakup usług pozostałych, w tym: 
- usuwanie odpadów komunalnych 
- wywóz osadu 
- utylizacja odpadów 
- nadzór nad programem KOMADRES 
- usługi bankowe i pocztowe 
- usługa BHP 
- integracja nakładek na wodomierze 
- monitoring – instalacja 
- usługa transportowa 
- monitoring - abonament 
- dzierżawa pojemników 
- montaż kondensatorów 
- dostosowanie drukarki 
- uszczelnienie 
- przegląd komina 
- przeglądy i badania techniczne 
- kalibracja urządzeń pomiarowych 
- legalizacja gaśnic 
- utrzymanie MPKZP Krosno 
- inne(kontrola aparatów i masek, podpis elektr., usł. WUKO) 

362 150,00 
 

314 515,06 
219 680,05 

57 742,60 
11 456,57 

6 973,71 
2 844,66 
2 400,00 
2 000,00 
1 880,00 
1 596,96 
1 380,00 
1 200,00 
1 200,00 
1 200,00 

630,00 
400,00 
353,66 
270,00 
270,00 
220,80 
816,05 

12. Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 729,61 

13. Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 1 500,00 1 704,54 

14. Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 1 000,00 1 038,77 

15. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 100,00 3 539,53 

16. Podróże służbowe krajowe 1 500,00 338,70 

17. Różne opłaty i składki, w tym: 
            - Opłata Marszałkowska 

27 500,00 22 713,84 
11 286,00 

18. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 000,00 14 403,41 

19. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  1 174,02 

21. Szkolenia pracowników 1 300,00 1 340,00 

22. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych  8 921,54 

23. Razem: 1 470 789,00 1 463 994,98 

24. Odpisy amortyzacyjne 0,00 1 228 575,89 

25. Inne zmniejszenia 0,00 8 548,17 
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Koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie w kwocie 6 656,70 zł dotyczą umorzenia 

należności Firmy: Chłodnie Iglopol Sp. z o.o. z tytułu należności wymagalnych  za dostarczanie 

wody i odbioru ścieków. Koszty w kwocie 1 891,47 zł dotyczą umorzenia zaległości mieszkańców 

Gminy Zarszyn.  

Zobowiązania na początek roku wynosiły 127 835,64 zł, a na 31.12.2012 r. – 77 095,48 zł, 

w tym:  

 z tytułu zobowiązań wobec dostawców:    39 749,30 zł 

 z tytułu zobowiązań wobec ZUS:       6 345,79 zł 

 z tytułu podatku od wynagrodzeń:    31 000,39 zł. 

Należności na początek roku wynosiły 97 770,27 zł, a na 31.12.2012 r. 123 676,04 zł, w tym: 

 ze sprzedaży usług:                 100 301,61 zł 

 z tytułu VAT:         23 374,43 zł.  

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2012 r. wynosił 21 277,02 zł. 

Szczegółowy podział przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia 

Załącznik Nr 11. 

 
ROCZNE SPRAWOZDANIE O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM JEDNOSTKI 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
 
Stan środków na rachunku bieżącym Urzędu Gminy Zarszyn ba koniec 2012 r. wynosi 
706 693,77 zł, w tym: 

 środki niewykorzystanych dotacji w raku budżetowym – 5 854,17 zł, 

 środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku 559 298,00 
zł.  

 

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH 
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT.2 I 3  

Gmina Zarszyn w roku 2012 realizowała programy z udziałem środków unijnych, były to 
zarówno programy na wydatki bieżące jak i na zadania inwestycyjne. Plan wydatków z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zgodnie z Uchwałą Nr XVI/117/2012 Rady 
Gminy Zarszyn z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok wynosił 
7 012 883,31 zł. Na przestrzeni roku, w trakcie zmian dokonywanych Uchwałami Rady 
i zarządzeniami Wójta uległ on zmianie i na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 4 517 376,98 zł, z czego 
zrealizowano wydatki na kwotę 3 926 153,82 zł, co stanowi 86,91 % planu. Szczegółowe 
zestawienie zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. nazwy realizowanych projektów oraz sposób 
ich finansowania przedstawia Załącznik Nr 12.  
 
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH 
Przedsięwzięcia ujęte są dla każdego roku rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te 
przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań na tych przedsięwzięciach. W załączniku Nr 
13 przedstawiono przebieg realizacji przedsięwzięć w 2012 r. wykazując wydatki poniesione 
analizowanym okresie na zadaniach. 


