INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY NA DZIEŃ
31.12.2010 R.
BudŜet gminy uchwalony został w dniu 4 stycznia 2010 r., uchwałą Rady Gminy Nr
XXXIX/289/10 z dnia 4 stycznia następująco:
- dochody - 36.465.382,- zł
- wydatki - 43.165.382,- zł.
Rada Gminy w okresie do 31.12.2010 r. zmieniła budŜet następującymi uchwałami:
1. Uchwałą Nr XL/291/10 Rady Gminy Niemce z dnia 26 lutego 2010 r.
- zmieniając plan wydatków budŜetu gminy;
2. Uchwałą Nr XLI/302/10 Rady Gminy Niemce z dnia 25 marca 2010 r.,
- zmniejszając plan dochodów i wydatków budŜetu gminy o kwotę 30.000,- zł;
4. Uchwałą Nr XLII/305/10 Rady Gminy Niemce z dnia 30 kwietnia 2010 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budŜetu gminy o kwotę 331.033,94,- zł,
5. Uchwałą Nr XXXIV/262/10 Rady Gminy Niemce z dnia 18 czerwca 2010 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budŜetu gminy o kwotę 2.195.396,60,- zł,
6. Uchwałą Nr II/6/10 Rady Gminy Niemce z dnia 20 grudnia 2010 r.,
- zmniejszając plan dochodów i wydatków budŜetu gminy o kwotę 70,- zł,
Wójt Gminy na podstawie upowaŜnienia Rady Gminy oraz na podstawie art.257, art. 222 ust.
4 ustawy o finansach publicznych dokonał w okresie do 31.12.2010 r. następujących zmian w
budŜecie gminy:
1. Zarządzeniem Nr 22/2010 Wójta Gminy Niemce z dnia 13 kwietnia 2010 r.,
2. Zarządzeniem Nr 33/2010 Wójta Gminy Niemce z dnia 19 maja 2010 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budŜetu gminy o kwotę 112.233,- zł;
3. Zarządzeniem Nr 52/2010 Wójta Gminy Niemce z dnia 25 czerwca 2010 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budŜetu gminy o kwotę 1.000,- zł;
4. Zarządzeniem Nr 61/2010 Wójta Gminy Niemce z dnia 2 lipca 2010 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budŜetu gminy o kwotę 11.340,- zł;
5. Zarządzeniem Nr 70/2010 Wójta Gminy Niemce z dnia 22 lipca 2010 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budŜetu gminy o kwotę 74.164,- zł;
6. Zarządzeniem Nr 77/2010 Wójta Gminy Niemce z dnia 18 sierpnia 2010 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budŜetu gminy o kwotę 5.100,- zł;
7. Zarządzeniem Nr 88/2010 Wójta Gminy Niemce z dnia 27 września 2010 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budŜetu gminy o kwotę 3.184,- zł,
8. Zarządzeniem Nr 99/2010 Wójta Gminy Niemce z dnia 22 października 2010 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budŜetu gminy o kwotę 65.289,- zł,
9. Zarządzeniem Nr 106/2010 Wójta Gminy Niemce z dnia 16 listopada 2010 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budŜetu gminy o kwotę 121.866,- zł,
10. Zarządzeniem Nr 127/2010 Wójta Gminy Niemce z dnia 31 grudnia 2010 r.,
- dokonując przeniesień wydatków budŜetu gminy w ramach działów klasyfikacji
budŜetowej.
W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniem Wójta Gminy
budŜet gminy wynosi:
- dochody – 39.359.363,54 zł,
- wydatki – 46.059.963,54 zł.
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Wykonanie dochodów budŜetu gminy wynosi 39.756.041,77 zł, co stanowi 101,01 %
dochodów planowanych, w tym:
1. podatki i opłaty – wykonanie wynosi 8.446.303,40 zł, co stanowi 114,71 % dochodów
planowanych,
2. udział w podatkach stanowiących dochody budŜetu państwa 7.938.546,75 zł, co stanowi
97,98 % dochodów planowanych,
3. dochody uzyskane przez jednostki budŜetowe – 407.887,58 zł, co stanowi 133,24 %
dochodów planowanych, ,
4. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 133.642,22 zł, co stanowi 133,64 %
dochodów planowanych
5. subwencja ogólna z budŜetu państwa – 14.048.732,- zł, co stanowi 99,83 % dochodów
planowanych,
6. dotacje celowe z budŜetu państwa - 8.390.230,27 zł, co stanowi 99,72 % dochodów
planowanych, w tym:
- dotacje celowe na realizację bieŜących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 5.686.414,58 zł, co stanowi 99,81 % dotacji planowanej,
- dotacje celowe na realizację bieŜących zadań własnych gminy – 983.021,73 zł, co stanowi
98,78 % dotacji planowanej,
- dotacja rozwojowa z budŜetu państwa na współfinansowanie projektu „ Krok do przoduaktywna polityka społeczna w Gminie Niemce” realizowanego przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Niemcach w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki – 11.726,67 zł ,
co stanowi 94,35% dotacji planowanej,
- dotacja rozwojowa z budŜetu państwa na współfinansowanie projektu „Równaj do lepszychwsparcie najsłabszych uczniów szkół podstawowych gminy Niemce” realizowanego przez
Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –
9.247,29 zł, co stanowi 100 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa z budŜetu państwa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej
Nr 103357L w m. Nasutów i w m. Pólko wraz z przebudową ciągu pieszego” realizowanej w
ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – 1.699.820,- zł , co
sanowi 100,00 % dotacji planowanej;
7. płatności ze środków europejskich – 273.795,11 zł, co stanowi 95,34 % środków
planowanych, w tym:
- dotacja rozwojowa z budŜetu środków europejskich na współfinansowanie projektu „Krok
do przodu - aktywna polityka społeczna w Gminie Niemce” realizowanego przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Niemcach w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki –
221.393,80 zł , co stanowi 94,30 % dotacji planowanej,
- dotacja rozwojowa z budŜetu środków europejskich na współfinansowanie projektu
„Równaj do lepszych- wsparcie najsłabszych uczniów szkół podstawowych gminy Niemce”
realizowanego przez Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki – 52.401,31 zł, co stanowi 100,00 % dotacji wykonanej.
8. środki na dofinansowanie własnych inwestycji – środki z pomocy finansowej otrzymane
z budŜetu Powiatu Lubelskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr
103357L w m. Nasutów i w m. Pólko wraz z przebudową ciągu pieszego” realizowanej w
ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – 15.000,- zł , co
stanowi 100,00 % dotacji wykonanej.
9. dotacje otrzymane z funduszy celowych – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie projektu ”Edukacja ekologiczna w
gminie Niemce” realizowanego przez placówki oświatowe z terenu gminy – 26.750,- zł, co
stanowi 99,07 % dotacji wykonanej.
10. wpływy do budŜetu nadwyŜki środków obrotowych zakładu budŜetowego, w tym:
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- wpłata nadwyŜki środków obrotowych – 66.443,18 zł, co stanowi 332,22 % dochodów
planowanych
11. róŜne dochody:
- dochody z dzierŜawy obwodów łowieckich – 1.447,26 zł, co stanowi 57,89 % dochodów
planowanych,
- dochody ze sprzedaŜy gruntów – 7.264,- zł, co stanowi 1,12 % dochodów planowanych.
Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.
Wykonanie wydatków budŜetu (Załącznik Nr 2) wynosi 39.073.784,33 zł, co stanowi
84,83 % wydatków planowanych, w tym:
- wydatki bieŜące planowane – 32.572.393,54 zł,
- wydatki bieŜące wykonane – 30.701.242,82 zł, co stanowi 94,26 % wydatków
planowanych
- wydatki majątkowe planowane – 13.487.570,- zł
- wydatki majątkowe wykonane – 8.372.541,51 zł, co stanowi 62,08 % wydatków
planowanych, w tym:
1. wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi:
- wydatki planowane – 7.776.570,- zł
- wydatki wykonane – 5.691.355,95 zł, co stanowi 73,19 % planowanych wydatków;
2. wydatki na zadania inwestycyjne związane z wieloletnimi programami
inwestycyjnymi na lata 2009-2012:
- wydatki planowane – 5.246.000,- zł
- wydatki wykonane –2.260.608,05 zł, co stanowi 43,09 % wykonanych wydatków
(Załącznik nr 4).
3. dotacja inwestycyjna dla SP ZOZ Niemce:
- dotacja planowana – 465.000,- zł,
– dotacja wykonana – 420.577,51 zł, co stanowi 90,45 % dotacji planowanej.
Środki dotacji przekazano na realizację następujących zadań:
- „ Modernizacja sieci ciepłowniczej ośrodka zdrowia SP ZOZ Niemce przy ulicy Zielonej 1”
w kwocie 68.320,- zł,
- „Ukształtowanie i utwardzenie terenu na działce przy Ośrodku Zdrowia SPZOZ Niemce
przy ulicy Zielonej 1” w kwocie 61.000,- zł,
- „Modernizacja i poprawa funkcjonalności Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Ciecierzynie” w
kwocie 37.817,74 zł,
- „Zakup sprzętu i aparatury medycznej do Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Ciecierzynie” w
kwocie 27.543,56 zł,
- „Remont pomieszczeń w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Ciecierzynie” w kwocie
65.557,39 zł,
- „Dostawa i montaŜ dźwigu platformowego (osobowo- inwalidzkiego) w Ośrodku Zdrowia
SPZOZ Niemce przy ul. Zielonej 1” w kwocie 114.442,94 zł,
- „Wykonanie instalacji komputerowej i telefonicznej w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w
Ciecierzynie” w kwocie 3.783,16 zł,
-„Modernizacja Ośrodka Zdrowia SPZOZ Niemce przy ulicy Zielonej 1 w związku z
montaŜem dźwigu dla niepełnosprawnych” w kwocie 40.441,32 zł,
- „ Zakup sprzętu i aparatury medycznej do Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Ciecierzynie” w
kwocie 1.671,40 zł.
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Szczegółowe wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi
programami inwestycyjnymi przedstawia Załącznik Nr 3.
Nie wszystkie inwestycje zostały wykonane zgodnie z planem. Przyczyny ich niewykonania
przedstawione są poniŜej:
1. Budowa sieci wodociągowej w m. Wola Niemiecka (Stara wieś).
Inwestycja nie została zrealizowana ze względu na brak zgody właściciela działek 624 i 625
w m. Wola Niemiecka. Został złoŜony wniosek do Starostwa Powiatowego w Lublinie w
sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z planowaną budową
sieci wodociągowej, który jest procesowany.
2. Budowa sieci wodociągowej w m. Wola Niemiecka (V linia )
Inwestycja nie została zrealizowana w 2010 r. ze względu na warunki pogodowe, jednakŜe
została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej i sieć ta obecnie jest w fazie budowy.
Zakończenie budowy zgodnie z umową planowane jest na 30.06.2011 r.
3. Budowa chodnika w ciągu drogi woj. nr 828 w m. Nasutów (dokumentacja projektowa).
Dokumentacja nie została wykonana w 2010 r. z powodu braku wszystkich uzgodnień z
zarządcami sieci występujących w pasie projektowanego chodnika. Inwestycja została ujęta
w budŜecie gminy na 2011r. i w I kwartale 2011 r. została wykonana.
4. Budowa chodnika w ciągu drogi woj. nr 828 w m Rudka Kozłowiecka (dokumentacja
projektowa)
Dokumentacja nie została wykonana w 2010 r. z powodu braku wszystkich uzgodnień z
zarządcami sieci występujących w pasie projektowanego chodnika. Inwestycja została ujęta
w budŜecie gminy na 2011r. i w I kwartale 2011 r. została wykonana.
5. Rozbudowa skrzyŜowania drogi woj. nr 809 i drogi woj. nr 828 w m. Krasienin (rondo –
dokumentacja projektowa)
Dokumentacja nie została wykonana w 2010 r. z powodu braku wszystkich uzgodnień z
zarządcami sieci występujących w pasie projektowanego chodnika. Inwestycja została ujęta
w budŜecie gminy na 2011r. i w I kwartale 2011 r. została wykonana.
6. Budowa drogi gminnej nr 106069L w m. Dys
Inwestycja nie została wykonana ze względu na brak zgody mieszkańców na poszerzenie pasa
drogowego.
7. Budowa drogi gminnej nr 106074L w m. Dziuchów
Inwestycja nie została wykonana ze względu na brak zgody mieszkańców na poszerzenie pasa
drogowego.
8. Budowa drogi gminnej nr 106086L w m. Jakubowice Konińskie Kolonia
Inwestycja nie została wykonana ze względu na brak zgody mieszkańców na poszerzenie pasa
drogowego. Inwestycja ta została uwzględniona w budŜecie gminy Niemce na 2011 rok.
9. Parking przy drodze gminnej nr 106050L w m. Dys
Inwestycja nie została wykonana ze względu na brak zgody Kurii Lubelskiej na przekazanie
terenu pod przyszły parking.
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10. Budowa drogi gminnej nr 106081L w m. Stoczek Kolonia – Pólko
Inwestycja nie została wykonana ze względu na brak zgody mieszkańców na poszerzenie pasa
drogowego. Inwestycja ta została uwzględniona w budŜecie gminy Niemce na 2011 rok.
11. Droga gminna nr 106082L w m. Rudka Kozłowiecka „Mikołajek” (dokumentacja
projektowa)
W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano mapę do celów projektowych w późnym
terminie. Nie rozpoczynano dokumentacji projektowej poniewaŜ nie pozwalały na to warunki
atmosferyczne umoŜliwiające wykonanie pomiarów.
12. Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 106055L w m. śulin (dokumentacja
projektowa)
Dokumentacja nie została wykonana w 2010 r. z powodu braku wszystkich uzgodnień z
zarządcami sieci występujących w pasie projektowanego chodnika. Inwestycja została ujęta
w budŜecie gminy na 2011r. i w I kwartale 2011 r. została wykonana.
13. Budowa drogi gminnej nr 106030L w m. Stoczek
Inwestycja nie została wykonana ze względu na długotrwałą procedurę polegającą na
pozyskaniu gruntu od właścicieli nieruchomości.
14. Budowa drogi wewnętrznej w m. Boduszyn
Inwestycja nie została wykonana ze względu na brak zgody mieszkańców na poszerzenie
drogi w okresie budowlanym. Zgody zastały pozyskane w miesiącach jesiennych. Inwestycja
ta nie została uwzględniona w budŜecie na 2011 rok.
15. Budowa drogi wewnętrznej w m. Boruszyn (ul. Południowa – podbudowa wraz z asfaltem)
Inwestycja nie została wykonana ze względu na fakt, iŜ pozyskanie zgody mieszkańców na
poszerzenie drogi odbyło się w miesiącach jesiennych.
16. Budowa drogi wewnętrznej KDL w m. Niemce
Inwestycja nie została wykonana ze względu na brak zgody na poszerzenie drogi od
wszystkich właścicieli nieruchomości. Jeden z właścicieli ma nieuregulowany stan prawny
nieruchomości po której ma przebiegać droga.
17. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy
Inwestycja nie została zrealizowana z powodu długotrwałego toku formalno – prawnego
przekazania działki (na której jest połoŜony parking). W chwili obecnej Gmina Niemce jest
właścicielem działki.
18. Budowa oświetlenia przy ul. Słonecznej w m. Niemce (dokumentacja projektowa)
Dokumentacja nie została wykonana poniewaŜ w trakcie opracowania map do celów
projektowych powstał problem techniczny polegający na duŜym stopniu skomplikowania
opracowania (tj. naniesieniu wszystkich sieci oraz duŜej ilości działek). Mapy do celów
projektowych zostały oddane Zamawiającemu w m. październiku 2010 r. Wybrany w drodze
zapytania ofertowego Wykonawca nie był w stanie wykonać opracowania projektowego w
terminie do końca 2010r. wraz wszystkimi uzgodnieniami
19. Wytyczenie ścieŜek i tras rowerowych
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Inwestycja nie została wykonana ze względu na fakt, iŜ umowa na dofinansowanie
przedmiotowej inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich została
zawarta w grudniu 2010 r. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2011 r.
Informacja na temat stanu realizacji inwestycji wieloletnich, została przedstawiona
poniŜej:
1. Budowa stacji ujęcia wody w m. Nasutów.
Brak planu zagospodarowania na działce planowanej inwestycji był powodem nie
rozpoczęcia wykonania dokumentacji projektowej. ZłoŜono wniosek o zmianę planu.
Inwestycja została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niemce, do realizacji
na lata 2013-2015.
2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Niemce (z wymianą kanału tłocznego).
Inwestycja jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia inwestycji zgodnie z umową
określony jest na 31.07.2011 r. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.
3. Budowa przedszkola w m. Niemce.
Inwestycja jest w trakcie realizacji. Niewykonanie planu z 2010 r. wynika ze złych
warunków pogodowych panujących w trakcie realizacji inwestycji. Termin zakończenia
inwestycji zgodnie z umową określony jest na 31.12.2012 r.
4. Budowa ośrodka zdrowia w m. Krasienin Kolonia
Brak planu zagospodarowania przestrzennego na działce planowanej inwestycji był powodem
nie rozpoczęcia wykonania dokumentacji projektowej. ZłoŜono wniosek o zmianę planu.
Inwestycja została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niemce, do realizacji
na lata 2013-2014.
5. Budowa zespołu sportowo – rekreacyjno – oświatowego w m. Niemce.
W raku 2010 nie udało się pozyskać środków zewnętrznych dla realizacji przedmiotowej
inwestycji pochodzących z programów unijnych. Inwestycja została ujęta w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Niemce, do realizacji na lata 2015-2020.
Informacja na temat zamian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z
udziałem środków Unii Europejskiej przedstawiona jest poniŜej:
Rada Gminy dnia 18 czerwca 2010 r. Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/328/10 dokonała zmian
zmniejszając środki przeznaczone na realizację inwestycji pn. Rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Niemcach o kwotę 1.000.000,- zł. Zmiana ta wynikała z faktu iŜ inwestycja została
podzielona na dwa etapy, do wykonania w 2010 i 2011 r. Kolejna zmiana została dokonana
przez Radę Gminy Niemce dnia 15 września 2010 r. Zmiana ta dotyczyła inwestycji pn.
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Niemcach i polegała na zwiększeniu wydatków o kwotę
47.000,- zł i była podyktowana koniecznością zabezpieczenia środków na wykup działek pod
realizację inwestycji. Dnia 20 grudnia 2010 r. rada Gminy dokonała zmiany w planie
wydatków ww. inwestycji zwiększając plan o kwotę 12.000,- zł. Zmiana wynikała z
konieczności zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe.
Wykonanie wydatków bieŜących przedstawia się następująco:
- Dział 010
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a) rozdział 01010 - kwotę 948,- zł wydatkowano na ubezpieczenie oczyszczalni ścieków i
stacji uzdatniania wody oraz w kwotę 194,63 wydatkowano na opłatę za zajęcie pasa
drogowego;
b) rozdział 01030 - poniesione wydatki w kwocie 19.864,80 zł dotyczyły wpłaty 2%
wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie;
c) rozdział 01095 - poniesione wydatki w kwocie 233.098,37 zł dotyczyły dotacji przyznanej
na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, w tym: kwota 228.528,02 zł - zwrot ww.
podatku, oraz kwotę 4570,35 zł wykorzystano na pokrycie kosztów UG Niemce związanych
z uruchomieniem dotacji (zakup tonera, materiałów biurowych, papieru do drukarki,
przesyłek listowych oraz połączeń telefonicznych);
- Dział 600:
a) rozdział 60004 - kwotę 24.546,17 zł wydatkowano na pokrycie kosztów usług
przewozowych na terenie gminy Niemce;
b) rozdział 60016 – 874.358,29 zł - bieŜące utrzymanie dróg (w tym: 705.344,60 zł
odśnieŜanie dróg gminnych, 1502,31 zł – zakup znaków drogowych, 32.401,76 zł –
oznakowanie poziome dróg gminnych, i in.), kwota 371.099,17 zł remonty bieŜące dróg
gminnych (287.120,71 zł - zakup usług remontowych, 83.978,46 zł - kruszywo drogowe);
-Dział 700;
a) rozdział 70005 - dokonano wydatków na kwotę 52.704,06 zł związanych z
gospodarowaniem mieniem gminy (w tym: 32.696,- zł na wykonanie operatów szacunkowych
nieruchomości gminnych, 5.250,- zł – opłaty wieczystoksięgowe, 6.900,- zł podział działek,
2.417,88 zł – opłaty notarialne, 362,34 zł – ogłoszenia w prasie, i in.).
-Dział 710:
a) rozdział 71004 – kwotę 98.568,84 zł wydatkowano następująco: 820,- zł wynagrodzenie
GKUA; 1.368,84 zł – ogłoszenia prasowe, 96.380,- zł - zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego;
-Dział 750:
a) rozdział 75011- poniesione wydatki w kwocie 150.361,- zł dotyczyły kosztów
wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu
administracji rządowej zlecone gminie;
b) rozdział 75022 - wydatki w kwocie 145.005,30 zł dotyczą wypłaconych diet dla radnych
gminy Niemce, kwota 752,- zł dotyczy zakup materiałów;
c) rozdział 75023 - poniesiono następujące wydatki: 2.257.784,29 zł na wynagrodzenia
osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 548.518,- zł - pozostałe wydatki
bieŜące (w szczególności: 75.502,77 zł – zakup mebli, materiałów biurowych, wyposaŜenia,
czasopism, prasy, druków, i in.; 33.460,33 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz
wody; 213.131,73 zł na zakup usług obcych - przesyłki listowe, obsługa prawna,
dokształcanie pracowników UG Niemce, sprzątanie pomieszczeń urzędowych, ścieki i in. ;
15.095,28 zł - podróŜe słuŜbowe pracowników, 42.580,72 zł - odpis na ZFŚŚ, 19.546,- zł szkolenia pracowników; 40.908,33 zł - zakup akcesoriów komputerowych, tonerów oraz
licencji, i in;
d) rozdział 75056 - poniesione wydatki w kwocie 33.436,69 zł dotyczyły spisu rolnego, w
tym: 20.000,- zł - wypłata dodatków spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego,
8.250,- zł – wynagrodzenia bezosobowe pracowników przeprowadzających aktualizację
gospodarstw rolnych, 4.885,31 zł – pochodne od wynagrodzeń bezosobowych i dodatków, i
in;
e) rozdział 75075 – poniesiono następujące wydatki: 3.453,25 zł – zakup materiałów
promocyjnych, 4.616,70 zł – zakup usług ogłoszeniowych i in.
-Dział 751;
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a) rozdział 75101 - kwotę 2.405,76 zł wydatkowano na wynagrodzenie pracownika
prowadzącego aktualizację spisu wyborców,
b) rozdział 75107 – poniesione wydatki w kwocie 37.420,46 zł dotyczyły wyborów
Prezydenta RP, w tym: 21.735,- zł wydatkowano na diety członków komisji wyborczych;
kwota 15.685,46 zł dotyczy pozostałych wydatków związanych z organizacją wyborów;
c) rozdział 75109 – poniesione wydatki w kwocie 44.840,72 zł dotyczyły wyborów
samorządowe, w tym: 25.750,00 zł wydatkowano na diety członków komisji wyborczych;
kwota 19.090,72 zł dotyczy pozostałych wydatków związanych z organizacją wyborów;
-Dział 754:
a) rozdział 75404 - kwotę 1.398,74 zł wydatkowano na zakup materiałów remontowych- farb;
b) rozdział 75412 - wydatki w kwocie 298.934,53 zł dotyczą funkcjonowania Ochotniczych
StraŜy PoŜarnych z terenu gminy, i tak: kwotę 108.358,01 zł wydatkowano na wypłatę
wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń, kwotę 42.555,00 zł
- na wypłatę ekwiwalentów za szkolenia i akcje gaśnicze, 63.251,43 zł - zakup materiałów i
paliwa, 22.452,94 zł - zakup energii elektrycznej, gazowej i wody, 1571,76 zł – odpis na
ZFŚS, 14.097,64 zł - zakup usług pozostałych, odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne
pojazdów, 14.671,- zł- ubezpieczenie budynków OSP i samochodów straŜackich, 9.350,- zł badania okresowe straŜaków; 22.520,- zł - remont remizy straŜackiej w Niemcach (wymiana
bramy wjazdowej) i in.;
b) rozdział 75414 - kwotę 1.485,80 zł przeznaczono na zakup druków, art. spoŜywczych,
paliwa, kwotę 24,53 zł - usługa dostarczenia druków;
c) rozdział 75421- kwota 1.383,94 zł - dotyczy zakupu usług dostępu do telefonii komórkowej
i związana jest z pełnieniem całodobowego dyŜuru na potrzeby zarządzania kryzysowego,
kwota 2.660,34 zł - zakup materiałów;
d) rozdział 75478 – kwotę 19.357,50 zł wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów za udział w
akcji powodziowej dla straŜaków z terenu gminy;
- Dział 756:
a) rozdział 75647 - poniesiono następujące wydatki: 55.482,15 zł na wynagrodzenia
agencyjno - prowizyjne oraz wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń;
306.834,93 zł - pozostałe wydatki bieŜące (w szczególności: 12.709,58 zł – zakup druków,
biletów opłaty targowej, 274.068,81 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe,
prowizja bankowa, prowizja za inkaso opłaty targowej; 4.726,54 zł - opłata komornicza i
koszty egzekucyjne, i in;
-Dział 757 a) rozdział 75702 - wydatkowana kwota 62.244,97 zł dotyczy odsetek od zaciągniętych
kredytów i poŜyczek;
-Dział 801:
a) rozdział 80101 - poniesiono następujące wydatki: 6.377.151,41 zł na wynagrodzenia
osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 2.434.366,58 zł - pozostałe wydatki
bieŜące (w szczególności: 589.179,67 zł – zakup materiałów biurowych, wyposaŜenia, mebli,
czasopism, prasy, druków, oleju grzewczego, art. gospodarczych, art. remontowych, paliwa, i
in.; 106.589,34 zł - zakup materiałów dydaktycznych i ksiąŜek, 358.080,06 zł – zakup energii
elektrycznej, gazowej oraz wody; 361.779,44 zł – zakup usług remontowych; 150.766,25 zł
na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
przejazdy uczniów na zawody, konserwacja boiska wielofunkcyjnego, usługi kominiarskie i
in.; 19.558,51 zł - podróŜe słuŜbowe pracowników, 383.102,- zł - odpis na ZFŚS, 18.441,20
zł - szkolenia pracowników; 47.682,92 zł - zakup akcesoriów komputerowych, tonerów oraz
licencji, 333.608,26 zł- dodatki wiejskie i mieszkaniowe i in;
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b) rozdział 80103 - poniesiono następujące wydatki: 256.860,35 zł na wynagrodzenia
osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 16.088,40 zł - wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe), 12.576,- zł - odpis na ZFŚŚ; i in.
c) rozdział 80104 - poniesiono następujące wydatki: 1.078.754,67 na wynagrodzenia
osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 635.131,91 zł - pozostałe wydatki
bieŜące (w szczególności: 66.306,54 zł – zakup materiałów biurowych, wyposaŜenia, mebli,
środków czystości, oleju grzewczego, paliwa do kosiarki, i in.; 11.758,78 zł - zakup
materiałów dydaktycznych, 24.643,64 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody;
69.955,- zł - odpis na ZFŚŚ, 9.887,40 zł – zakup usług remontowych;
d) rozdział 80110 - poniesiono następujące wydatki: 2.911.109,52 zł na wynagrodzenia
osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 352.675,42 zł - pozostałe wydatki
bieŜące (w szczególności: 176.687,09 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeńdodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, 139.278,- zł odpis na ZFŚS, 16.472,40 zł –
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, );
e) rozdział 80113- poniesiono następujące wydatki: 50.886,80 zł na wynagrodzenia osobowe
oraz pochodne od wynagrodzeń; 300.673,60 zł - pozostałe wydatki bieŜące (w szczególności:
– 1.918,- zł - odpis na ZFŚS; 298.755,60 zł - zakup usług dowoŜenia uczniów do szkół, bilety
miesięczne);
f) rozdział 80114 - poniesiono następujące wydatki: 447.176,37 zł na wynagrodzenia
osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 80.786,78 zł - pozostałe wydatki
bieŜące (w szczególności: 19.353,48 zł– zakup materiałów biurowych, czasopism, art.
remontowych i in.; 3.444,76 zł – zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody; 25.934,14 zł na
zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, ścieki, sprzątanie pomieszczeń in.; 11.352,- zł odpis na ZFŚŚ, 2.943,00 - szkolenia pracowników, 3.872,40 zł - podróŜe słuŜbowe krajowe, i
in.);
g) rozdział 80146 - poniesiono wydatki w kwocie 56.288,24 zł związane z doskonaleniem
zawodowym nauczycieli;
h) rozdział 80148 - poniesiono następujące wydatki: 429.013,57 zł na wynagrodzenia
osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 69.471,59 zł - pozostałe wydatki bieŜące (w
szczególności: – 17047,- zł - odpis na ZFŚS, 50.189,59 zł- zakup środków czystości, art.
gospodarstwa domowego, wykładziny, wentylatorów, okapów, art. remontowych i
pozostałego wyposaŜenia);
-Dział 851:
a) rozdział 85121 - kwota 20.800,31 zł dotyczy dotacji udzielonej dla SPZOZ w Niemcach na
zakup szczepionek stosowanych w zapobieganiu występowania wirusa brodawczaka
ludzkiego (HPV);
b) rozdział 85154- poniesiono następujące wydatki: 57.260,80 zł na wynagrodzenia
bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 129.029,86 zł - pozostałe wydatki bieŜące (w
szczególności: 31.799,55 zł – zakup materiałów biurowych, papierniczych, słodyczy, art.
spoŜywczych, art. przemysłowych, zabawek i ksiąŜek; 95.662,85 zł na zakup usług
pozostałych - przewóz dzieci, organizacja kolonii, wynajem urządzeń rozrywkowych dla
dzieci, tworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej in. ;
-Dział 852:
a) rozdział 85202- wydatki w kwocie 232.065,99 zł poniesiono na pokrycie kosztów pobytu
podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej (16 osób);
b) rozdział 85212- poniesiono następujące wydatki: 197.916,96 zł na wynagrodzenia
osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie
społeczne opłacane za podopiecznych OPS; 4.938.122,77 zł – świadczenia rodzinne i dodatki
do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne udzielone dla
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1107 rodzin; fundusz alimentacyjny dla 107 rodzin, 42.952,- zł - pozostałe wydatki bieŜące
(w szczególności: 6.617,55 zł – zakup materiałów biurowych, 2600,- zł – zakup energii
elektrycznej, gazowej oraz wody; 19.767,49 zł – zakup usług - przesyłki listowe, sprzątanie
pomieszczeń, ścieki, usługi informatyczne, i in; 3.112,- zł - odpis na ZFŚS, 1.450,- zł szkolenia pracowników; 5.108,20 zł - zakup akcesoriów komputerowych, tonerów oraz
licencji, i in;
c) rozdział 85213 - kwotę 26.148,57 wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za podopiecznych OPS, w tym: składki zdrowotne od świadczeń z Ustawy o pomocy
społecznej na kwotę 19.268,97 zł dla 68 osób oraz składki zdrowotne od świadczeń
rodzinnych na kwotę 6.879,60 dla 12 osób;
d) rozdział 85214 - kwotę 382.992,65 zł – wydatkowano na wypłatę następujących
świadczeń społecznych: zasiłki celowe – 162.883,61 zł dla 296 osób; zasiłki okresowe220.109,04 zł dla 101 rodzin;
e) rozdział 85215 - kwotę 75.763,04 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych;
f) rozdział 85216 – kwotę 235.006,89 zł wydatkowano na wypłatę następujących świadczeń
społecznych: zasiłki stałe dla 80 osób;
g) rozdział 85219 - poniesiono następujące wydatki: 586.852,67 zł na wynagrodzenia
osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 75.336,25 zł - pozostałe wydatki bieŜące (w
szczególności: 11.107,95 zł – zakup materiałów biurowych, wyposaŜenia, czasopism, prasy,
druków, i in.; 3.633,49 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 21.480,82 zł na
zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, porto przekazy pocztowe, sprzątanie, prowizja
bankowa, ścieki, wywóz śmieci i in.; 10.951,81 zł - podróŜe słuŜbowe pracowników,
14.269,96 zł - odpis na ZFŚS, 1.440,- zł - szkolenia pracowników; i in;
h) rozdział 85228 - poniesiono wydatki w kwocie 40.565,05 zł – zakup specjalistycznych
usług opiekuńczych;
i) rozdział 85231 – poniesiono wydatki w kwocie 5.000,- zł – wypłata zasiłków celowych i
zasiłków celowych na zakup Ŝywności dla cudzoziemców dla 9 osób;
j) rozdział 85295 - poniesiono następujące wydatki:
1.) 237.000,- zł – wypłata zasiłków celowych na zakup Ŝywności dla 283 osób na kwotę
104.874,77 zł oraz doŜywianie 417 dzieci i młodzieŜy na kwotę 132.125,23 zł;
2.) 6.290,- zł – realizacja projektu „Aktywny senior Gminy Niemce”. W ramach projektu
poniesiono następujące wydatki: 1.720,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, 1.771,60 zł zakup materiałów biurowych, spoŜywczych, papierniczych; 2.798,40 zł – szkolenie z zakresu
obsługi programów komputerowych, zajęcia fotograficzne, spotkanie wigilijne);
-3.) 260.643,21 zł – realizacja projektu „Krok do przodu - aktywna polityka społeczna w
Gminie Niemce” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach w
ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki. W ramach projektu poniesiono
następujące wydatki: 90.164,65 zł – wynagrodzenia i pochodne pracowników
zaangaŜowanych w realizację projektu; 18.747,46 zł – zakup mebli, notebooka, drukarki oraz
drobnego sprzętu biurowego; 114.989,89 zł – zakup usług - szkolenia i doradztwo zawodowe
dla 12 osób biorących udział w projekcie; 58,65 zł – zakup usług zdrowotnych; 250,- złopłaty za rozmowy telefoniczne, 1.921,04 zł – odpis na ZFŚS; 200,04 zł – zakup papieru do
urządzeń kserograficznych; 3.435,- zł – zakup akcesoriów komputerowych, 550,- zł –
ekwiwalent za odzieŜ i obuwie dla pracownika socjalnego; 27.522,74 zł – świadczenia
społeczne - zasiłki celowe dla 23 osób uczestniczących w projekcie.
- Dział 853:
a) rozdział 85395 – poniesione wydatki w kwocie 61.648,60 zł związane były z realizacją
projektu „Równaj do lepszych- wsparcie najsłabszych uczniów szkół podstawowych
gminy Niemce” realizowanego przez Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poniesiono następujące wydatki: 25.800,- zł
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wynagrodzenia i pochodne 15-tu nauczycieli zatrudnionych do prowadzenia zajęć
wyrównawczych z przyrody, matematyki, opieki pedagogiczno-psychologicznej; 22.056,60 zł
– prowadzenie zająć z języka angielskiego i niemieckiego przez szkołę językową (21.236,60
zł) oraz wydruk ulotek i plakatów (820,- zł); 11.580,- zł- materiały dydaktyczne tj.
podręczniki i ćwiczenia; 2212,- zł – zakup materiałów biurowych (zeszyty, długopisy,
zakreślacie, linijki, i in.)
- Dział 854:
a) rozdział 85401- poniesiono następujące wydatki: 190.008,04 zł na wynagrodzenia osobowe
i pochodne od wynagrodzeń; 61.852,82 zł - pozostałe wydatki bieŜące (w szczególności:
27.208,48 – zakup materiałów biurowych, czasopism, druków, śr. czystości, art. plastycznych,
drukarek, wyposaŜenia i in.; 12.322,40 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
(dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli); 5.956,48 zł - zakup pomocy
dydaktycznych, 12.577,- zł - odpis na ZFŚS, i in.;
b) rozdział 85415- poniesiono następujące wydatki: na wypłatę stypendiów dla uczniów
142.511,63 zł, na wypłatę zasiłków szkolnych – 18.192,69 zł;
- Dział 900:
a) rozdział 90001- poniesiono następujące wydatki: 21.896,- zł -remont zbiornika wodnego w
m. Dys; 181,95 zł - zakup tablic informacyjnych, 3.693,73 zł- usługa usunięcia roślinności
oraz wywozu wykarczowanych gałęzi z terenu zbiornika wodnego w m. Dys; 2.073,42 zł –
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń;
b) rozdział 90002 – wydatki w kwocie 39.358,21 zł dotyczą usług w zakresie odbioru i
unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest;
c) rozdział 90003 – poniesiono następujące wydatki: 36.878,- zł - na zakup usług w zakresie
wyłapywania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom znajdującym się na terenie
gminy Niemce oraz unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt, 11.979,59 zł – zakup
koszy na śmieci; 2.733,40 zł - likwidacja dzikich wysypisk śmieci, i in
c) rozdział 90006 – kwotę 2.134,80 zł – wydatkowano na monitoring środowiska (ocena
stopnia degradacji gleb w wyniku działalności człowieka);
d) rozdział 90015 - poniesiono następujące wydatki: 284.596,98 zł - zakup energii
elektrycznej (oświetlenie ulic i dróg gminnych), 18.051,59 zł – konserwacja oświetlenia
drogowego, 71.294,64 zł dzierŜawa urządzeń elektroenergetycznych; i in.
e) rozdział 90095 – kwotę 46.239,81 zł wydatkowano na przeprowadzenie zabiegów
pielęgnacyjnych zabytkowej alei lipowej ustanowionej jako pomnik przyrody w m. Nasutów.
- Dział 921:
a) rozdział 92109 – 261.000,- zł dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w
Niemcach;
b) rozdział 92116 – 525.000,- zł dotacja podmiotowa dla Gminnego Biblioteki Publicznej w
Niemcach;
c) rozdział 92195 – kwotę 800,- zł wydatkowano na doŜynki powiatowe.
- Dział 926:
a) rozdział 92601- poniesiono następujące wydatki związane z funkcjonowaniem boiska
Orlik: 14.168,35 zł - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (wynagrodzenia animatora),
6.085,98 zł - zakup ławek, środków czystości oraz sprzętu sportowego, 1.940,62 zł –zakup
energii elektrycznej, 5.000,- zł – konserwacja nawierzchni boiska, 375,46 – wywóz śmieci,
ścieki;
b) rozdział 92605 - poniesiono następujące wydatki: 112370,- zł - dotacja dla klubów
sportowych; 781,13 zł – zakup energii elektrycznej; 29.274,67 zł - zakup usług pozostałychgodzenie boisk wiejskich, ogłoszenie prasowe, dzierŜawa kontenerów, 1.480,00 zł –
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ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w imprezach
sportowych; i in.
Wykonanie zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami
jest następujące:
- plan dotacji – 5.697.463,- zł;
- wykonanie dotacji – 5.686.414,58 zł, co stanowi 99,81 % dotacji planowanej;
- plan wydatków- 5.697.463,- zł,
- wykonanie wydatków – 5.686.414,58 zł, co stanowi 99,81 % wydatków planowanych.
Szczegółowe wykonanie zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 5.
Źródłem pokrycia planowanego deficytu budŜetu gminy w kwocie 6.700.000,00 zł jest kredyt
inwestycyjny w wysokości 6.700.000,00 zł. Wynikiem finansowym wykonania budŜetu
gminy za 2010 rok jest nadwyŜka budŜetowa w kwocie 682.257,44 zł.
Planowane rozchody budŜetu w wysokości 882.360,- zł zrealizowane zostały w kwocie
723.020,- zł, co stanowi 81,95 % rozchodów planowanych i przeznaczone były na spłaty
poŜyczek i kredytów krajowych. Kwota umorzonych przez WFOŚiGW w 2010 r. poŜyczek
wynosi 24.340,- zł
Informację o gospodarce finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawia Załącznik
Nr 6. Zakład pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych. Stan środków
obrotowych na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 130.000,- zł.
Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów
i wydatków nimi sfinansowanych na dzień 31.12.2010 r. przedstawia załącznik Nr 7.
Planowane dotacje z budŜetu gminy zrealizowano w wysokości 1.640.782,60 zł, tj.
w 97,35 %. Szczegółowe wykonanie dotacji udzielonych z budŜetu gminy przedstawia
załącznik Nr 8.
Wymagalne naleŜności dla gminy z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań na dzień
31.12.2010 r. wynoszą 2.446.025,90 zł, w tym:
- naleŜności z tytułu opłat za wieczyste uŜytkowanie – 3.894,69 zł;
- naleŜności z tytułu najmu i dzierŜawy składników majątkowych – 2.237,11 zł;
- naleŜności z tytułu podatku z działalności gospodarczej opłacanego w formie karty
podatkowej - 71.615,42 zł;
- naleŜności z tytułu podatku od nieruchomości – 751.749, 98 zł (w tym naleŜności
zahipotekowane 137.005,50 zł);
- naleŜności z tytułu podatku rolnego – 213.035,62 zł (w tym naleŜności zahipotekowane
37.195,23 zł);
- naleŜności z tytułu podatku leśnego – 5.526,63 zł (w tym naleŜności zahipotekowane 510,52
zł);
- naleŜności z tytułu podatku od środków transportowych – 148.257,67 zł (w tym naleŜności
zahipotekowane 10.143,30 zł);
- naleŜności z tytułu podatku od spadków i darowizn – 5.752,60 zł;
- naleŜności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.909,- zł;
- naleŜności z tytułu opłaty planistycznej – 58.073,21 zł;
- naleŜności z tytuły u opłaty za zajęcie pasa drogowego – 27,21 zł
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- naleŜności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego1.113.349,63 zł;
- naleŜności ZGK z tytułu sprzedaŜy towarów i usług -70.597,13 zł;
Nadpłaty, z tytułu wpływów podatkowych i pozostałych wpływów na dzień 31 grudnia 2010
r. wynoszą 52.144,46 zł, w tym:
- nadpłata z tytułu najmu i dzierŜawy składników majątkowych – 12,48 zł;
- nadpłata podatku z działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej –
421,20 zł;
- nadpłata podatku od nieruchomości – 3.669,67 zł;
- nadpłata podatku rolnego – 41.042,42 zł;
- nadpłata podatku leśnego – 2.800,47 zł;
- nadpłata podatku od środków transportowych – 1.204,65,- zł;
- nadpłata podatku od spadków i darowizn - 424,- zł;
- nadpłata podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.051,- zł;
- nadpłata opłaty planistycznej – 75,72 zł;
- nadpłata opłaty za zajęcie pasa drogowego – 265,30 zł;
- nadpłata podatku dochodowego od osób fizycznych – 143,- zł
- nadpłata czesnego w przedszkolach- 34,55 zł
Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 367.176,33 zł.
Skutki obniŜenia górnych stawek podatków na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 1.379.400,44 zł.
Skutki decyzji wydanych w sprawie umorzeń zaległości podatkowych na dzień 31.12.2010 r.
wynoszą 37.418,20 zł.
Zobowiązania gminy na koniec 2010 roku wynoszą 1.517.523,64 zł i są to zobowiązania
niewymagalne.
ZadłuŜenie gminy z tytułu poŜyczek wynosi 412.860,73 zł a z tytułu kredytów 642.600,- zł.
Informację o wykonaniu planów finansowych jednostek posiadających osobowość prawną
stanowią odrębne załączniki do niniejszego sprawozdania.
Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach osiągnęła w 2010 roku przychód w kwocie
529.704,66 zł, tj. 99,98 % planowanego (w tym dotacja z budŜetu gminy w kwocie 525.000,zł). Poniesione koszty wyniosły 529.667,- zł, tj. 99,97 % planowanych kosztów. Na dzień
31.12.2010 r. jednostka nie wykazuje naleŜności, natomiast zobowiązania jednostki wynoszą
42,82 i są to zobowiązania niewymagalne.
Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach wykonał przychody w kwocie 280.332,82 zł (w tym
dotacja z budŜetu gminy w kwocie 261.000,- zł), tj. 103,05 % planowanych przychodów.
Kwota poniesionych przez GOK w 2010 roku kosztów wynosi 278.177,10 zł i stanowi 100,33
% kosztów planowanych. Jednostka na dzień 31.12.2010 r. nie wykazuje naleŜności ani
zobowiązań.
SP ZOZ w Niemcach zrealizował w 2010 r. przychody w kwocie 2.210.355,- tj. 122,50 %
planowanych przychodów. Kwota poniesionych kosztów wynosi 1.736.728,- zł tj. 96,30 %
kosztów planowanych. Jednostka na dzień 31.12.2010 r. wykazuje stan naleŜności ogółem w
kwocie 150.946,- zł i są to naleŜności niewymagalne. Jednostka na dzień 31.12.2010 r.
wykazuje zobowiązania w kwocie 15.093,- zł i są to zobowiązania niewymagalne.
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Załączniki:
1. Informacja o przebiegu wykonania dochodów gminy
2. Informacja o przebiegu wykonania wydatków gminy
3. Informacja o wykonaniu zadań inwestycyjnych
4. Informacja o wykonaniu wydatków związanych z wieloletnimi zadaniami
inwestycyjnymi
5. Informacja o wykonaniu zadań zleconych
6. Informacja o wykonaniu budŜetu Zakładu Gospodarki Komunalnej
7. Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz wykaz
dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych
8. Informacja o wykonaniu dotacji z budŜetu gminy.
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