
   

 

                                      Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2016 r 

 

 

Wykonany na dzień 31 grudnia 2016 r budżet Gminy Łubniany to wykonane roczne plany dochodów, przychodów, 

wydatków i rozchodów budżetowych, przedstawione i omówione jak poniżej: 

 

 

 

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 

 
1 2 3 

 

A. DOCHODY (A1+A2) 31 134 629,13 31 180 893,24 

 

A1. Dochody bieżące 30 751 334,29 30 806 572,09 

 

A2. Dochody majątkowe 383 294,84 374 321,15 

 

B. WYDATKI (B1+B2) 30 962 765,13 29 381 855,22 

 

B1. Wydatki bieżące 28 500 695,50 27 436 288,17 

 

B2. Wydatki majątkowe 2 462 069,63 1 945 567,05 

 

C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) 171 864,00 1 799 038,02 

 

D1. PRZYCHODY OGÓŁEM 
 z tego: 

1 088 762,00 2 337 465,79 

 

D11. kredyty i pożyczki 
 w tym: 

0,00 0,00 

 

D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach 
publicznych 

0,00 0,00 

 

D12. spłata pożyczek udzielonych 0,00 0,00 

 

D13. nadwyżka z lat ubiegłych 
 w tym: 

0,00 0,00 

 

D131. na pokrycie deficytu 0,00 0,00 

 

D14. papiery wartościowe 
 w tym: 

0,00 0,00 

 

D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach 
publicznych 

0,00 0,00 

 

D15. prywatyzacja majątku jst 0,00 0,00 

 

D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 
finansach publicznych 
w tym: 

1 088 762,00 2 337 465,79 

 

D161. na pokrycie deficytu 0,00 0,00 

 

D17. inne źródła 0,00 0,00 

 

D2. ROZCHODY OGÓŁEM 
 z tego: 

1 260 626,00 1 260 626,00 

 

D21. spłaty kredytów i pożyczek 
 w tym: 

1 260 626,00 1 260 626,00 

 

D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach 
publicznych 

0,00 0,00 

 

D22. pożyczki (udzielone) 0,00 0,00 

 

D23. wykup papierów wartościowych 
w tym: 

0,00 0,00 

 

D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach 
publicznych 

0,00 0,00 

 

0,00 0,00 

 

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 

 

 
Wyszczególnienie 

 

2) 

 

3) 

 

  
 

1 2 3 

 
0,00 0,00  

4) 

 

 

 

E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego 

0,00 0,00 

 

E2. kredyty i pożyczki 0,00 0,00 
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E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 

 

E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 0,00 0,00 

 

E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających 
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i 
pożyczek z lat ubiegłych 

0,00 0,00 

 

 

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych 

 

 

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 

 
1 2 3 

 

F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych w okresie sprawozdawczym  
w tym: 

0,00 0,00 

 

F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 0,00 

 

F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach 
publicznych 

0,00 0,00 

 

F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na 
spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

0,00 0,00 

 

F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na 
zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r. 

0,00 0,00 

 

F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 
przypadające do spłaty w roku budżetowym 

0,00 0,00 

 X 0,00 

 

5) 

 

 

 

F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach 
określonych w ustawie o działalności leczniczej 

0,00 0,00 

 

Na dzień 31.12.2016 r spełniona jest relacja wynikająca z art.242 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych: 

- wykonane dochody budżetowe bieżące – 30.806.572,09 zł 

- wolne środki – 2.337.465,79 zł 

- wykonane wydatki budżetowe bieżące – 27.436.288,17 zł 

Zmiany budżetu Gminy Łubniany w roku 2016: 

W uchwalonym w dniu 17 grudnia 2015 r Uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XIII/85/15 budżecie Gminy 

Łubniany na 2016 r dokonano 75 zmian: 

 

1. zmiany uchwałą rady gminy - 9 

2.  zmiany dokonane przez wójta planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych - 19 

3. zmiany dokonane zarządzeniem wójta gminy na podstawie udzielonych przez radę gminy upoważnień 

- 13 

4. zmiany dokonane zarządzeniami kierowników jednostek budżetowych na podstawie przekazanych upoważnień 

- 26 

5. zmiany dokonane zarządzeniem wójta dotyczące podziału rezerw ( ogólnej i celowej ustalonej w budżecie 

gminy na zadania z zakresu inicjatywy lokalnej ) - 8 

Plan dochodów zwiększył się z kwoty 25.373.263,00 zł do kwoty 31.134.629,13 zł 

Plan przychodów zmniejszył się z kwoty 3.557.775,00 zł do kwoty 1.088.762,00 zł 

Plan wydatków zwiększył się z kwoty 27.670.412,00 zł do kwoty 30.962.756,13 zł 

Plan rozchodów pozostał bez zmian w kwocie 1.260.626,00 zł 

 

Na dzień 31.12.2016 r wykonany budżet Gminy Łubniany zamknął się dodatnią różnicą dochodów i wydatków 

budżetowych tj. nadwyżka budżetową w kwocie 1.799.038,02 zł. 

 

Stan zobowiązań finansowych Gminy Łubniany na dzień 31.12.2016 r: 

1. Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w 
miejscowości Masów - Łubniany - etap I. Umowa Nr 37/2011/ G-35/OW - OT/ P z dnia 

15.11.2011 r - kwota 1.464.282,00 zł .  Spłata do 20.12.2017 r - niespłacone zobowiązanie na 

31.12.2016  r – 292.282,00  zł ( raty kapitałowe ).  
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2.  Pożyczka z NFOŚiGW na zadanie : Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz 

likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Łubniany Umowa Nr 292/2012/Wn08/OA-

TR-KU/P z dnia 28.05.2012 r Aneks nr 1 z dnia 2.10.2012 r Kwota pożyczki - 837.891,00 zł. 

Spłata pożyczki do dnia 30.06.2020 r Niespłacone zobowiązanie na 31.12.2016 r – 443.985,58 

zł ( raty kapitałowe )  

3. Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w 

miejscowości Jełowa - etap V Umowa Nr 38/2012/G-35/OW - PT/P z dnia 29.11.2012r Kwota 

pożyczki - 1.513.242,00 zł Spłata do dnia 20.10.2023 r. Niespłacone zobowiązanie na 31.12.2016 

r - 1.059.282,00 zł. ( raty kapitałowe ) 

4. Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w 

miejscowości Łubniany - etap II  Umowa nr 59/2013/G-35/OW - PT/P z dnia 8.10.2013  Aneks nr 1 

/ 009/2014 z dnia 28.01.2014 Kwota pożyczki - 2.240.000,00 zł Spłata do 20.12.2020. Niespłacone 

zobowiązanie na 31.12.2016 r - 1.493.400,00 zł ( raty kapitałowe )     

5. Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w 

miejscowościach Masów i Kolanowice - etap II  Umowa nr 52/2014/G-35/OW - OT/P z dnia 

20.11.2014   Aneks nr 01/086/2015 z dnia 9.07.2015 r Kwota pożyczki - 1.141.329,00 z  Spłata do 

dnia 20.06.2023 r   Niespłacone zobowiązanie na 31.12.2016 r -  982.829,00 zł ( raty kapitałowe ) 

6. Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w 

miejscowości Łubniany - etap III.  Umowa nr 52/2015/G-35/ OW - OT / P z dnia 20.08.2015   

Kwota pożyczki - 1.254.800,00 z  Gmina wykorzystała kwotę pożyczki - 1.146.258,00 zł. Spłata do 

20.12.2023 r. Niespłacone zobowiązanie na 31.12.2016 r – 989.404,00 zł ( raty kapitałowe ).Łącznie 

zobowiązania na dzień 31.12.2016 r - kwota 5.261.182,58 zł. 

 

Do dnia 31.12.2016 r Gmina Łubniany nie udzielała poręczeń. 

 

Planowane i wykonane dochody budżetowe: 

 

Na dzień 31.12.2016 r planowane dochody budżetowe na kwotę 31.134.629,13 zł zostały wykonane w 

kwocie 31.180.893,24 zł ( 100,15 % planu): 

1. Dochody bieżące : plan – 30.751.334,29 zł , wykonanie – 30.806.572,09 zł 

2. Dochody majątkowe: plan –383.294,84 zł , wykonanie – 374.321,15 zł 

 

Dochody bieżące: 
1. Dochody podatkowe: 

- w tym: 

 

 
 

Wyszczególnienie 

 
 
 
 
 
 
 

Plan Wykonanie 

Skutki obniżenia 
górnych stawek 

podatków 
obliczone za 

okres 
sprawozdawczy 

Skutki 
udzielonych ulg i  

zwolnień, 
obliczone  
za okres 

sprawozdawczy 
(bez ulg i 
zwolnień 

ustawowych) 

Skutki decyzji wydanych przez 
organ podatkowy na podstawie 
ustawy - Ordynacja Podatkowa, 

obliczone za okres 
sprawozdawczy 

umorzenie 
zaległości 

podatkowych 

rozłożenie na 
raty, odroczenie 

terminu płatności, 
zwolnienie z 
obowiązku 
pobrania, 

ograniczenie 
poboru 

1  2 3 4 5 6 
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A1.  
Ogółem dochody podatkowe 
(A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) 
z tego: 

A1 

 
11 778 530,00 12 006 990,68 918 453,42 241 167,00 6 517,20 0,00 

A2.  
udziały we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych 1) 

A2 
 

275 000,00 
302 504,63 X X X X 

A3.  
udziały we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych 1) 

A3 
 

6 897 530,00 
7 014 652,00 X X X X 

A4.  podatek rolny A4 
 

   350  000,00 
306 398,72 0,00 0,00 385,30 0,00 

A5.  podatek od nieruchomości A5 
 

3 440 000,00 
3 300 790,03 765 508,00 239 607,00 5 845,00 0,00 

A6.  podatek leśny A6 
 

132 000,00 
179 242,84 0,00 0,00 286,90 0,00 

A7.  podatek od środków transportowych A7 
 

244 000,00 
244 703,36 152 945,42 1 560,00 0,00 0,00 

A8.  
podatek dochodowy od osób fizycznych, 
opłacany w formie karty podatkowej 

A8 
 

20  000,00 
28 239,57 X 0,00 0,00 0,00 

A9.  podatek od czynności cywilnoprawnych A9 
 

380 000,00 
592 803,00 X 0,00 0,00 0,00 

A10.  wpływy z opłaty skarbowej A10 
 

30 000,00 
 

31 516,37 X 0,00 0,00 0,00 

A11.  
wpływy z opłaty eksploatacyjnej 
w tym: 

A11 
 

10 000,00 
6 140,16 X 0,00 0,00 0,00 

A12.  od przedsiębiorstwa górniczego 2) A12 
 

0,00 
0,00 X 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej: 

 

Dział  Rozdział Paragraf Plan Wykonanie 

010 01095 2010                                   228.813,18                                    228.813,18 

750 75011 2010                                     97.930,00                                      88.278,28 

751 75101 2010                                       7.684,00                                        7.115,86 

752 75212 2010                                          500,00                                           500,00 

754 75414 2010                                       6.114,00                                        6.114,00 

801 80101 2010                                     26.508,06                                      26.408,11 

801 80110 2010                                     13.724,53                                      13.722,12 

801 80150 2010                                       1.180,00                                        1.178,61 

852 85211 2060                                4.029.949,00                                 3.861.058,98 

852 85212 2010                                1.890.755,00                                 1.888.267,28 

852 85213 2010                                       6.263,00                                        5.981,04 

852 85215 2010                                          649,52                                           466,22 

852 85295 2010                                          300,00                                           268,00 

RAZEM                                  6.310.370,29                                 6.128.171,68 

 

 

3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy: 

 

Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie 

801 80104 2030                                   326.060,00                                    326.060,00 

801 80106 2030                                     15.070,00                                      15.070,00 

801 80149 2030                                       4.110,00                                        4.110,00 

852 85206 2030                                       6.559,00                                        6.411,14 

852 85213 2030                                     13.160,00                                      12.798,76 

852 85214 2030                                   223.000,00                                    221.414,89 

852 85216 2030                                   146.361,00                                    143.731,77 
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852 85219 2030                                   112.317,00                                    112.317,00 

852 85295 2030                                     75.000,00                                      69.818,06 

854 85415 2030                                     40.240,00                                      39.222,40 

RAZEM                                     961.877,00                                    950.954,02 

 

4. Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w 

całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych: 

 

Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie 

854 85415 2040                                          975,00                                           975,00 

RAZEM                                            975,00                                           975,00 

 

  

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 

których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy: 

 

Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie 

852 85295 2007                                     26.945,00                                      33.558,00                                                                      

852 85295 2009                                       4.755,00                                        4.471,98 

RAZEM                                       31.700,00                                      38.029,98 

 

 

 

6. Subwencje z budżetu państwa: 

 

Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie 

758 75801 2920                                7.482.337,00                                 7.482.337,00 

758 75807 2920                                2.185.420,00                                 2.185.420,00 

RAZEM                                  9.667.757,00                                 9.667.757,00 

 

             7.   Pozostałe dochody budżetowe bieżące: 

                   Plan:   2.000.125,00 zł               

                   Wykonanie: 2.013.693,73 zł     

 

      Zaległości w podatkach i opłatach stanowiących dochody budżetu gminy:  

Pomimo toczących się postępowań egzekucyjnych dotyczących podatków i opłat stanowiących dochody gminy ( 

upomnienia , tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych ) zaległości stanowią kwotę 1.414.823,84 zł, na którą 

składają się: 

1.. Kary i mandaty – 3.700,00 zł 

3. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 3.563,54 zł 

4. Opłaty za użytkowanie wieczyste – 97.099,66 zł 

5. Wpływy z usług – 37.008,82 zł ( w tym zwroty kosztów dotacji za wychowanie przedszkolne – 33.294,58 zł ) 

6. Podatek opłacany w formie karty podatkowej  42.612,04 zł 

7. Podatki i opłaty od osób prawnych: 

1) Podatek od nieruchomości – 412.954,23 zł 

2) Podatek rolny – 3.912,02 zł 

3) Podatek leśny – 213,30 zł 

4) Podatek od środków transportowych – 47.813,00 zł 

5)   podatek od czynności cywilnoprawnych – 200,00 zł 

5) Opłaty za wzrost wartości nieruchomości – 27.754,48 zł 

8. Podatki i opłaty od osób fizycznych: 

1) Podatek od nieruchomości – 157.744,49 zł 
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2) Podatek rolny – 25.476,43 zł 

3) Podatek leśny – 613,57 zł 

4) Podatek od środków transportowych – 17.761,09 zł 

5) Podatek od spadków i darowizn – 63,00 zł 

6) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 64.154,62 zł 

8) Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 467.702,96 zł 

9)  Podatek od czynności cywilnoprawnych – 9,00 zł 

            9. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1,00 zł 

           10.  Różne dochody ( pozostałe ) – 4.466,59 zł 

 

Dochody majątkowe: 

Wykonanie dochodów majątkowych przedstawione jest w załączniku nr 1 – WYKONANIE DOCHODÓW 

BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2016 R 

 

                                                                           WYDATKI BUDŻETOWE 

 

Zrealizowane wydatki budżetowe to zrealizowane zadania gminy na dzień 31.12.2016 r na łączną kwotę 29.381.855,22 

zł, w tym: 

Wydatki bieżące – kwota 27.436.288,17 zł 

Wydatki majątkowe – 1.945.567,05 zł 

 

Zrealizowane wydatki bieżące : 

 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: 

 

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatkowana kwota 7.257,00 zł to koszty projektu  

na rozbudowę sieci wodociągowej w Jełowej. 

 

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – wydatkowana kwota  6.183,78 zł to ustawowy odpis z podatku rolnego dla Izby 

Rolniczej. 

 

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych -  nie wydatkowano zabezpieczonych w budżecie środków   

na  opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej ( kwota 12.000,00 zł ) 

 

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę łączną 268.293,07 zł , w tym na zadanie z zakresu 

administracji rządowej – częściowy zwrot podatku akcyzowego – kwota 228.813,18 zł ( z dotacji celowej z budżetu 

państwa), pozostałe wydatki na kwotę 39.479,89 zł to m.in.: wykaszanie, odmulanie rowów, bieżące utrzymanie 

urządzeń wodnych w Jełowej , Kępie, Kolanowicach , Łubnianach, Grabiu i Biadaczu – na łączną kwotę 28.860,49 zł, 

wymiana uszkodzonego przepustu w Brynicy – 1.099,99 zł, koszty operatu wodno-prawnego dotyczącego odbudowy 

rowu melioracyjnego w Kępie – 9.500,00 zł 

 

Dział 020 – Leśnictwo : 

 

Rozdział 02095 – Pozostała działalność -  wydatki w kwocie 24.395,38 zł to koszty wycinki drzew, koszty nowych 

nasadzeń na terenach gminnych. 

 

 

Dział 600 – Transport i łączność: 

 

 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne -  wydatki na kwotę 700.477,12 zł to m.in. najważniejsze zadania 

przeprowadzone na drogach jak w poniższej tabeli: 
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Nazwa  zadania Miejsce wykonania Wartość 

Przebudowa przepustów pod 

drogą  

Dąbrówka Ł. ul. Oleska  

Dąbrówka Ł. ul. Szkolna  

Łubniany ul.Osowska 

 

2.460,00  

7.995,00 

7.995,00 

 

Naprawa dróg o nawierzchni 

gruntowej-gruzem kruszonym i 

tłuczniem bazaltowym 

Jełowa ul.Oleska 

Luboszyce ul.Jodłowa,Sosnowa   

Dąbrówka Ł ul.Oleska 

Luboszyce ul.Opolska 

Kępa ul.Akacjowa,Kasztanowa 

Łubniany ul.Koscielna 

Luboszyce ul, Czarnowaska  

Luboszyce ul. Bukowa 

Kolanowice ul. Dębowa 

Luboszyce ul. Pogodna,Sportowa 

Kępa ul. Miła, 1 Maja   

4.428,00 

22.721,79 

2.006,13 

1.971,69 

7.008,54 

2.324,70 

8.351,70 

4.916,31 

4.405,86 

 

26.604,90 

7.395,99 

Zakup znaków, tablic, rur 

stalowych  
Drogi gminne 10.539,61 

Wykaszanie rowów 

przydrożnych i poboczy dróg 

Kobylno,Jełowa, Dąbrówka Łubn., 

Łubniany,Brynica,Luboszyce 
9.094,94 

Remonty cząstkowe ubytków 

masą na gorąco  

Drogi o nawierzchni asfaltowej z dużymi 

ubytkami 
46.752,05 

Budowa zjazdu na działkę Grabie ul. Wiejska 26.494,20 

Odśnieżanie          Drogi  gminne 10.848,00 

Opracowania techniczne 

Biadacz ul. Szeroka 

Kolanowice ul. Dębowa 

Dabrówka łubn. ul.Oleska 

Biadacz skrzyżowanie. 

Kępa ul.Wróblińska 

Masów  ul. Opolska 

Kolanowice ul.Prosta, Sportowa 

4.120,50 

24.046,50 

9.102,00 

4.735,50 

6.088,50 

10.578,00 

6.519,00 

Przebudowa, remont 

nawierzchni dróg, nakładki 

Kępa ul. Wróblińska  

Jełowa ul. Kupska 

Łubniany ul. Kościelna 

Jełowa ul. Dębińska  

Biadacz ul. Szeroka   

34.563,37 

39.137,52 

27.696,98 

22.405,68 

143.737,80 

Naprawa dróg o nawierzchni 

gruntowej -żużlem 
Biadacz, Jełowa,Grabie 15.558,02 

Przełożenie kostki brukowej, 

wiata przystankowa 
Dąbrówka Ł ul. Oleska 6.300,00 

Usuwanie zatorów pod mostem Brynica ul. Młyńska 3.198,00 

Remont dróg destruktem 

asfaltowym 

Luboszyce ul. Bratków,Fiołków 

Masów ul. Osowska 

Brynica ul. Stawowa 

Dabrówka Ł. ul. Oleska 

7.490,70 

3.431,70 

3.222,60 

36.772,08 

Id: CC166B84-E846-45AA-8F02-066F0F51B18F. Ogłoszony Strona 7



   

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – wydatkowane środki w kwocie 28.046,32 zł to koszty opłat rocznych za 

umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: 

 

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – kwota wydatkowana 187.886,39 zł to koszty 

remontów budynków komunalnych mieszkalnych, zakupu opału, wynagrodzeń palaczy – dozorców .  

 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki w kwocie 286.681,55 zł to koszty wyceny 

działek, map, pomiarów związanych z podziałami, koszty świetlic wiejskich ( wydatki sołectw  Kępa, Kobylno, 

Kolanowice, Masów), zakupy gazu , remonty gminnych lokali użytkowych, remont kotłowni w świetlicy w 

Kolanowicach , odszkodowania za przejęte działki. 

 

 

Dział 710 – Działalność usługowa : 

 

 

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatkowano kwotę 57.478,76 zł jako koszty 

sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

Dział 750 – Administracja publiczna: 

 

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatkowana kwota 86.334,28 zł to zadania z zakresu administracji rządowej 

( ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, rejestr działalności gospodarczej) – w całości ze 

środków dotacji celowej z budżetu państwa . 

 

 

Rozdział 75022 – Rady gmin – wydatki na kwotę  83.509,30 zł to koszty związane z radą gminy ( diety radnych- 

80.855,00 zł, pozostałe koszty to koszty posiedzeń posiedzeń rady , komisji ). 

 

 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – wydatki na kwotę 2.552.924,30 zł to m.in. koszty: 

- wynagrodzenia i pochodne- 2.050.032,96 zł 

- zakupy materiałów – 105.642,34 zł 

- zakupy usług – 178.177,33 zł 

- zakupy energii – 24.536,01 zł 

- świadczenia pracownicze – 5.686,18 zł 

- składki na PFRON – 15.367,00 zł 

- podróże służbowe – 26.397,20 zł 

- ubezpieczenia majątku, składki do związków gmin, stowarzyszeń – 55.063,06 zł 

- odpisy na ZFŚS – 33.601,87 zł 

- koszty postępowań sądowych – 588,52 zł 

- szkolenia pracowników – 27.976,43 zł 

- zapłacony podatek VAT – 29.626,00 zł 

- opłaty na rzecz innych jst – 229,40 zł 

 

Łubniany ul. Piękna 

Jełowa ul. Polna 

23.306,04  

49.200,00 

Wyznaczenie granic Kępa ul. 1 Maja 500,00 

   

 RAZEM 696.024,90 
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Rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki na kwotę 154.182,56 zł , to m.in.koszty zatrudnienia pracowników 

w ramach robót publicznych, koszty doręczania decyzji podatkowych, informacji dotyczących opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, zatrudnienie pracownika gospodarczego – razem kwota 66.977,25 zł, diety 

sołtysów – 52.666,12 zł, koszty komisji urbanistycznych – 8.650,00 zł,  spotkania z jubilatami ( złote gody 

małżeńskie), najstarszymi mieszkańcami gminy- 11.224,53 zł, koszty przejazdu grupy do zaprzyjaźnionej Gminy 

Arnstein – 3.500,00 zł, utrzymanie domeny gminy, stron internetowych sołectw, promocja gminy. 

 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa : 

 

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki w kwocie 

7.115,86 zł to koszty prowadzenia rejestru wyborców i zakupu urn wyborczych – zadanie z zakresu administracji 

rządowej . Środki na zadanie pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. 

 

Dział 752 – Obronna narodowa : 

 

 

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – na zadanie z zakresu administracji rządowej przewidziane do realizacji 

w planie operacyjnym funkcjonowania urzędu gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa 

– wydatkowano kwotę z dotacji celowej na szkolenie - 500,00 zł. 

 

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 

 

 

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatkowana kwota 10.000,00 zł to dotacja na 

wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  na realizację zadania związanego z remontem i 

wyposażeniem pomieszczenia przeznaczonego do szkolenia strażaków pełniących służbę w jednostkach Państwowej 

Straży Pożarnej oraz w jednostkach ochotniczych straży pożarnych powiatu opolskiego. 

 

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – na utrzymanie czterech jednostek OSP w gminie w celu wypełniania 

zadań zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej ( zakupy wyposażenia, sprzętu, opału, koszty akcji 

ratowniczych, gaśniczych, remont samochodu gaśniczego OSP Brynica – 149.998,50 zł ) wydatkowano kwotę łączną  

323.367,16 zł. 

 

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – na zadanie z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenie pracownika 

odpowiedzialnego za zadania z zakresu obrony cywilnej – kwota 6.114,00 zł. 

 

Rozdział 75421 – Zarzadzanie kryzysowe – na zadania określone w przepisach ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r o 

zarządzaniu kryzysowym – wydatkowano kwotę 4.425,54 zł na zakup worków na piasek na wypadek akcji 

przeciwpowodziowych ( 3.997,50 zł ) oraz kamizelek odblaskowych dla dzieci i młodzieży szkół ( 428,04 zł ). 

 

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 27.994,80 zł jako koszty monitorowania gminnych 

budynków użyteczności publicznej. 

 

 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego:  
 

 

Rozdział 75702 –Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 
wydatkowane środki w kwocie 143.335,63 zł to zapłacone odsetki od pożyczek stanowiących zaciągnięte i spłacane 

zobowiązania finansowe gminy. 

 

Dział 758 – Różne rozliczenia: 
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Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -  dokonano zwrotu 

nienależnie pobranej kwoty subwencji za 2012 r w kwocie 69.059,34 zł 

 

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe: 

1) dokonano podziału zaplanowanej w kwocie 50.000,00 zł rezerwy celowej na zadania z zakresu inicjatywy lokalnej 

na zadania: 

- Podtrzymywanie niemieckiej tożsamości narodowej i kultury poprzez zorganizowanie obchodów dnia Św. Marcina 

oraz festynu letniego w Łubnianach – 4.000,00 zł 

- Modernizacja placu pry świetlicy wiejskiej w Masowie poprzez wymianę istniejących urządzeń na nowe celem 

uatrakcyjnienia miejsca spotkań dla mieszkańców – 6.169,68 zł 

- Zadanie : w bibliotece o kulturze i historii Brynicy oraz życiu jej mieszkańców – 11.060,00 zł 

- zadanie : Rodzinny turniej integracyjny „ Ojciec i syn” – 8.000,00 zł 

- Podtrzymywanie tradycji kulturowych wsi Biadacz poprzez organizację festynu wiejskiego p.n. Majowe Dni Biadacza 

2016 – 4.800,00 zł 

- remont pomieszczeń sanitarnych i wymiana stolarki okiennej w budynku szatni na boisku LZS Jełowa – 15.334,00 zł 

 

2) nie wydatkowano środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe -57.000,00zł.  

 

3) dokonano podziału rezerwy ogólnej na zadania z zakresu administracji publicznej – 35.000,00 zł ,Leśnictwa – 

10.000,00 zł szkół podstawowych – 60.000,00 zł. 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie: 

 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – łączne wydatki na kwotę  4.979.332,14 zł to wykonane plany finansowe 

czterech szkół podstawowych: w Luboszycach, Łubnianach, Brynicy i Jełowej. W załączniku nr 2 przestawiono łączne 

kwoty wykonanych planów poszczególnych szkół podstawowych. 

 

 

Rozdział 80104 – Przedszkola – łączne wydatki w kwocie 3.547.660,86 zł , w tym: 

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli – 833.034,75 zł 

- łącznie wykonane plany finansowe czterech przedszkoli – 2.472.299,21 zł 

- zwroty kosztów dotacji dla gmin za dzieci uczęszczające z gminy Łubniany do niepublicznych przedszkoli w tych 

gminach – 242.326,90 zł. 

 

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – wydatkowana kwota 83.285,36 zł jako dotacja dla 

niepublicznego punktu przedszkolnego w Kępie. 

 

Rozdział 80110 – Gimnazja – wydatki w łącznej kwocie 1.648.284,01 zł to wykonany plan finansowy Gimnazjum 

Publicznego w Biadaczu. 

  

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowana kwota 275.075,37 zł to koszty dojazdu uczniów do 

szkół podstawowych i gimnazjum w Biadaczu. 

 

 

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – wydatkowane środki w kwocie 485.102,07 

zł to koszty Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczo – Administracyjnej Obsługi Szkół – jednostki budżetowej 

prowadzącej obsługę finansową szkół i przedszkoli – od roku 2016 pełniącej rolę centrum usług wspólnych. 

 

 

Rozdział 80145 -  Komisje egzaminacyjne -  wydatkowana kwota  654,18 zł to koszty poniesione w związku z pracą 

komisji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. 
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Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – łącznie wydatkowano kwotę 25.772,10 zł , w tym: 

dotacja dla samorządu województwa opolskiego na sfinansowanie doradztwa metodycznego nauczycieli – 11.999,94 

zł, pozostałe koszty to wydatki na inne formy dokształcania nauczycieli zgodnie z podjętą na każdy rok uchwałą Rady 

Gminy – 13.772,16 zł. 

 

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 

przedszkolnego – łącznie wydatkowano środki w kwocie 216.945,07 zł : w przedszkolach publicznych – 76.458,73 zł 

oraz w formie dotacji dla niepublicznego przedszkola w Luboszycach i niepublicznego punktu przedszkolnego w 

Kępie - razem kwota 140.486,34 zł. 

 

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 

młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 

zawodowych oraz szkołach artystycznych-  wydatkowano środki w kwocie łącznej 454.705,20 zł w szkołach 

publicznych : SP Jełowa, SP Brynica, SP Luboszyce, SP Łubniany, Gimnazjum. 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia: 

 

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – w 2016 r  wydatkowano z zaplanowanych w  budżecie gminy środków na 

realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii kwotę 400,00 zł na sfinansowanie warsztatów 

profilaktycznych dla uczniów Gimnazjum. 

 

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki w łącznej kwocie 102.597,33 zł to koszty realizacji 

gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi poniesione na wsparcie m.in. następujących zadań: 

- wynagrodzenia członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, opiekunów na boisku „ ORLIK” w 

Łubnianach, psychologa, opiekunów letnich zajęć dla dzieci i młodzieży – 34.180,00 zł,  wydatki na organizację 

zawodów, wyjazdów na zawody, rekreację , konkursy, półkolonie letnie w szkołach, imprezy mikołajowe, dnia babci i 

dziadka, dzień dziecka organizowane przez sołtysów wsi, dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych organizowanych 

przez gminna instytucje kultury np. „ Ze Śląskiem na Ty” – kwota łączna – 68.417,33 zł. 

 

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - łącznie wydatkowano kwotę 1.226,46 zł , w tym na naprawę ogrodzenia i 

schodów przy ośrodku zdrowia w Luboszycach ( 794,58 zł ) , przeprowadzenie akcji „Zdrowy ząbek” w PP Kępa         

( 431,88 zł ). 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna: 

 

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – zadanie realizowane przez GOPS w Łubnianach – łączne wydatki na kwotę 

13.179,16 zł – to koszty poniesione przez gminę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych . 

 

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na realizacje zadania wydatkowano 

środki w kwocie 208,51 zł ( zadanie realizowane przez GOPS Łubniany). 

 

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny -  wydatkowane środki w kwocie 11.514,75 zł  to koszty zatrudnienia asystenta 

rodziny. 

 

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze – zadanie z zakresu administracji rządowej ( tzw. 500+ )  - realizowane 

w całości z dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 3.861.058,98 zł ( liczba wydanych decyzji w 2016 r  - 623 ). 

 

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowana kwota 1.888.996,29 zł , w tym na zadania z 

zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego ze środków dotacji 

celowej z budżetu państwa – 1.888.267,28 zł ( objętych ta pomocą było 313 rodzin – świadczenia rodzinne , 27 rodzin 
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– fundusz alimentacyjny ), pozostałe koszty to zwroty nienależnych świadczeń za lata poprzednie wraz z odsetkami – 

729,01 zł. 

 

 

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

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 

łącznie wydatkowano kwotę 18.779,80 zł , w tym z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na 

ubezpieczenie zdrowotne – 5.981,04 zł , na zadania własne, również ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 

12.798,76 zł. 

 

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatkowano 

kwotę 614.119,11 zł , w tym na świadczenia – 294.911,99 zł ( zasiłki okresowe – 71 rodzin , celowe – 135 

rodzin),dopłaty do domów pomocy za 14 osób – 319.207,12 zł. 

 

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – na wypłatę świadczeń i koszty z tym związane łącznie wydatkowano kwotę 

3.880,98 zł , w tym wypłatę dodatków energetycznych ( zadanie z zakresu administracji rządowej ) – 466,22 zł. 

 

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – łącznie wydatkowano na wypłatę świadczeń 143.731,77 zł ( 24 rodziny ) w całości ze 

środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne . 

 

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – łączne wydatki na kwotę 540.313,49 zł to koszty jednostki 

budżetowej – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach. 

 

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – koszty świadczenia tych usług przez GOPS 

w Łubnianach – kwota 16.383,31 zł ( w tym wynagrodzenia osób zatrudnionych do świadczenia usług ), objętych tą 

formą pomocy było 9  rodzin . 

 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – łączne wydatki w kwocie 347.499,62 zł to koszty dożywiania w formie 

posiłku ( 59 rodzin) , świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych ( 5 osób ) – 130.418,43 zł 

- koszty związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny ( wydanych 98 kart) – 268,00 zł. 

- realizacja programu” Bliżej rodziny i dziecka” – 29.813,19 zł 

- dotacja dla Caritas w Łubnianach  - zadanie z zakresu pomocy społecznej przekazane do realizacji w wyniku 

przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego – 187.000,00 zł  

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 

 

Rozdział 85305 – Żłobki-  - wydatkowano kwotę 48.730,68 zł jako dotację dla żłobka w Kępie  prowadzonego przez 

osobę fizyczną . 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: 

 

Rozdział 85401 – Świetlice  szkolne - to koszty świetlic szkolnych: SP Luboszyce, SP Jełowa, SP Łubniany, SP 

Brynica oraz Gimnazjum w Biadaczu – łączne wydatki w kwocie 214.999,86 zł. 

 

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – łączne wydatki na kwotę  50.003,00 zł to koszty: 

- wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym i kosztów z tym zadaniem związanych – 49.028,00 zł , w tym ze 

środków dotacji z budżetu państwa na zadanie własne – 39.222,40 zł 

- dofinansowanie zakupu podręczników- „ wyprawka szkolna „ – kwota  975,00 zł 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 

 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – łączne wydatki na kwotę 21.828,27 zł to: 
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- dotacja dla Miasta Opola na utrzymanie biura FS ISPA zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym – 

kwota 3.907,63 zł 

- pozostałe koszty – kwota 17.920,64 zł to m.in.: koszty energii na stacji Niwa ( 5.634,48 zł ), geodezyjne wydzielenie 

przepompowni ścieków w Kolanowicach ( 1.600,00 zł ), słup oświetleniowy przy przepompowni ścieków w 

Kolanowicach ( 3.444,00 zł ), kosztorys inwestorski kanalizacji w Brynicy – II etap ( 3.075,00 zł) , aktualizacje 

operatów wodnoprawnych ( 3.690,00 zł), opłaty za użytkowanie gruntów ( 477,16 zł ). 

 

 

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami- wydatkowane środki w kwocie 1.082.378,12 zł to koszty wywozu odpadów 

komunalnych i pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi ( wynagrodzenia, inne koszty 

administracyjne). 

 

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wydatki w kwocie 45.144,66 zł to koszty wywozu odpadów 

komunalnych z placów gminnych. 

 

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – łącznie wydatkowano kwotę 517.331,36 zł – to koszty energii i 

eksploatacji oświetlenia ulicznego. 

 

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – wydatkowana kwota 23.021,81 zł to m.in. koszty programu opieki nad 

zwierzętami : wyłapywanie bezdomnych zwierząt, usuwanie padłych zwierząt z terenu gminy , znakowanie psów ( 

9.896,00 zł). 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 

 

Rozdziały : 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz 92116 – Biblioteki – na łączną kwotę 570.000,00 zł 

to dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Łubniańskiego Ośrodka Kultury w Łubnianach . 

 

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zgodnie z uchwałą Rady Gminy dotyczącą udzielania 

dotacji na prace konserwatorskie zabytków wpisanych do rejestru zabytków, zawarto umowę i przekazano środki 

dotacji na prace konserwatorskie dla Parafii pw. Św. Antoniego w Luboszycach – kwota dotacji – 70.000,00 zł 

 

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – łączne wydatki w kwocie 104.976,95 zł to koszty dożynek gminnych , 

przyjęcia gości z partnerskiej Gminy Arnstein z Niemiec, realizacja planów sołectw dotyczących organizacji wiejskich 

imprez kulturalnych, również w ramach inicjatywy lokalnej ( 84.976,95 zł ), dotacja celowa dla gminnej instytucji 

kultury na realizację dożynek gminnych ( 20.000,00 zł ). 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna: 

 

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – łącznie wydatkowano kwotę 293.564,54 zł na zadania: 

- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia LZS – zgodnie z zawarta umowa na zlecenie zadania – 189.995,95 zł 

- koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych – 103.568,59 zł. 

 

Rozdział 92695 – Pozostała działalność -  wydatki w kwocie 78.040,86 zł  to m.in.: koszty zrealizowanych planów 

sołectw ( 19.552,76),  zakupy sprzętu, energii , zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej  ( 23.334,00 zł ), 

serwis nawierzchni boiska Orlik w Łubnianach ( 2.700,00 zł ), remont ogrodzenia placu zabaw w Brynicy ( 10.350,45 

zł ), projekty budowlane siłowni zewnętrznych ( 7.011,00 zł ), koszty energii elektrycznej na boiskach w Luboszycach 

i łubnianach ( 3.677,96 zł ), wkład własny gminy w Projekt „ Junior Sport” realizowany przez SP Łubniany( 4.400,00 

zł), usunięcie awarii sterowania oświetlenia na boisku w Luboszycach i Kolanowicach (1.549,80 zł ). 

 

 

Wydatki majątkowe – kwota wykonana – 1.945.567,05 zł. 
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W załączniku nr 2 – Wykonanie wydatków budżetowych przedstawione zostały kwoty planów i wykonanych 

wydatków majątkowych , w tym zgodnie z nazwami zadań inwestycyjnych jak w załączniku do uchwały budżetowej 

na 2016 r. 

 

 

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w 

art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień ich 

realizacji. 

 

Wydatki bieżące: 

Uchwalając w grudniu 2015 r budżet na 2016 r nie planowano zadań bieżących realizowanych z udziałem środków 

unijnych. Uchwałą zmieniającą budżet na 2016 r z dnia 30.03.2016 r wprowadzono do budżetu gminy zadanie: Bliżej 

rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy 

zastępczej – w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020. Jest to zadanie do realizacji w okresie 1.04.2016 r do 31.03.2018 

r. Plan na 2016 r – kwota 31.700,00 zł  został wykonany w kwocie 29.813,19 zł. 

 

 

Wydatki majątkowe: 

Przy współfinansowaniu środkami unijnymi zaplanowano na 2016 r następujące zadania: 

1) Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Brynica – etap II ( w latach 2016 – 2017 ) na łączną 

kwotę  2.400.000,00 zł. 

 2) Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie „ osiedla kwiatów” w Luboszycach ( do realizacji w latach 

2016 – 2017) na łączną kwotę 2.400.000,00 zł. Planuje się realizować zadanie w latach 2017 – 2018. 

3) Przebudowa budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Biadacz ( realizacja w latach 2016 – 

2017 ) – kwota 190.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach Projektu: Stworzenie kompleksowego systemu 

wsparcia osób niesamodzielnych. 

4) Rozbudowa budynku przedszkola w Kępie ( realizacja w latach 2016 – 2017 ) – kwota 360.000,00 zł. Zadanie 

będzie realizowane w ramach Projektu: Przedszkola na wymiar – w latach 2017-2018. Rozbudowa przedszkola 

wykonana będzie w roku 2017. 

Żadne z tych zadań z uwagi na brak lub przesunięte terminy naboru wniosków o dofinansowanie nie zostały 

realizowane w roku 2016. Zabezpieczone środki w budżecie zostały przeniesione na inne zadania. 

 

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ( pozostałych ): 

1) Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego na boisku sportowym LZS Luboszyce w ramach inicjatywy 

lokalnej – realizacja od roku 2013 do roku 2017. W roku 2016 na kwotę limitu  40.000,00 zł wykonano 

zadanie w kwocie 39.509,65 zł. 

2) Budowa oświetlenia ulicznego – limit w roku 2016 – 80.000,00 zł. Zrealizowano zadanie w kwocie 75.422,33 

zł ( wymiana 5 opraw w Jełowej ul. Opolska, budowa nowych punktów w Kolanowicach ul. Sosnowa – 25, w 

Luboszycach ul. Krzywa – 15, w Jełowej ul. Leśna – 44 ) 

3) Dokumentacje techniczne budowy ścieżek rowerowych – zadanie do realizacji w latach 2016 – 2017. W 2016 r 

dokonano płatności częściowej na kwotę 178.040,00 zł 

4) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kobylnie – planowano zadanie do realizacji w latach 2016-2017 na 

łączną kwotę limitów 313.000,00 zł. W 2016 r wykonano dokumentację projektową i przyłącz energetyczny – 

kwota wydatków – 77.436,86 zł. Zadanie planowane jest do realizacji łącznie z budową sieci kanalizacji na 

Osiedlu „ Kwiatów” w Luboszycach przy współfinansowaniu środków unijnych  w latach 2017 – 2018. 

5) Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci wodociągowej – przejęto wybudowaną sieć : Kępa ul. Miła – 130 

mb, Luboszyce ul. Fiołków – 100 mb, Luboszyce ul. Sosnowa – 53 mb i 30 mb, Kępa ul. Zawadzka – 287 mb. 

- łącznie wydatkowana kwota 26.399,00 zł. 

      6)   Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej – łącznie wydatkowano kwotę 47.173,00 zł . Przejęto  

            sieć :Kępa ul. Miła, Luboszyce ul. Sosnowa, Luboszyce ul. Opolska, Biadacz ul. Kolanowska, Brynica ul.  

            Powstańców Śl., Kępa ul. Tulipanów, Kępa ul. Sportowa, Biadacz ul. Leśna, Łubniany ul. Kolanowska -  

            przejęto łącznie 339 mb sieci oraz 10 przepompowni przydomowych. 
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7) Zakupy inwestycyjne środków trwałych w Urzędzie Gminy – dokonano zakupu oprogramowania Legislator 

Magic – 3.843,75 zł, urządzenie wielofunkcyjne sieciowe – 6.273,00 zł, kserokopiarka  - 12.275,40 zł, licencja 

do aplikacji kopie zapasowe – 5.498,10 zł – łącznie kwota 27.890,25 zł. 

8) Zakupy sprzętu ochrony przeciwpożarowej : kamera termowizyjna OSP Łubniany – 6.320,97 zł, motopompa 

pożarnicza OSP Łubniany – 18.561,00 zł, aparat oddechowy OSP Łubniany – 6.651,16 zł, defibrylator OSP 

Łubniany – 5.610,00 zł – łącznie kwota 37.143,13 zł. 

 

 

Załącznik nr 3 do sprawozdania zawiera wykonanie planów sołectw w ramach budżetu gminy. Nie są to wydatki w 

rozumieniu ustawy o Funduszu Sołeckim. Rada Gminy Łubniany nie wyraziła zgody na wyodrębnienie na rok 2016 w 

budżecie gminy środków Funduszu Sołeckiego. 

 

 

Sprawozdanie niniejsze obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o 

finansach publicznych, a są to jednostki w Gminie Łubniany: 

1.Publiczna Szkoła Podstawowa w Łubnianach 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Luboszycach 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jełowej 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brynicy 

5. Publiczne Gimnazjum i. Jana Pawła II w Biadaczu 

6. Publiczne Przedszkole w Brynicy 

7. Publiczne Przedszkole w Jełowej 

8. Publiczne Przedszkole w Łubnianach 

9. Publiczne Przedszkole w Kępie 

 

Załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania zawiera zestawienie tabelaryczne wykonanych planów dochodów tych 

jednostek oraz wydatków nimi sfinansowanych za rok 2016. 

 

 

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.z 2016 r poz.1870 

ze zm.) sprawozdanie zawiera również sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych osób 

prawnych: gminnej instytucji kultury – Łubniańskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Łubnianach oraz Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Łubniany według stanu na dzień 

31.12.2016 r. 

Wójt Gminy Łubniany 

Krystian Baldy 
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Załącznik nr 1  

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2016 r  : 

 

  

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2016 R 

 

DOCHODY BIEŻĄCE 

Dział Rozdz

iał 

Para

graf 

Nazwa Plan Wykonanie % 

wykon

ania 

010   Rolnictwo i łowiectwo         228.813,18           228.813,18 100,0 

 01095  Pozostała działalność         228.813,18           228.813,18 100,0 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami 

 

 

 

 

          228.813,18 

 

 

 

 

          228.813,18 

  

 

 

 

100,0 

020   Leśnictwo               4.000,00              2.703,67 67,6 

 02095  Pozostała działalność              4.000,00             2.703,67 67,6 

  0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych SP, 

jednostek samorządu terytorialnego 

lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz 

innych umów o podobnym 

charakterze 

 

 

 

 

 

              4.000,00 

 

 

 

 

 

             2.703,67 

 

 

 

 

 

67,6 

600   Transport i łączność             20.000,00                     0,00 - 

 60016  Drogi publiczne gminne             20.000,00                    0,00 - 

  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw 

             

 

 

          20.000,00 

 

 

 

                    -             

 

 

 

    - 

700   Gospodarka mieszkaniowa         228.900,00           215.808,27 94,3 

 70004  Różne jednostki obsługi gospodarki 

mieszkaniowej 

 

         126.500,00 

    

          121.658,23 

 

96,2 

  0690 Wpływy z różnych opłat                 500,00                     0,00   - 

  0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych SP, 

jednostek samorządu terytorialnego 

lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz 

innych umów o podobnym 

charakterze 

   

 

 

 

 

 

         125.000,00 

 

 

 

 

 

 

           121.181,01 

 

 

 

 

 

 

96,9 

  0920 Pozostałe odsetki              1.000,00                   477,22 47,7 

 70005  Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 

         102.400,00              94.150,04 91,9 

  0550 Wpływy z opłat z tytułu  użytkowania 

wieczystego nieruchomości  

 

           20.000,00 

   

            12.757,80 

 

63,8 

  0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych SP, 

jednostek samorządu terytorialnego 
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lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz 

innych umów o podobnym 

charakterze 

 

 

        

           70.000,00 

 

 

             

            70.830,17 

 

 

 

101,2 

  0830 Wpływy z usług            10.000,00               9.835,67 98,3 

  0920 Pozostałe odsetki              2.000,00                  350,60 17,5 

  0970 Wpływy z różnych dochodów                 400,00                  375,80 93,9 

750   Administracja publiczna         158.685,00           190.145,80 119,8 

 75011  Urzędy wojewódzkie           97.960,00              88.284,48 90,1 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami 

 

 

 

 

 

          97.930,00 

 

 

 

 

 

            88.278,28 

 

 

 

 

 

90,1 

  2360 Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami 

 

 

 

 

                  30,00 

 

 

 

 

                    6,20 

 

 

 

 

20,6 

 75023  Urzędy gmin            53.175,00            96.064,87 180,6 

  0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów 

i innych kar pieniężnych od osób 

fizycznych 

 

 

                    0,00 

 

 

                100,00 

 

 

- 

  0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych 

kar pieniężnych od osób prawnych i 

innych jednostek organizacyjnych 

 

 

                 650,00 

 

 

                900,00 

 

 

138,4 

  0740 Wpływy z dywidend               1.425,00               1.424,50 99,9 

  0830 Wpływy z usług             45.000,00             28.916,47 64,3 

  0920 Pozostałe odsetki                  500,00                     0,00 - 

  0970 Wpływy z różnych dochodów               5.600,00            64.723,90 1155,8 

 75095  Pozostała działalność              7.550,00             5.796,45 76,7 

  0970 Wpływy z różnych dochodów               2.600,00              1.932,15 74,3 

  2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 

płatności, w tym wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem 

procedur, o których mowa w art. 184 

ustawy, pobranych nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości 

 

 

 

 

 

 

              1.000,00 

 

 

 

 

 

 

                    0,00 

 

 

 

 

 

 

- 

  8510 Wpływy z różnych rozliczeń               3.950,00               3.864,30 97,8 

751   Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 

 

 

             7.684,00 

 

 

              7.115,86 

 

 

92,6 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony 

prawa 

 

 

             7.684,00 

 

 

              7.115,86 

 

 

92,6 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom 
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powiatowo-gminnym) ustawami              7.684,00 

 

      

             7.115,86 92,6 

752   Obrona narodowa                  500,00                   500,00 100,0 

 75212  Pozostałe wydatki obronne                  500,00                   500,00 100,0 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami 

 

 

 

 

                

                500,00 

 

 

 

 

                  

                 500,00 

 

 

 

 

 

100,0 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

 

            6.114,00 

 

            6.114,00 

 

100,0 

 75414  Obrona cywilna             6.114,00             6.114,00 100,0 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami 

 

 

 

 

 

             6.114,00 

 

 

 

 

 

              6.114,00 

 

 

 

 

 

100,0 

756   Dochody od osób prawnych, od 

osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

 

 

 

 

    11.997.880,00 

 

 

 

 

     12.204.631,52 

 

 

 

 

101,7 

 75601  Wpływy z podatku dochodowego od 

osób fizycznych 

 

            20.000,00 

 

             28.294,50 

 

141,5 

  0350 Wpływy z podatku od działalności 

gospodarczej osób fizycznych 

opłacany w formie karty podatkowej 

 

 

           20.000,00 

 

 

             28.239,57 

 

 

141,2 

  0910 Wpływy z odsetek od 

nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat 

 

 

                     0,00 

 

 

                    54,93 

 

 

- 

 75615  Wpływy z podatku rolnego, podatku 

leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat 

lokalnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych 

 

 

 

 

       1.917.300,00 

 

 

 

 

       1.781.556,24 

 

 

 

 

92,9 

  0310 Wpływy z podatku od nieruchomości        1.760.000,00         1.581.091,46 89,9 

  0320 Wpływy z podatku rolnego             10.000,00                8.985,50 89,8 

  0330 Wpływy z podatku leśnego           120.000,00            169.224,90 141,0 

  0340 Wpływy z podatku od środków 

transportowych 

 

           14.000,00 

 

             12.828,00 

 

91,6 

  0500 Wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych 

 

           10.000,00 

 

               7.866,00 

 

78,6 

  0690 Wpływy z różnych opłat                 300,00                   392,34 130,4 

  0910 Wpływy z odsetek od 

nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat 

 

 

            3.000,00 

 

 

               1.168,04 

 

 

38,9 

 75616  Wpływy z podatku rolnego, podatku 

leśnego, podatku od spadków i 

darowizn, podatku od czynności 
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cywilnoprawnych oraz podatków i 

opłat lokalnych od osób fizycznych 

 

    2.732.000,00 

 

        2.937.641,55 

 

107,5 

  0310 Wpływy z podatku od nieruchomości      1.680.000,00         1.719.698,57 102,3 

  0320 Wpływy z podatku rolnego         340.000,00            297.413,22 87,5 

  0330 Wpływy z podatku leśnego           12.000,00              10.017,94 83,5 

  0340 Wpływy z podatku od środków 

transportowych 

 

        230.000,00 

 

           231.875,36 

 

100,8 

  0360 Wpływy z podatku od spadków i 

darowizn 

 

           80.000,00 

 

             73.854,50 

 

92,3 

  0430 Wpływy z opłaty targowej              2.000,00                   950,00 47,5 

  0500 Wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych 

 

        370.000,00 

 

           584.937,00 

 

158,0 

  0690 Wpływy z różnych opłat             8.000,00                9.540,96 119,2 

  0910 Wpływy z odsetek od 

nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat 

 

 

           10.000,00 

 

 

              9.354,00 

 

 

93,5 

 75618  Wpływy z innych opłat stanowiących 

dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw 

 

 

         156.050,00 

 

 

          139.982,60 

 

 

89,7 

  0410 Wpływy z opłaty skarbowej             30.000,00             31.516,37 105,0 

  0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej             10.000,00               6.140,16 61,4 

  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych 

 

          100.000,00 

 

            84.914,90 

 

84,9 

  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw 

 

 

             

           15.000,00 

 

 

 

           16.380,32 

 

 

 

109,2 

  0690 Wpływy z różnych opłat              1.000,00              1.000,00 100,0 

  0920 Wpływy z pozostałych  odsetek                   50,00                    30,85 61,7 

 75621  Udziały gmin w podatkach 

stanowiących dochód budżetu 

państwa 

 

 

      7.172.530,00 

 

 

       7.317.156,63 

 

 

102,0 

  0010 Podatek dochodowy od osób 

fizycznych 

 

       6.897.530,00 

 

        7.014.652,00 

 

101,7 

  0020 Podatek dochodowy od osób 

prawnych 

 

          275.000,00 

 

           302.504,63 

 

110,0 

758   Różne rozliczenia       9.673.757,00        9.670.740,55 99,9 

 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej 

dla jednostek samorządu 

terytorialnego 

 

 

      7.482.337,00 

 

 

       7.482.337,00 

 

 

100,0 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa       7.482.337,00        7.482,337,00 100,0 

 75807  Część wyrównawcza subwencji 

ogólnej dla gmin 

 

      2.185.420,00 

 

      2.185.420,00 

 

100,0 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa       2.185.420,00        2.185.420,00 100,0 

 75814  Różne rozliczenia finansowe             6.000,00               2.983,55 49,7 

  0920 Wpływy z pozostałych odsetek              6.000,00               2.983,55 49,7 

801   Oświata i wychowanie           692.852,59           699.398,49 100,9 

 80101  Szkoły podstawowe           26.508,06            26.408,11 99,6 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: CC166B84-E846-45AA-8F02-066F0F51B18F. Ogłoszony Strona 19



   

 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami 

 

 

           26.508,06 

 

 

             26.408,11 

 

 

99,6 

 80104  Przedszkola          632.260,00           638.909,65 101,0 

  0660 Wpływy z opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego 

 

           45.000,00 

 

            46.392,20 

 

103,0 

  0670 Wpływy z opłat za korzystanie z 

wyżywienia w jednostkach 

realizujących zadania z zakresu 

wychowania przedszkolnego 

 

 

 

         100.000,00 

 

 

 

          120.287,90 

 

 

 

120,3 

  0830 Wpływy z usług          160.000,00           144.999,55 90,6 

  0970 Wpływy z różnych dochodów              1.200,00               1.170,00 97,5 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych) 

 

 

 

        326.060,00 

 

 

 

 

          326.060,00 

 

 

 

100,0 

 80106  Inne formy wychowania 

przedszkolnego 

 

          15.070,00 

 

            15.070,00 

 

100,0 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych) 

 

 

 

          15.070,00 

 

 

 

             15.070,00 

 

 

 

100,0 

 80110  Gimnazja           13.724,53              13.722,12 99,9 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami 

 

 

 

 

 

           13.724,53 

 

 

 

 

 

             13.722,12 

 

 

 

 

 

99,9 

 80149  Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci w 

przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego 

 

 

 

 

 

 

              4.110,00 

 

 

 

 

 

 

            4.110,00 

 

 

 

 

 

 

100,0 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych 

 

 

 

             4.110,00 

 

 

 

               4.110,00 

 

 

 

100,0 

 80150  Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i 

młodzieży w szkołach podstawowych, 

gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach 

profilowanych i szkołach 

zawodowych oraz szkołach 

artystycznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

            1.180,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

               1.178,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,9 

  2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu    
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państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom 

powiatowo - gminnym) ustawami 

 

 

 

 

             1.180,00 

 

 

 

 

               1.178,61 

 

 

 

 

99,9 

852   Pomoc społeczna       6.578.433,52        6.408.990,78 97,4 

 85206  Wspieranie rodziny             6.559,00               6.411,14 97,7 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych ) 

 

 

 

            6.559,00 

 

 

 

              6.411,14 

 

 

 

97,7 

 85211  Świadczenie wychowawcze      4.029.949,00         3.861.058,98 95,8 

  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone 

gminom( związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym), związane z 

realizacją świadczenia 

wychowawczego stanowiącego 

pomoc państwa w wychowywaniu 

dzieci 

 

 

 

 

 

 

 

 

      4.029.949,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

        3.861.058,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

95,8 

 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

 

 

 

 

       1.895.575,00 

 

 

 

 

        1.897.536,26 

 

 

 

 

100,1 

  0920 Wpływy z pozostałych odsetek                    20,00                    17,01 85,05 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami 

 

 

 

 

 

       1.890.755,00 

 

 

 

 

 

        1.888.267,28 

 

 

 

 

 

99,8 

  2360 Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami 

 

 

 

 

             4.000,00 

 

 

 

 

               8.539,97 

 

 

 

 

213,5 

  2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 

płatności, w tym wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem 

procedur, o których mowa w art. 184 

ustawy, pobranych nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości 

 

 

 

 

 

 

                800,00 

 

 

 

 

 

 

                 712,00 

 

 

 

 

 

 

89,0 

 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne oraz 

za osoby uczestniczące w zajęciach w 

centrum integracji społecznej 

 

 

 

 

           19.423,00 

 

 

 

 

         18.779,80 

 

 

 

 

96,7 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 
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z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami 

 

 

 

             6.263,00 

 

 

 

               5.981,04 

 

 

 

95,5 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych) 

 

 

 

           13.160,00 

 

 

 

             12.798,76 

 

 

 

97,3 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe 

 

 

          253.000,00 

 

 

          250.339,57 

 

 

98,9 

  0970 Wpływy z różnych dochodów            30.000,00             28.924,68 96,4 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych) 

 

 

 

         223.000,00 

 

 

 

           221.414,89 

 

 

 

99,3 

 85215  Dodatki mieszkaniowe                649,52                  466,22 71,8 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami 

 

 

 

 

 

                649,52 

 

 

 

 

 

                 466,22 

 

 

 

 

 

71,8 

 85216  Zasiłki stałe          146.361,00           143.731,77 98,2 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych) 

 

 

 

          146.361,00 

 

 

 

          143.731,77 

 

 

 

98,2 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej           112.317,00           112.317,00 100,0 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych) 

 

 

 

          112.317,00 

 

 

 

          112.317,00 

 

 

 

100,0 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

 

              2.000,00 

 

             2.701,00 

 

135,0 

  0970 Wpływy z różnych dochodów               2.000,00               2.701,00 135,0 

 85295  Pozostała działalność           112.600,00          115.649,04 102,7 

  2007 Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których 

mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust. 3 

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 

ramach budżetu środków 

europejskich, z wyłączeniem 

dochodów klasyfikowanych w 

paragrafie 205  

 

 

 

 

 

 

 

 

           26.945,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

             33.558,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

124,5 

  2009 Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których 

mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust. 3 

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 

ramach budżetu środków 
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europejskich, z wyłączeniem 

dochodów klasyfikowanych w 

paragrafie 205 

 

 

              4.755,00 

 

 

              4.471,98 

 

 

94,0 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami 

 

 

 

 

 

                300,00 

 

 

 

 

 

                  268,00 

 

 

 

 

 

89,3 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych) 

 

 

 

            75.000,00 

 

 

 

             69.818,06 

 

 

 

93,0 

  8510 Wpływy z różnych rozliczeń               5.600,00                7.533,00 134,5 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza            41.215,00             40.197,40 97,5 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów           41.215,00             40.197,40 97,5 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych) 

 

 

 

            40.240,00 

 

 

 

            39.222,40 

 

 

 

97,5 

  2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

gmin z zakresu edukacyjnej opieki 

wychowawczej finansowanych w 

całości przez budżet państwa w 

ramach programów rządowych 

 

 

 

 

 

                 975,00 

 

 

 

 

 

                  975,00 

 

 

 

 

 

100,0 

900   Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

 

       1.112.500,00 

 

        1.131.404,03 

 

101,7 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód              4.000,00                3.704,76 92,6 

  0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych SP, 

jednostek samorządu terytorialnego 

lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz 

innych umów o podobnym 

charakterze 

 

 

 

 

 

 

              4.000,00 

 

 

 

 

 

 

               3.704,76 

 

 

 

 

 

 

92,6 

 90002  Gospodarka odpadami        1.092.500,00       1.117.342,84      102,3 

  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw 

 

 

 

       1.090.000,00 

 

 

 

      1.115.264,80 

 

 

 

102,3 

  0690 Wpływy z różnych opłat               1.500,00              1.195,80 79,7 

  0910 Wpływy z odsetek od 

nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat 

 

 

              1.000,00 

 

 

                882,24 

 

 

88,2 

 90019  Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat i kar 

za korzystanie ze środowiska 

 

 

            15.000,00 

 

 

              9.743,57 

 

 

64,9 

  0690 Wpływy z różnych opłat             15.000,00               9.743,57 64,9 

 90020  Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat 

produktowych 

 

 

              1.000,00 

 

 

                 612,86 

 

 

61,3 
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  0400 Wpływy z opłaty produktowej             1.000,00                 612,86 61,3 

926   Kultura fizyczna                    0,00                     8,54 - 

 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej                    0,00                     8,54 - 

  0970 Wpływy z różnych dochodów                    0,00                     8,54 - 

   Ogółem dochody bieżące    30.751.334,29     30.806.572,09 100,2 

 

 

 

 

 DOCHODY  MAJĄTKOWE 

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 

wykonania 

010   Rolnictwo i łowiectwo        137.994,84         137.994,84 100,0 

 01042  Wyłączenie z produkcji 

gruntów rolnych 

 

        127.794,84 

 

        127.794,84 

 

100,0 

  6630 Dotacje celowe otrzymane z 

samorządu województwa na 

inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień( umów 

) między jednostkami 

samorządu terytorialnego 

 

 

 

 

 

 

        127.794,84 

 

 

 

 

 

 

        127.794,84 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 01095  Pozostała działalność           10.200,00           10.200,00 100,0 

  0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego 

nabycia prawa własności oraz 

prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości 

 

 

 

          10.200,00 

 

 

 

          10.200,00 

 

 

 

100,0 

700   Gospodarka mieszkaniowa           26.300,00           26.269,21 99,9 

 70005  Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 

 

          26.300,00 

 

          26.269,21 

 

99,9 

  0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego 

nabycia prawa własności oraz 

prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości 

 

 

 

         26.300,00 

 

 

 

           26.269,21 

 

 

 

99,9 

750   Administracja publiczna          10.000,00            10.000,00 100,0 

 75023  Urzędy gmin          10.000,00            10.000,00 100,0 

  0870 Wpływy ze sprzedaży 

składników majątkowych 

 

         10.000,00 

 

           10.000,00 

 

100,0 

900   Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 

 

         29.000,00 

 

         20.057,10 

 

69,2 

 90095  Pozostała działalność           29.000,00          20.057,10 69,2 

  6280 Środki otrzymane od 

pozostałych jednostek 

zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na 

finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek 

zaliczanych do sektora 

finansów publicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          29.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          20.057,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69,2 

926   Kultura fizyczna         180.000,00         180.000,00 100,0 
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 92601  Obiekty sportowe      180.000,00         180.000,00 100,0 

  6330 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 

inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych 

gmin ( związków gmin ) 

 

 

 

 

     180.000,00 

 

 

 

 

       180.000,00 

 

 

 

 

100,0 

   Ogółem dochody majątkowe       383.294,84         374.321,15 97,6 

   OGÓŁEM DOCHODY  31.134.629,13  31.180.893,24 100,1 
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Załącznik nr 2  

do  Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2016 r 

  

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2016 R 

 

 

WYDATKI BIEŻĄCE 

Dział Rozdział Nazwa , rodzaj wydatku Plan Wykonanie % 

wykonania 

010  Rolnictwo i łowiectwo          302.813,18             281.733,85 93,4 

 01010 Infrastruktura wodociągowa i 

sanitacyjna wsi 

 

           12.300,00 

 

                7.257,00 

 

59,0 

  Wydatki jednostek budżetowych            12.300,00                 7.257,00 59,0 

 01030 Izby rolnicze              7.000,00                6.183,78 88,3 

  Wydatki jednostek budżetowych              7.000,00                6.183,78 88,3 

 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów 

rolnych 

 

           12.000,00 

   

                       0,00 

 

- 

  Wydatki jednostek budżetowych            12.000,00                        0,00 - 

 01095 Pozostała działalność          271.513,18             268.293,07 98,8 

  Wydatki jednostek budżetowych          271.513,18             268.293,07 98,8 

                 - wynagrodzenia i pochodne             3.440,00                3.440,00  

020  Leśnictwo            25.000,00              24.395,38 97,6 

 02095 Pozostała działalność            25.000,00              24.395,38 97,6 

  Wydatki jednostek budżetowych            25.000,00              24.395,38 97,6 

600  Transport i łączność          738.124,00            728.523,44 98,7 

 60016 Drogi publiczna gminne          708.124,00            700.477,12 98,9 

  Wydatki jednostek budżetowych          708.124,00            700.477,12 98,9 

 60095 Pozostała działalność           30.000,00             28.046,32 93,5 

  Wydatki jednostek budżetowych           30.000,00             28.046,32  93,5 

700  Gospodarka mieszkaniowa         547.169,68            474.567,94 86,7 

 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki 

mieszkaniowej 

 

         214.600,00 

 

            187.886,39 

 

87,5 

  Wydatki jednostek budżetowych          214.100,00             187.606,17 87,6 

                 - wynagrodzenia i pochodne            28.000,00              27.154,01  

  Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 500,00                  280,22 56,0 

 70005 Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 

 

          332.569,68 

    

            286.681,55 

 

86,2 

  Wydatki jednostek budżetowych           332.569,68             286.681,55 86,2 

                 - wynagrodzenia i pochodne              5.300,00                4.710,79  

710  Działalność usługowa           150.000,00             57.478,76 38,3 

 71004 Plany zagospodarowania 

przestrzennego 

 

          150.000,00 

 

            57.478,76 

 

38,3 

  Wydatki jednostek budżetowych           150.000,00             57.478,76 38,3 

750  Administracja publiczna        3.032.030,00        2.876.950,44 94,8 

 75011 Urzędy wojewódzkie             97.930,00            86.334,28 88,2 

  Wydatki jednostek budżetowych             97.930,00             86.334,28 88,2 

                 - wynagrodzenia i pochodne             95.098,67             83.622,95  

 75022 Rady gmin           105.000,00            83.509,30 79,5 

  Wydatki jednostek budżetowych             10.000,00              2.654,30 26,5 

  Świadczenia na rzecz osób fizycznych             95.000,00             80.855,00 85,1 

 75023 Urzędy gmin        2.659.600,00        2.552.924,30 95,9 
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  Wydatki jednostek budżetowych       2.652.600,00         2.547.238,12 96,0 

                 - wynagrodzenia i pochodne       2.113.000,00        2.050.032,96  

  Świadczenia na rzecz osób fizycznych              7.000,00                5.686,18 81,2 

 75095 Pozostała działalność         169.500,00           154.182,56 90,9 

  Wydatki jednostek budżetowych         113.500,00           100.725,44 88,7 

                 - wynagrodzenia i pochodne           71.200,00             66.977,25  

  Dotacje na zadania bieżące             2.000,00                     0,00 - 

  Świadczenia na rzecz osób fizycznych           54.000,00              53.457,12 98,9 

751  Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 

 

 

           7.684,00 

 

 

              7.115,86 

 

 

92,6 

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

 

           7.684,00 

 

              7.115,86 

 

92,6 

  Wydatki jednostek budżetowych            7.684,00                7.115,86 92,6 

                 - wynagrodzenia i pochodne           1.972,00                1.972,00  

752  Obrona narodowa                 500,00                    500,00 100,0 

 75212 Pozostałe wydatki obronne                 500,00                   500,00 100,0 

  Wydatki jednostek budżetowych                 500,00                   500,00 100,0 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

 

          373.970,87 

 

           371.901,50 

 

99,4 

 75411 Komendy powiatowe Państwowej 

Straży Pożarnej 

 

            10.000,00 

 

            10.000,00 

 

100,0 

  Wpłaty jednostek na państwowy 

fundusz celowy 

 

            10.000,00 

 

            10.000,00 

 

100,0 

 75412 Ochotnicze straże pożarne           324.856,87           323.367,16 99,5 

  Wydatki jednostek budżetowych           320.756,87           319.322,16 99,5 

                 - wynagrodzenia i pochodne             41.100,00             40.870,20  

  Świadczenia na rzecz osób fizycznych               4.100,00               4.045,00 98,6 

 75414 Obrona cywilna              6.114,00               6.114,00 100,0 

  Wydatki jednostek budżetowych               6.114,00               6.114,00 100,0 

                 - wynagrodzenia i pochodne               6.114,00               6.114,00  

 75421 Zarządzanie kryzysowe               5.000,00               4.425,54 88,5 

  Wydatki jednostek budżetowych               5.000,00               4.425,54 88,5 

 75495 Pozostała działalność             28.000,00             27.994,80 99,9 

  Wydatki jednostek budżetowych             28.000,00             27.994,80 99,9 

757  Obsługa długu publicznego           160.000,00            143.335,63 89,6 

  Obsługa długu           160.000,00            143.335,63 89,6 

758  Różne rozliczenia           127.791,32              69.059,34 54,0 

 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 

 

            70.155,00 

 

            69.059,34 

 

98,4 

  Zwrot do budżetu państwa nienależnie 

pobranej subwencji ogólnej za lata 

poprzednie 

 

 

            70.155,00 

 

 

             69.059,34 

 

 

98,4 

 75818 Rezerwy ogólne i celowe             57.636,32                       -    - 

  Rezerwy             57.636,32  

                     - 

 

    - 

801  Oświata i wychowanie      11.881.656,09      11.716.816,36 98,6 

 80101 Szkoły podstawowe        4.981.003,56         4.979.332,14 99,9 

  Wydatki jednostek budżetowych        4.743.497,57         4.741.861,69 99,9 

                 - wynagrodzenia i pochodne        4.199.650,30         4.198.966,15  

  Świadczenia na rzecz osób fizycznych          237.505,99           237.470,45 99,9 
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   - w tym plany finansowe j.b.    

     SP Luboszyce       1.286.458,50          1.286.193,75  

     SP Łubniany       1.551.898,83          1.551.428,29  

     SP  Brynica          769.511,78            769.082,43  

     SP Jełowa       1.373.134,45         1.372.627,67  

 80104 Przedszkola      3.660.826,00         3.547.660,86 96,9 

  Dotacje na zadania bieżące:         924.300,00            833.034,75 90,1 

                        - w tym:    

   Przedszkole Niepubliczne w 

Luboszycach 

 

        414.700,00 

 

          408.893,35 

 

  Niepubliczne przedszkole w Jełowej           75.000,00                     0,00  

  Przedszkole Niepubliczne w Biadaczu          434.600,00           424.141,40  

  Wydatki jednostek budżetowych        2.666.318,00          2.644.434,11 99,2 

                 - wynagrodzenia i pochodne        1.892.771,83          1.892.083,83  

  Świadczenia na rzecz osób fizycznych             70.208,00               70.192,00 99,9 

    - w tym plany finansowe j.b.    

   PP Jełowa           605.926,00            605.415,09  

  PP Kępa           403.000,00            402.673,43  

   PP Brynica          446.500,00            446.336,28  

   PP Łubniany        1.019.100,00         1.017.874,41  

 80106 Inne formy wychowania 

przedszkolnego 

 

          100.070,00 

 

             83.285,36 

 

83,3 

  Dotacje na zadania bieżące:           100.070,00              83.285,36 83,3 

  - w tym: dotacja dla niepublicznego 

punktu przedszkolnego w Kępie 

 

          100.070,00 

 

             83.285,36 

 

 80110 Gimnazja        1.648.358,53          1.648.284,01 100,0 

  Wydatki jednostek budżetowych        1.566.007,73          1.565.941,76 99,9 

                 - wynagrodzenia i pochodne        1.322.800,20          1.322.795,12  

  Świadczenia na rzecz osób fizycznych             82.350,80               82.342,25 99,9 

 80113 Dowożenie uczniów do szkół           275.600,00             275.075,37 99,8 

  Wydatki jednostek budżetowych           275.600,00             275.075,37 99,8 

                 - wynagrodzenia i pochodne             20.500,00               20.067,63  

 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-

administracyjnej szkół 

 

          486.540,00 

 

           485.102,07 

 

99,7 

  Wydatki jednostek budżetowych           485.540,00             484.182,20 99,7 

                 - wynagrodzenia i pochodne           429.004,00             428.586,21  

  Świadczenia na rzecz osób fizycznych               1.000,00                   919.87 91,9 

 80145 Komisje egzaminacyjne              2.000,00                   654,18 32,7 

  Wydatki jednostek budżetowych              2.000,00                    654,18 32,7 

 80146 Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 

 

           40.000,00 

 

             25.772,10 

 

64,4 

  Dotacje na zadania bieżące:             12.000,00              11.999,94 100,0 

  Wydatki jednostek budżetowych             28.000,00               13.772,16 49,2 

 80149 Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci w 

przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego 

 

 

 

 

 

 

         223.107,00 

 

 

 

 

 

 

           216.945,07 

 

 

 

 

 

 

97,2 
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  Wydatki jednostek budżetowych             76.074,00            74.458,73 97,8 

                 - wynagrodzenia i pochodne    

  Świadczenia na rzecz osób fizycznych               2.000,00              2.000,00 100,0 

  - w tym plany finansowe j.b.    

                      PP Jełowa             78.074,00             76.458,73  

  Dotacje na zadania bieżące           145.033,00           140.486,34 96,9 

                   - w tym :    

   Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszk. 

w Kępie 

 

            81.213,00 

 

            77.833,78 

 

    Dotacja dla niepubl. przedszk. w 

Luboszycach 

 

            63.820,00 

 

            62.652,56 

 

 80150 Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i 

młodzieży w szkołach podstawowych, 

gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach 

profilowanych i szkołach zawodowych 

oraz szkołach artystycznych 

 

 

 

 

 

 

 

          464.151,00 

 

 

 

 

 

 

 

            454.705,20 

 

 

 

 

 

 

 

97,9 

  Wydatki jednostek budżetowych           440.324,00             430.878,20 97,8 

                 - wynagrodzenia i pochodne           393.439,00             383.995,00  

  Świadczenia na rzecz osób fizycznych            23.827,00               23.827,00 100,0 

  - w tym: plany finansowe j.b.    

                            SP Jełowa           37.560,00               37.559,59  

                            SP Brynica           72.073,01               72.073,01  

                            SP Luboszyce        195.860,99             195.860,91  

                            SP Łubniany          86.741,02              77.297,02  

                            Gimnazjum          71.915,98              71.914,67  

851  Ochrona zdrowia          153.000,00            104.223,79 68,2 

 85153 Zwalczanie narkomanii              3.000,00                  400,00 13,3 

  Wydatki jednostek budżetowych              3.000,00                  400,00 13,3 

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi         113.000,00           102.597,33 90,8 

  Wydatki jednostek budżetowych         113.000,00           102.597,33 90,8 

                 - wynagrodzenia i pochodne           35.900,00             34.180,00  

 85195 Pozostała działalność           37.000,00               1.226,46 3,3 

  Wydatki jednostek budżetowych           37.000,00               1.226,46  

852  Pomoc społeczna      7.752.013,52        7.459.665,77 96,2 

 85204 Rodziny zastępcze            15.000,00              13.179,16 87,8 

  Wydatki jednostek budżetowych            15.000,00              13.179,16 87,8 

 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

 

             2.000,00 

 

                  208,51 

 

10,4 

  Wydatki jednostek budżetowych              2.000,00                    208,51 10,4 

 85206 Wspieranie rodziny            16.559,00              11.514,75 69,5 

  Wydatki jednostek budżetowych            16.559,00              11.514,75 69,5 

                 - wynagrodzenia i pochodne            13.359,00              11.013,93  

 85211 Świadczenie wychowawcze       4.029.949,00         3.861.058,98 95,8 

  Wydatki jednostek budżetowych            69.559,00              64.442,38 92,6 

                 - wynagrodzenia i pochodne            40.559,00              40.559,00  

  Świadczenia na rzecz osób fizycznych       3.960.390,00        3.796.616,60 95,8 

 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego oraz 
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składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 

      1.893.755,00 

 

        1.888.996,29 

 

99,7 

  Wydatki jednostek budżetowych          134.535,00            130.299,55 96,8 

                 - wynagrodzenia i pochodne          121.000,00            120.599,16  

  Świadczenia na rzecz osób fizycznych        1.759.220,00         1.758.696,74 99,9 

 85213 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 

 

 

 

 

 

 

           19.423,00 

 

 

 

 

 

 

           18.779,80 

 

 

 

 

 

 

96,7 

  Wydatki jednostek budżetowych            19.423,00            18.779,80 96,7 

 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

 

          645.000,00 

  

         614.119,11 

 

95,2 

  Wydatki jednostek budżetowych          348.000,00          319.207,12 91,7 

  Świadczenia na rzecz osób fizycznych          297.000,00           294.911,99 99,3 

 85215 Dodatki mieszkaniowe             4.649,52              3.880,98 83,5 

  Wydatki jednostek budżetowych                   13,65                     9,14 66,9 

  Świadczenia na rzecz osób fizycznych              4.635,87              3.871,84 83,5 

 85216 Zasiłki stale          146.361,00          143.731,77 98,2 

  Świadczenia na rzecz osób fizycznych          146.361,00          143.731,77 98,2 

 85219 Ośrodki pomocy społecznej         585.217,00          540.313,49 92,3 

  Wydatki jednostek budżetowych         583.217,00          538.623,52 92,3 

                 - wynagrodzenia i pochodne        528.317,00          490.486,10  

  Świadczenia na rzecz osób fizycznych            2.000,00               1.689,97 84,5 

 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

 

        20.100,00 

 

            16.383,31 

 

81,5 

  Wydatki jednostek budżetowych         20.100,00             16.383,31 81,5 

                 - wynagrodzenia i pochodne         18.500,00             14.827,15  

 85295 Pozostała działalność       374.000,00          347.499,62 92,9 

  Dotacje na zadania bieżące:       187.000,00          187.000,00 100,0 

  Wydatki jednostek budżetowych           1.800,00              1.768,00 98,2 

  Świadczenia na rzecz osób fizycznych       153.500,00          128.918,43 83,9 

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

 

 

 

 

 

 

        31.700,00 

 

 

 

 

 

          29.813,19 

 

 

 

 

 

94,0 

853  Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 

 

       55.000,00 

 

         48.730,68 

 

88,6 

 85305 Żłobki        55.000,00          48.730,68 88,6 

  Dotacje na zadania bieżące:        55.000,00          48.730,68 88,6 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza       271.215,00        265.002,86 97,7 

 85401 Świetlice szkolne      215.000,00        214.999,86 99,9 

  Wydatki jednostek budżetowych      204.000,00        203.999,86 99,9 

                 - wynagrodzenia i pochodne      172.289,00        172.289,00  

  Świadczenia na rzecz osób fizycznych         11.000,00          11.000,00 100,0 

     - w tym plany finansowe j.b.    
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     SP Luboszyce           45.000,00             45.000,00  

    SP  Łubniany           55.000,00             55.000,00  

    SP Brynica           25.000,00             25.000,00  

    SP Jełowa           40.000,00             39.999,86  

    Gimnazjum          50.000,00             50.000,00  

 85415 Pomoc materialna dla uczniów          56.215,00             50.003,00 88,9 

  Świadczenia na rzecz osób fizycznych          56.215,00             50.003,00 88,9 

900  Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

 

   1.784.444,84 

 

       1.689.704,22 

 

94,7 

 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód          42.500,00             21.828,27 51,4 

  Dotacje na zadania bieżące:            5.500,00                3.907,63 71,0 

  Wydatki jednostek budżetowych          37.000,00             17.920,64  48,4 

 90002 Gospodarka odpadami     1.102.200,00        1.082.378,12 98,2 

  Wydatki jednostek budżetowych     1.101.200,00        1.082.322,17 98,2 

                 - wynagrodzenia i pochodne          53.800,00             52.040,00  

  Świadczenia na rzecz osób fizycznych            1.000,00                    55,95 5,6 

 90003 Oczyszczanie miast i wsi          48.200,00             45.144,66 93,6 

  Wydatki jednostek budżetowych          48.200,00             45.144,66 93,6 

 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg        560.544,84           517.331,36 92,3 

  Wydatki jednostek budżetowych        560.544,84           517.331,36 92,3 

 90095 Pozostała działalność          31.000,00            23.021,81 74,3 

  Wydatki jednostek budżetowych          31.000,00            23.021,81 74,3 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

 

      764.780,00 

 

        744.976,95 

 

97,4 

 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 

kluby 

 

      370.000,00 

 

         370.000,00 

 

100,0 

  Dotacje na zadania bieżące:       370.000,00          370.000,00 100,0 

 92116 Biblioteki       200.000,00          200.000,00 100,0 

  Dotacje na zadania bieżące:       200.000,00          200.000,00 100,0 

 92120 Ochrona zabytków i opieka nad 

zabytkami 

 

        70.000,00 

 

           70.000,00 

 

100,0 

  Dotacje na zadania bieżące:         70.000,00            70.000,00 100,0 

 92195 Pozostała działalność       124.780,00         104.976,95 84,2 

  Dotacje na zadania bieżące:         20.000,00           20.000,00 100,0 

  Wydatki jednostek budżetowych       104.780,00           84.976,95 81,1 

                 - wynagrodzenia i pochodne           2.266,95             1.115,95  

926  Kultura fizyczna       373.503,00         371.605,40 99,5 

 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej       295.000,00         293.564,54 99,5 

  Dotacje na zadania bieżące:       190.000,00         189.995,95 99,9 

  Wydatki jednostek budżetowych       105.000,00         103.568,59 98,6 

 92695 Pozostała działalność        78.503,00           78.040,86 99,4 

  Wydatki jednostek budżetowych        78.503,00           78.040,86 99,4 

  Ogółem wydatki bieżące  28.500.695,50    27.436.288,17 96,3 

 

 

WYDATKI  MAJĄTKOWE 

Dział Rozdział Nazwa , rodzaj wydatku Plan Wykonanie % 

wykonania 

010  Rolnictwo i łowiectwo          639.000,00        392.751,87 61,4 

 01010 Infrastruktura wodociągowa i         433.000,00       190.220,96 43,9 
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sanitacyjna wsi 

  Inwestycje i zakupy inwestycyjne        433.000,00       190.220,96 43,9 

                       - w tym :    

  Przejęcia przez gminę wybudowanej 

sieci wodociągowej 

 

          30.000,00 

 

         26.399,00 

 

  Modernizacja stacji uzdatniania wody 

w Kobylnie 

 

        313.000,00 

 

         77.436,86 

 

  Rozbudowa sieci wodociągowej – ul. 

Starodworcowa w miejscowości Jełowa 

 

          90.000,00 

 

         86.385,10 

 

 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów 

rolnych 

 

        206.000,00 

 

        202.530,91 

 

98,3 

  Inwestycje i zakupy inwestycyjne         206.000,00         202.530,91 98,3 

                       - w tym :    

  Budowa drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych ul. Krzyżula w miejscowości 

Łubniany- etap II 

 

 

        206.000,00 

 

 

        202.530,91 

 

600  Transport i łączność         686.500,00        475.600,86 69,3 

 60016 Drogi publiczne gminne         312.500,00         294.144,20 94,1 

  Inwestycje i zakupy inwestycyjne         312.500,00        294.144,20 94,1 

                         - w tym:    

  Przebudowa drogi gminnej wraz 

budową miejsc parkingowych ul. 

Osowska w Łubnianach 

 

 

         242.000,00 

 

 

       225.434,20 

 

  Zakup wiaty przystankowej na ul. 

Oleskiej w Dąbrówce Łubniańskiej 

 

            5.000,00 

 

           5.000,00 

 

  Opracowanie dokumentacji 

technicznych budowy dróg gminnych 

 

          60.000,00 

 

         59.040,00 

 

  Zakup wiaty przystankowej w 

miejscowości Masów 

 

           5.500,00 

 

           4.670,00 

 

 60095 Pozostała działalność       374.000,00       181.456,66 48,5 

  Inwestycje i zakupy inwestycyjne       374.000,00       181.456,66 48,5 

                         - w tym:    

  Dokumentacje techniczne budowy 

ścieżek pieszo-rowerowych 

 

       370.000,00 
 

        178.040,00 
 

  Dotacja celowa na pomoc finansową 

dla Powiatu Opolskiego 

 

          4.000,00 

 

           3.416,66 

 

700  Gospodarka mieszkaniowa         35.000,00        21.456,60 61,3 

 70005 Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 

 

        35.000,00 

 

       21.456,60 

 

  Inwestycje i zakupy inwestycyjne         35.000,00        21.456,60 61,3 

                           - w tym:    

  Zakup działki po podziale558/18 

Kolanowice 

 

           3.000,00 

 

          1.776,60 

 

  Zakup działki 211/42Luboszyce          10.000,00                  0,00  

  Zakup kontenera sanitarnego przy 

świetlicy w Kobylnie 

 

          22.000,00 

 

         19.680,00 

 

750  Administracja publiczna          27.900,00        27.890,25 99,9 

 75023 Urzędy gmin          27.900,00        27.890,25 99,9 

  Inwestycje i zakupy inwestycyjne          27.900,00         27.890,25 99,9 
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                          - w tym:    

  Zakupy inwestycyjne środków trwałych 

w urzędzie gminy 

 

           27.900,00 

 

           27.890,25 

 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

 

            37.143,13 

         

           37.143,13 

 

100,0 

 75412 Ochotnicze straże pożarne             37.143,13            37.143,13 100,0 

  Inwestycje i zakupy inwestycyjne             37.143,13            37.143,13 100,0 

                       - w tym:    

  Zakupy sprzętu ochrony 

przeciwpożarowej 

 

           37.143,13 

 

           37.143,13 

 

801  Oświata i wychowanie               5.400,00              5.399,70 99,9 

 80104 Przedszkola               5.400,00              5.399,70 99,9 

  Inwestycje i zakupy inwestycyjne               5.400,00                         5.399,70 99,9 

                           - w tym:    

  Zakup zmywarki  do Publicznego 

Przedszkola w Łubnianach  

 

             5.400,00 

 

             5.399,70 

 

900  Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

 

           314.000,00 

 

          269.538,90 

 

85,8 

 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód            190.000,00           170.519,98 89,7 

  Inwestycje i zakupy inwestycyjne           190.000,00            170.519,98      89,7 

                            - w tym:    

  Rozbudowa sieci kanalizacyjnej – ul. 

Reymonta w miejscowości Kępa 

 

          70.000,00 

   

            68.803,48 

 

  Przejęcia przez gminę wybudowanej 

sieci kanalizacyjnej 

 

          50.000,00 

 

            47.173,00 
 

  Dotacje na budowę oczyszczalni 

przydomowych 

 

           70.000,00 

 

            54.543,50 
 

 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg           80.000,00             75.422,33 94,2 

  Inwestycje i zakupy inwestycyjne           80.000,00             75.422,33 94,2 

                          - w tym:    

  Budowa oświetlenia ulicznego           80.000,00            75.422,33  

 90019 Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska 

 

 

           15.000,00 

 

 

              3.539,49 

 

 

23,6 

  Dotacje celowe z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek 

niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych 

 

 

 

 

 

           15.000,00 

 

 

 

 

 

              3.539,49 

 

 

 

 

 

23,6 

  Dotacje dla osób fizycznych na 

usuwanie pokryć azbestowych 

 

           15.000,00 

 

              3.539,49 

 

 90095 Pozostała działalność             29.000,00             20.057,10 69,1 

  Dotacje celowe z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek 

niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych 

 

 

 

 

 

            29.000,00 

 

 

 

 

 

            20.057,10 

 

 

 

 

 

69,1 

  Dotacje dla osób fizycznych na 

usuwanie pokryć azbestowych 

 

             29.000,00 

 

            20.057,10 
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921  Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

 

               7.195,50 

 

           7.195,50 

 

100,0 

 92195 Pozostała działalność                7.195,50            7.195,50 100,0 

  Pomoc finansowa dla Gminy Popielów               7.195,50            7.195,50 100,0 

926  Kultura fizyczna          709.931,00          708.590,24 99,8 

 92601 Obiekty sportowe          618.000,00           617.212,56 99,8 

  Inwestycje i zakupy inwestycyjne          618.000,00           617.212,56 99,8 

                       - w tym:    

  Zagospodarowanie szkolnego terenu 

sportowego przy PSP w Luboszycach – 

etap II oraz rozbudowa siłowni 

zewnętrznych w pięciu miejscowościach 

Gminy Łubniany 

 

 

 

 

          618.000,00 

 

 

 

 

         617.212,56 

 

 92695 Pozostała działalność              91.931,00            91.377,68 99,4 

  Inwestycje i zakupy inwestycyjne              91.931,00            91.377,68 99,4 

                       - w tym:    

  Budowa wiaty na boisku LZS Brynica              21.831,00            21.820,03  

  Budowa budynku zaplecza socjalno- 

sportowego na boisku sportowym LZS 

Luboszyce działka nr 413/18 w ramach 

inicjatywy lokalnej 

 

 

 

            40.000,00 

 

 

 

           39.509,65 

 

  Budowa budynku gospodarczo-

magazynowego na terenie boiska LZS 

Śląsk Łubniany w ramach inicjatywy 

lokalnej 

 

 

 

            30.100,00 

 

 

 

           30.048,00 

 

  Ogółem wydatki majątkowe        2.462.069,63        1.945.567,05 79,0 

  OGÓŁEM  WYDATKI      30.962.765,13       29.381.855,22 94,9 
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Załącznik nr 3  

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2016 

 

WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - SOŁECTW ZA 2016 ROK 
Nazwa 

sołectwa 

Rodzaj 

wydatku 

600 – Transport 

i łączność 

60016 – Drogi 

publiczne gminne 

700 – Gospodarka 

mieszkaniowa 

70005 – Gospodarka 

gruntami 

i nieruchomościami 

750 – 

Administracja 

publiczna 

75095 – Pozostała 

działalność 

921 – Kultura 

i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

92195 – Pozostała 

działalność 

926 – Kultura 

fizyczna 

92695 – Pozostała 

działalność 

Ogółem 

Plan  Wykonan

ie 

Plan Wykonan

ie 

Plan Wykonan

ie 

Plan Wykonan

ie 

Plan Wykonan

ie 

Plan Wykonan

ie 

Biadacz 

Bieżące 11.200,0
0 

11.200,00   250,0
0 

244,40 4.374,00 4.374,00   15.824,0

0 

15.818,40 

Majątkow

e 

 

      

 

     

   

      

     

 

 

   

 

  

    

Grabie 

Bieżące   
1.200,00 

     848,70        589,00     549,50    
1.500,00 

  1.500,00 3.289,00 2.898,20 

Majątkow

e 

               

Brynica 

Bieżące  
3.010,00 

  3.009,72     4.990,00  4.989,79   8.000,00 7.999,51 

Majątkow

e 

        21.831,0

0 

21.820,03 21.831,0

0 

21.820,03 

Dąbrówk

a Łubn. 

Bieżace 6.151,00 6.143,05        
1.499,00 

  1.499,00   

7.650,00 

  7.642,05 

Majątkow

e 

5.000,00 5.000,00           

5.000,00 

  5.000,00 

Jełowa 

Bieżące 35.051,0
0 

32.061,70      
8.000,00 

 8.000,00  
1.500,00 

 1.500,00 44.551,0

0 

41.561,70 

Majątkow

e 

            

Kobylno 

Bieżące  
2.000,00 

 1.968,00   
1.255,00 

  1.255,00         
200,0

0 

    200,00     
800,00 

   799,06     

4.255,00 

  4.222,06 

Majątkow
e 

            

Kolanowi

ce 

Bieżące  

1.982,00 

   834,81  

3.200,00 

  3.108,96        

100,0

0 

      97,17  

7.000,00 

  7.000,00   12.282,0

0 

11.040,94 

Majątkow

e 

            

Kępa 

Bieżące  

4.000,00 

 4.000,00  

3.656,00 

  3.603,21    

3.000,00 

  2.999,75 14.000,0

0 

12.049,76 24.656,0

0 

22.652,72 

Majątkow

e 

            

Luboszyc

e 

Bieżące  

6.124,00 

 6.123,46  

6.000,00 

          0,00   15.876,0

0 

15.212,06   

3.004,00 

   3.004,00  

31.004,0

0 

24.339,52 

Majątkow

e 

            

Masów 

Bieżące  
1.000,00 

 1.000,00         
783,00 

     782,64      

1.783,00 

   1.782,64 

Majątkow

e 

 

4.956,00 

  4.670,00                    

4.956,00 

  4.670,00 

Łubniany 

Bieżące   
9.484,00 

  9.484,00      
2.500,00 

     483,66   11.984,0

0 

  9.967,66 

Majątkow

e 

25.000,0

0 

25.000,00         25.000,0

0 

25.000,00 

RAZEM 

Bieżące 81.202,0

0 

76.673,44 14.111,0

0 

   7.967,17          

550,0

0 

     541,57 47.912,0

0 

45.190,46 21.503,0

0 

19.552,76 165.278,

00 

149.925,4

0 

Majątko

we 

34.956,0

0 

34.670,00       21.831,0

0 

21.820,03   

56.787,0

0 

56.490,03 
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Załącznik nr 4  

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2016 r  : 

 

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH 

MOWA W ART.223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH 

 

DOCHODY 

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 

801   Oświata i wychowanie 221.000,00            79.228,80 

 80101  Szkoły podstawowe      55.000,00            12.082,10 

   - w tym :   

   Publiczna Szkoła Podstawowa w Jełowej   

  0690 Wpływy z różnych opłat      2.000,00          0,00 

  0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych SP, jst lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze 

 

 

 

 

3.000,00 

 

 

 

 

        0,00 

  0960 Wpływy z otrzymanych spadków, 

zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 

 

2.000,00 

 

           7.815,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 1.000,00                   0,00 

 Razem 

SP 

Jełowa 

   

8.000,00 

 

           7.815,00 

   Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Luboszycach 

  

  0690 Wpływy z różnych opłat 12.000,00 0,00 

  0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych SP, jst lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze 

 

 

 

 

 1.000,00 

 

 

 

 

0,00 

  0960 Wpływy z otrzymanych spadków, 

zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 

 

  1.000,00 

 

0,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 11.000,00 0,00 

 Razem 

SP 

Luboszy

ce 

   

25.000,00 

 

0,00 

   Publiczna Szkoła Podstawowa w Brynicy:   

  0690 Wpływy z różnych opłat  1.000,00 0,00 

  0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych SP, jst lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze 

 

 

 

 

  2.000,00 

 

 

 

 

0,00  

  0960 Wpływy z otrzymanych spadków, 

zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 

 

  1.000,00 

 

0,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów   2.000,00 0,00 

 Razem 

SP 

Brynica 

   

 6.000,00 

 

0,00 

   Publiczna Szkoła Podstawowa w   
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Łubnianach : 

  0690 Wpływy z różnych opłat   5.000,00      0,00 

  0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych SP, jst lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze 

 

 

 

 

  4.000,00 

 

 

 

 

       0,00 

  0960 Wpływy z otrzymanych spadków, 

zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 

 

  1.000,00 

 

3.415,10 

  0970 Wpływy z różnych dochodów   6.000,00    852,00 

 Razem 

SP 

Łubnian

y 

   

16.000,00 

 

           4.267,10 

 80104  Przedszkola 151.000,00         53.886,70 

   - w tym:   

   Publiczne Przedszkole w Brynicy   

  0690 Wpływy z różnych opłat   3.000,00        0,00 

  0960 Wpływy z otrzymanych spadków, 

zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 

 

20.000,00 

 

11.530,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów  6.000,00          0,00 

 Razem 

PP 

Brynica 

   

29.000,00 

 

11.530,00 

   Przedszkole Publiczne w Jełowej:   

  0690 Wpływy z różnych opłat   6.000,00        0,00 

  0960 Wpływy z otrzymanych spadków, 

zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 

 

28.000,00 

 

14.175,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów   8.000,00           0,00 

 Razem 

PP 

Jełowa 

   

42.000,00 

 

14.175,00 

   Przedszkole Publiczne w Kępie :   

  0690 Wpływy z różnych opłat   4.000,00        0,00 

  0960 Wpływy z otrzymanych spadków, 

zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 

 

18.000,00 

 

            7.536,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów  5.000,00        0,00 

 Razem 

PP Kępa 

   

27.000,00 

 

           7.536,00 

   Przedszkole Publiczne w Łubnianach :   

  0690 Wpływy z różnych opłat   7.000,00         0,00 

  0960 Wpływy z otrzymanych spadków, 

zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 

 

38.000,00 

 

20.645,70 

  0970 Wpływy z różnych dochodów   8.000,00         0,00 

 Razem 

PP 

Łubnian

y 

   

     53.000,00 

 

20.645,70 

 80110  Gimnazja 15.000,00            13.260,00 

   - w tym :   

   Gimnazjum Publiczne w Biadaczu   

  0690 Wpływy z różnych opłat    1.000,00          0,00 

  0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników   
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majątkowych SP, jst lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze 

 

 

 

  6.000,00 

 

 

 

 

        0,00 

  0960 Wpływy z otrzymanych spadków, 

zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 

 

 3.000,00 

 

      13.260,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 5.000,00                0,00 

 Razem 

Gimnazj

um 

   

 

15.000,00 

 

 

       13.260,00 

 

WYDATKI 

Dział Rozdział Rodzaj wydatku , nazwa Plan Wykonanie 

801  Oświata i wychowanie 221.000,00          79.228,80 

 80101 Szkoły podstawowe 55.000,00          12.082,10 

  - w tym:   

  Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Jełowej 

  

  Wydatki bieżące               8.000,00             7.815,00 

  Środki pieniężne na 31.12.2016 r             0,00 

 Razem SP 

Jełowa 

  

              8.000,00 

 

             7.815,00                 

  Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Luboszycach : 
  

  Wydatki bieżące            25.000,00                  0,00 

  Środki pieniężne na 31.12.2016 r                    0,00 

 Razem SP 

Luboszyce 

  

           25.000,00 

 

                 0,00 

  Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Brynicy : 
  

  Wydatki bieżące              6.000,00                  0,00 

  Środki pieniężne na 31.12.2016 r                   0,00 

 Razem SP 

Brynica 

  

             6.000,00 

 

                0,00 

  Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Łubnianach : 
  

  Wydatki bieżące            16.000,00           4.267,10 

  Środki pieniężne na 31.12.2016 r                   0,00 

 Razem SP 

Łubniany 

  

           16.000,00 

 

          4.267,10 

 80104 Przedszkola              151.000,00                     53.886,70             

  - w tym:   

  Publiczne Przedszkole w Brynicy:   

  Wydatki bieżące            29.000,00         11.530,00 

  Środki pieniężne na 31.12.2016 r                    0,00 

 Razem PP 

Brynica 

  

           29.000,00 

 

         11.530,00 

  Przedszkole Publiczne w Jełowej :   

  Wydatki bieżące            42.000,00          14.175,00 

  Środki pieniężne na 31.12.2016 r                   0,00 

 Razem PP 

Jełowa 

  

           42.000,00 

 

        14.175,00 
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  Przedszkole Publiczne w Kępie :   

  Wydatki bieżące              27.000,00         7.536,00 

  Środki pieniężne na 31.12.2016 r                  0,00 

 Razem PP 

Kępa 

  

           27.000,00 

 

      7.536,00 

  Przedszkole Publiczne w 

Łubnianach : 

  

  Wydatki bieżące           53.000,00           20.645,70 

  Środki pieniężne na 31.12.2016 r                    0,00 

 Razem PP 

Łubniany 

  

         53.000,00 

 

          20.645,70 

 80110 Gimnazja          15.000,00           13.260,00 

  - w tym :   

  Publiczne Gimnazjum w Biadaczu    

  Wydatki bieżące          15.000,00             13.260,00 

  Środki pieniężne na 31.12.2016 r                     0,00 

 Razem 

Gimnazjum 

  

          15.000,00 

 

            13.260,00 
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Załącznik nr 5  

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2016 rok : 

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 R 

 

                                                                        

                                        Mienie Gminy Łubniany stanowi łączną powierzchnię 227,5733ha 

                   w11 sołectwach tj. Biadacz, Brynica, Dąbrówka Łubniańska, Grabie, Jełowa, Kobylno 

                   Kolanowice, Kępa, Luboszyce, Łubniany, Masów. 

                                       

                   1. Przysługujące gminie prawa własności w poszczególnych sołectwach to; 

                    

 

                   Biadacz 

                     

                      Powierzchnia gruntów ogólna – 9,5869 ha o wartości – 198006,10 zł. 

                       - budynek świetlicy – wartość 55 224,10 zł 

                       - 1 budynek mieszkalny – wartość – 48 156,97zł.  

                       - budynek gimnazjum – wartość – 3 147 506,17 zł 

                       - powierzchnia dróg kołowych – 6.550 m2 – wartość – 2 460 000,00zł. 

                       - wartość sieci wodociągowej – 556 114,06zł 

                       - wartość sieci kanalizacji sanitarnej – 1 649767,47 zł. 

                       - plac rekreacyjny  wartość- 26 136,35 zł 

                        

                  Brynica 

                       Powierzchnia gruntów ogólna – 40,6486 ha o wartości – 997 500,26 zł 

                         - powierzchnia dróg kołowych – 15.316 m2 – wartość -5 743 500,00 zł.  

                         - sieć wodociągowa – wartość – 1 658 503,02 zł.  

                         - szambo - wartość- 3 070,00 zł 

                         - kanalizacja sanitarna – wartość- 2.931 733.98 zł 

                         - boisko sportowe – wartość – 242 697,12 zł 

                         - nawierzchnia dróg gminnych – wartość -959 825,08zł. 

                         - teren rekreacyjno-sportowy – wartość-30 117,55 zł 

 

 

 

                     Dąbrówka Łubniańska 

 

                         Powierzchnia gruntów ogólna -21,6784  ha o wartości -445 956,43 zł 

                         - budynek przedszkola – wartość -132 718,97 zł. 

                         - powierzchnia dróg kołowych- 4.284 m2, wartość – 1 606 500,00zł. 

                         - sieć wodociągowa – wartość – 610 226,20 zł 

                         - boisko sportowe – wartość – 317 574,96 zł. 

                         - teren rekreacyjny – wartość – 73 307,84  zł. 
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                      Grabie 

 

                         Powierzchnia gruntów ogólna -  5,0247 ha  o wartości – 106 805,00 zł                  

                           - grunty pod drogami – pow. 3,9504 ha, wartość – 79 008 ,00 zł. 

                           - sieć wodociągowa – wartość – 68 348 ,95 zł. 

                           - plac rekreacyjny wartość- 27 758,24 zł. 

  

                      Jełowa 

 

                          Powierzchnia  gruntów ogólna-36.8302 ha o wartości- 1083 936,34 zł. 

                           - budynki mieszkalne i lokale mieszkalne – wartość – 100 860,30 zł 

                           - budynki gospodarcze – wartość- 14 544,95 zł.                                                                                           

   - inne budynki: budynek OSP i ośrodek zdrowia  łączna wartość – 139 972,43zł             

                           - budynek szkoły podstawowej – wartość – 1 154 703,52zł. 

                           - budynek przedszkola – wartość- 365 709,21 zł. 

                           - powierzchnia dróg kołowych – 27,815 m2- wartość – 10 430 625,00 zł 

                           - sieć wodociągowa – wartość – 1 210 742,00  zł. 

                           - kanalizacja – przepompownia- wartość –6 204 285,31zł. 

                           - kanalizacja deszczowa i inne - wartość -36 984,00zł 

                           - plac centrum ul. Wolności – wartość – 562 120,20 zł 

                           - parking samochodowy- wartość- 102 553,20 ,- zł. 

                           - droga dojazdowa o wartości – 337 593,95 zł. 

                          - place rekreacyjne wartość-  833 475,98zł. 

                           - gminne drogi  wartość- 1 158 143,55 zł.      

           

 

                     Kobylno 

                   

    Powierzchnia gruntów ogólna-14,6414 ha o wartości -295 972,16 

                           -  budynek  mieszkalny oraz lokal mieszkalny – wartość łączna –13 600,00 zł.    

                           - inne budynki : OSP i gospodarcze  – wartość- 10 816,40  zł.. 

                           - powierzchnia dróg kołowych – 10.976m2 – wartość – 4 116 000,00 zł. 

                           - stacja wodociągowa i sieć wodociągowa – wartość – 644 575,07 zł. 

                           - droga dojazdowa wartość- 698 258,67  zł. 

                           - studnia głębinowa Niwa – wartość – 103 093,74 zł 

 

                  Kolanowice 

 

                           Powierzchnia gruntów ogólna 14,2519 ha  o wartości- 445 320,30 zł. 

                            - inne budynki: OSP , świetlica- łączna wartość – 33 567,00 zł. 

                            - budynek przedszkola – wartość – 21 469,00 zł 

     - powierzchnia dróg kołowych – 3.870m2- wartość – 1 451 250,00 zł. 

                            - sieć wodociągowa – wartość – 703 772,51- zł. 

                            - kanalizacja sanitarna – wartość – 3 023 471,98 zł 

                            - teren sportowo-rekreacyjny – wartość 147 348,41 zł. 
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                   Kępa 

 

                           Powierzchnia  gruntów ogólna 22,4018ha o wartości – 1 151 407,77 zł 

                             - 1 budynek mieszkalny – wartość – 150.000,00zł. 

                             - budynek przedszkola- wartość – 64 286,96.zł. 

                             - powierzchnia dróg kołowych – 13.463 m2, wartość 5 048 625,00zł. 

                             - sieć wodociągowa – wartość -327 098,70zł. 

                            -  sieć kanalizacyjna – wartość – 5 262 583,86zł 

                            - drogi gminne  wartość – 753 194,91zł 

                            - teren  sportowo-rekreacyjny – wartość – 135 745,57 zł 

                     

                   Luboszyce 

 

                             Powierzchnia gruntów ogólna 24,6741ha  o wartości – 1 144 574,83 zł 

                             - budynek ośrodka zdrowia wartość – 336 697,00 zł. 

                             - budynek mieszkalny i lokal mieszkalny  – wartość –32 868,75 zł. 

                             - budynki gospodarcze – wartość- 2 298,00 zł. 

                             - inne budynki: remiza OSP – wartość -15 980,00zł. 

                             - budynek szkoły podstawowej – wartość- 535 134,86 zł              

                             - siec kanalizacji sanitarnej – wartość – 4 691 433,63zł 

                             - powierzchnia dróg kołowych- 7.142m2, wartość -2 678 250,00 zł. 

                             - sieć wodociągowa – wartość – 1 073 818,43zł 

                             - teren rekreacyjny- boisko sportowe – wartość – 455 590,46 

                             -  plac  sportowo- rekreacyjny wartość- 255 329,53 zł 

                                 

 

 

                        Łubniany 

 

                             Powierzchnia gruntów ogólna 31.6199ha o wartości – 1 650 580,98 zł. 

                              -  budynek mieszkalny – łączna  wartość- 22 700,00zł. 

                              - lokal w budynku biblioteki o wartości – 3 899,00 zł.. 

                              - budynek ośrodka kultury, OSP – wartość – 752 210,55 zł. 

                              - budynek urzędu gminy- wartość – 190 784,80 zł. 

                              - budynek gospodarczy – wartość – 3 116, 00 zł. 

                              - budynek LZS – wartość – 32 495,60zł. 

                              - budynek szkoły podstawowej – wartość –  3625 560,86 zł. 

                              - budynek przedszkola – wartość – 52 438,96 zł. 

                              - budynek gospodarczo-magazynowy LZS Łubniany – wartość -43 548,00 zł. 

                              - sieć wodociągowa – wartość – 1 668 016,86zł. 

                              - powierzchnia dróg kołowych- 32.717m2, wartość – 12 268 875,00-zł 

                              - parking samochodowy- wartość- 41 747,93zł. ( plac po pomniku) 

                              - parking samochodowy- wartość – 29 989,13 ( przedszkole) 

                              - parking samochodowy – wartość- 23 180,00 zł. 

                              - budynek ośrodka zdrowia - wartość – 2 999 866,82 zł 

                             -  budynek biblioteki – wartość – 1 011 371,95 zł. 
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                             -  sieć kanalizacji sanitarnej – 2 398 583,61 zł.  . 

                              - kompleks boisk sportowych – wartość- 1 202 126,52 zł 

                              - drogi  gminne – warto 1.278.083,29  zł 

                              - pompy ciepła zainstalowane w budynku ŁOK- wartość – 410 593,98 zł 

                              - siłownia zewnętrzna wartość – 35 227,20 zł 

                                                            

                        

                   Masów 

 

                     Powierzchnie  gruntów ogólna -6,1814 ha o wartości – 149 792,00 zł 

                       - 1 budynek( 1 lokal  mieszkalny oraz świetlica wiejska) – wartość- 15 138,00 zł. 

                       - inne budynki :  budynek po OSP  i gospodarczy- 4 080,00 zł. 

                       - sieć wodociągowa – wartość – 292 400,84zł. 

                        - sieć wodociągowa Masów - Kolanowice - wartość – 76 093,35 zł. 

                             - sieć kanalizacyjna Masów- Łubniany – wartość – 1 574 543,46 zł. 

                             - droga gminna wartość – 323 046,00 zł. 

                             - teren sportowo-rekreacyjny – wartość – 46 709,58 zł. 

 

 

                        Inne wyżej nie  wymienione środki trwałe o wartości- 4098 708,95 zł na które składają się ; 

                      - urządzenia i przyrządy OSP 

                      - samochody strażackie  OSP 

                       - autobus marki Jelcz do przewożenia dzieci szkolnych 

                       - wiaty przystankowe 

                       - komputery i inne wyposażenie  

                       - oświetlenie uliczne 

                         

 

                    Pozostałe środki trwałe o łącznej wartości-  831 284,49zł na które  składa się: 

                     - wyposażenie urzędu gminy 

                     - wyposażenie ochotniczych straży pożarnych 

                     - wyposażenie świetlic wiejskich, 

                     - wyposażenie placów zabaw, boisk 

                     - wyposażenie rad sołeckich. 

                     - wyposażenie ludowych zespołów sportowych, 

                     - wyposażenie stacji „NIWA” 

                      

                             

           2. Na podstawie umowy zawartej w dniu 3.12.2003 r. Gmina Łubniany zleciła  

                 pełnienie zarządu w imieniu Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

                  i zbiorowego  odprowadzania ścieków we wszystkich sołectwach z wykorzystaniem 

                  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedsiębiorstwu Inżynierii Komunalnej  

                   ‘’Ecokom”sp. z o.o . Po zmianie nazwy firmy : WiK Łubniany. 

                                                         

                                  

             3. W dniu 31.12.2006 zostało zamknięte gminne  składowisko odpadów  

                    komunalnych  w miejscowości Kępa. W 2012 roku  zakończono  proces rekultywacji  
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                   składowiska odpadów  co jest jednoznaczne z jego likwidacją.  

                            

              4. Działki oddane w użytkowanie wieczyste stanowiące własność gminy  

                - Wilczyński Janusz i Elżbieta oraz Wilczyński Henryk i Helena  dz. Nr 471/41 km 6 o pow. 0,2500 ha                

                   obręb Luboszyce opłata – 277,50 zł 

                 - Wilczyński Janusz udział ½ dz. nr 471/41 km6 o pow.0,2500 ha Luboszyce opłata – 277,50 zł    

                 - Wilczyński Janusz i Elżbieta dz. nr 114, 115, 240/113 km1 o pow. 0,3540 ha obręb  

                     Luboszyce opłata – 1 212,00 zł.             

                  - Trzeciak Jerzy dz. Nr 522/128 km.1 pow. 0.0325 ha obręb Masów opłata – 936,00 zł 

                  - Granit Studio dz. Nr 578/50 km 7 pow.0.8029 ha obręb Jełowa opłata – 5 222,61 zł 

                  - G.S Turawa dz. nr 345/1 km 2 o pow. 0.0822 ha obręb Łubniany opłata – 1 356,30 zł, 

                  - G.S. Turawa  dz. nr 226/107 km 3 o pow. 0,0350 ha obręb  Kobylno  opłata – 430,50 zł. 

                  - G.S Turawa  dz. nr 977/187 km 1 o pow.0.0160 ha obręb Biadacz  opłata – 440,00 zł 

                  - Madziewicz  Bożena , Madziewicz   Przemysław i Matkowska Agnieszka dz. nr 302/1 km2 

                    o pow. 0,1296 ha obręb Łubniany opłata -2.138,40 zł. 

                   - Zdzisław i Ewa Janczura, Włodzimierz i Helena Ciesielscy, Lech i Halina Badowscy, 

                    Henryk i Barbara Stężała, Juta Spyra dz. nr 302/2 km 2 o pow. 0,4704 ha obręb Łubniany 

1.  Zdzisław i Ewa Janczura – opłata -925,75 zł. 

2.  Włodzimierz i Helena Ciesielscy- opłata -925,75 zł. 

3.  Lech i Halina Badowscy – opłata – 925,75 zł. 

4.  Henryk i Barbara Strężała – opłata – 925,75 zł. 

5.  Juta Spyra – opłata – 925,75 zł. 

                     

          5  Nieruchomości gminne objęte dzierżawą: 

                  - Jełowa dz. nr 852/246 km 1 o pow. 0,0042 ha , dzierżawca Henryk Bielak , czynsz -1.082,80 zł 

                    plus podatek VAT 23% rocznie , koniec dzierżawy 31.01.2025 r. 

                  - Jełowa dz. nr 764/51 km 1 o pow. 0.0812 ha dzierżawca Krzysztof Dąbek, czynsz – 70,25 zł 

                     rocznie , koniec dzierżawy 01.03.2020r. 

                  - Kępa dz. nr  154/34 km 2 o pow. 0.5122 ha dzierżawca ZUTS RUDATOM, czynsz -886,10 zł. 

                     plus podatek VAT 23 % rocznie, koniec dzierżawy 01.03.2019 r. 

                  - Kępa dz. nr 168/16 km 4 o pow. 0,0006 ha dzierżawca TP SA czynsz- 79,80 zł. plus  podatek 

                    VAT 23 % rocznie, koniec dzierżawy 25.04.2019 r. 

                  - Łubniany działka nr 884/5 km 6 o pow.0,7630 ha dzierżawca Monika Eder czynsz- 660,00 zł. 

                     rocznie, koniec dzierżawy 28.02.2017 r. 

                  - Luboszyce działka nr 341/82 km 6 o pow. 0,1645 ha dzierżawca ECOKOM  czynsz -3 498,26 zł 

                     plus podatek VAT 23% rocznie ,koniec dzierżawy 30.06.2017 r. 

                  - Łubniany dz. nr 330 km 2 o pow. 0,0020 ha dzierżawca Maria Król  czynsz – 744,00  zł. plus 

                     podatek VAT 23% rocznie ,koniec dzierżawy 30.06.2014 

                  - Kępa dz. nr 155/34 km 2 o pow. 4,0473 ha dzierżawca  Roman Zdzuj, czynsz 2.327,20 zł. 

                     zwolniony z podatku VAT 23 % rocznie4, koniec dzierżawy 31.12.2023 r  

            

 

     6 . Przejęte i zakupione nieruchomości gruntowe w : 

        - Biadacz-Czarnowąsy : działka  nr 645/19 km8 o pow. 0,0157 –Akt Notarialny 

         A -267/2016 z dnia 19.01.2016 – nieodpłatne  przeniesienie własności  

       - Kolanowice działka nr  612/18 km 1 o pow. 0,0101 ha Akt notarialny  A-9076/2016 z dnia 15.09.2016 

           cena 1000,00 zł. brutto  

        - Kępa działka nr 504/7 km 3 o pow.0,0338 ha  na podstawie decyzji podziałowej- sprawa 
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                      odszkodowania w toku           

        - Kępa działka nr 498/9 km 3 o pow. 0,0022 ha na podstawie decyzji podziałowej  

          za odszkodowaniem w wysokości   

 

     

                        

                      7.    Dane o dochodach uzyskanych z tytułu  wykonywania prawa własności i innych praw   

                              majątkowych  łącznie za 2016 rok 

                             - z tytułu należności za czynsze lokalowe ( mieszkalne i użytkowe) – 169 360,89 zł. 

                             - z tytułu należności za dzierżawy– 22 650,29zł, 

                             - z tytułu użytkowania wieczystego – 12 757,80 zł.  

                             - z tytułu sprzedaży nieruchomości –   36 469,21zł 
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do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2016 rok
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Załącznik nr 7

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2016 rok
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