
Sprawozdanie  roczne z  wykonania  budżetu  gminy Sokolniki za  2010 rok.

                W związku z art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. 
Nr 157, poz.1240 ) Wójt  Gminy Sokolniki przedstawia  sprawozdanie roczne z   wykonania budżetu 
 gminy za  2010  rok.

 Dane ogólne
            Planowany  budżet na 2010 r. po dokonanych zmianach  uchwałami Rady Gminy 

 i zarządzeniami  Wójta Gminy wyniósł :
− po stronie dochodów                                                      13.129.388,10
− po stronie wydatków                                                      13.471.320,10

      -   planowany deficyt budżetowy                                                      341.932,00
Planowane przychody:                                                                                              1.850.000,00 
Na pokrycie deficytu  i spłatę wcześniej  zaciągniętych kredytów zaplanowano :

– przychody z zaciągniętych  pożyczek  i kredytów na rynku krajowym       1.850.000,00 
Planowane rozchody                                                                                                 1.508.068,00
W roku 2010 zaplanowano do spłacenia :

– raty  krajowych kredytów i pożyczek  w kwocie                                             332.766,00
– wykup innych  papierów wartościowych                                                         200.000,00   
– spłaty pożyczek  otrzymanych na finansowanie  zadań  realizowanych 

             z udziałem  środków  pochodzących  z budżetu  Unii Europejskiej                975.302,00 
Realizacja dochodów budżetowych
Analiza wykonania dochodów za okres sprawozdawczy wykazała, że zostały zrealizowane w wysokości 
12.501.180,06 - to jest   95,22 % .

Realizacja dochodów  według źródeł  przedstawia się następująco :
Ogółem dochody stanowią wpływy w kwocie ( w złotych  )                                              12.501.180,06 
w tym: 
 4.426.270,00 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

 2.137.177,00 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,

 1.552.280,64 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację zadań  bieżących  zleconych 
                          gminom,
    230.546,72 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację własnych zadań  bieżących 
                          gmin,
    134.447,27 - pozostałe uzyskane środki z innych źródeł,
 1.287.341,14 - udziały gmin w  podatkach  stanowiących  dochód  budżetu państwa w tym; podatek 
                         dochodowy od osób fizycznych-1.265.089,00,podatek dochodowy od  osób prawnych 
                         – 22.252,14,
 2.733.117,29 - pozostałe dochody.
Pozostałe zrealizowane dochody to:
        1.870,51  - czynsz dzierżawny z obwodów kół łowieckich,
    584.669,78  - wpływy z wykonania usług, w tym:
     358.367,85 - ze sprzedaży wody, 
              -6,07 - za odśnieżanie,
            309,35 - za usługi ksero,
     178.256,35 - za czesne i wyżywienie w przedszkolach i stołówkach, w ramach działu  
                          oświata i wychowanie,
         6.423,00 - za usługi opiekunek domowych, 
         1.153,36 - przewóz osób,  
       40.165,94 - za odprowadzenie ścieków,         
       1.908,09 - grzywny i kary,
   494.199,90 - wpływy z różnych  dochodów, w tym: 

1



     88.843,96 - z rozliczenia z tytułu podatku Vat,
     33.942,36 - refundacja wynagrodzeń z PUP pracowników zatrudnionych  w ramach prac publicznych
                          i interwencyjnych,
    313.235,39 - otrzymane zwroty za energię elektryczną , odszkodowania za  naniesienia budowlane 
                          i  nasadzenia  roślinne  na działkach, odszkodowanie za namiot lodowiska - 268.835,-
      21.705,86 - za ogrzewania wynajętych  pomieszczeń i zwroty za rozmowy telefoniczne, z PUP                 
                         refundacja wynagrodzeń za zorganizowane prace interwencyjne,
        1.981,65 - otrzymane wpływy za  korzystanie z usług internetowych,
           944,00 - otrzymane odszkodowanie  - OSP Walichnowy,
      19.384,35 – otrzymane zwroty kosztów ogrzewania pomieszczeń  w oświacie,
           287,62 - otrzymane zwroty za rozmowy telefoniczne ( w oświacie),
      11.649,60 - refundacja wynagrodzeń z PUP pracowników zatrudnionych  w ramach prac społecznie        
                         użytecznych,
        2.156,14 - wpłata  za worki na odpady komunalne,
             68,61 - środki z likwidacji rachunku gminnego funduszu  ochrony środowiska,
        2.735,90 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny  w postaci pieniężnej,( 2.726,70 – oświata )
      31.918,80 - wpływy ze sprzedaży składników  majątkowych, w tym:
      18.404,00 - ze sprzedaży zbędnego sprzętu sportowego,
      13.514,80 - za  naniesienia budowlane  i  nasadzenia  roślinne  na działkach, sprzedaż drzewa 
                         do ścięcia 7.008,-
          718,50 - wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i  użytkowanie wieczyste nieruchomości, 
     48.261,09 - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych,w tym z oświaty 9.143,
     17.200,00 - wpływy z tytułu  odpłatnego nabycia  prawa  własności (działka Walichnowy),             
              1,55 - z tytułu  udostępnienie  danych osobowych  (5% z otrzymanych wpłat),
       1.420,00 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych 
                         w formie karty podatkowej,
   674.492,56 - wpływy z podatków  i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 
                        w tym: z podatku  od nieruchomości – 588.237,59, podatku rolnego- 1.989,97- podatku   
                        leśnego-33.833,00, podatku od  środków  transportowych 49.232,00,  podatku
                        od czynności  cywilnoprawnych 1.200,00, 
  626.815,84 - wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym: z  podatku od        
                        nieruchomości   259.635,61 , podatku rolnego- 188.264,16;  podatku leśnego 4.802,49,
                        podatku od środków  transportowych – 107.826,78,  podatku od spadków i darowizn – 
                        11.025,00 ,opłata od  posiadania psów – 3.396,00, wpływu z opłaty targowej – 4.863,00,     
                        podatek od   czynności cywilnoprawnych – 46.983,80 ,odsetki od nieterminowych  
                        wpłat  19,00,
  115.167,97 - wpływy z rozliczeń  jednostek budżetowych z tytułu potrąceń, w tym; z  podatku
                        od nieruchomości  102.383,67, z podatku rolnego- 151,-z podatku od środków           
                        transportowych – 12.633,30, 
    18.770,86 - pobór podatków, opłat  i niepodatkowych  należności budżetowych w tym ; wpływy  
                       z różnych opłat – 4.699,20, odsetki od nieterminowych  wpłat z tytułu podatków  i opłat 
                       –7.746,46, odsetki od nieterminowych  pozostałych wpłat  – 6.325,20,
   15.262,00 - wpływy z opłaty skarbowej,
          18,00 - wpływy z różnych opłat ( za wydane świadectwa),
     8.905,59 - wpływy z różnych opłat- z opłat  i kar za korzystanie  ze środowiska, 
     1.234,86 - odsetki od środków na rachunkach bankowych ( na  rachunkach oświaty 74,72),
   67.959,43 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń  na sprzedaż alkoholu,
          39,81 - wpływy z opłaty produktowej, 
     4.542,07 - pozostałe odsetki,
   13.683,01 - otrzymane należny gminie fundusz alimentacyjny i otrzymany  zwrot nienależnie pobranego 
                       zasiłku rodzinnego,
     1.321,53 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją  zadań z zakresu      
                       administracji  rządowej ( otrzymany zwrot zaliczki alimentacyjnej – 50 % ).
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 Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała  z budżetu państwa dotacje ;
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących 
    zleconych gminom na:
    146.463,97 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego        
                         wykorzystywanego do produkcji rolnej,
      56.505,00 - urzędy wojewódzkie,
       15.928,45 - spis powszechny,
           814,07 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,
      14.240,00 - wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,
      13.096,00 -  wybory do rad gmin,
           700,00 - obronę cywilną,
  1.300.185,43 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie    
                         emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego,
        3.347,72 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane  za osoby  pobierające niektóre 
                         świadczenia z pomocy społecznej,    
       1.000,00 – pozostała działalność( zasiłki i pomoc ).       
 1.552.280,64 – ogółem .                                                                                                       

2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych, bieżących zadań 
gminy na :
      12.722,00 - usuwanie skutków klęsk  żywiołowych,
            184,00 - pozostała działalność ( awans zawodowy nauczycieli),
       12.068,17 - finansowanie zakupu  podręczników   w ramach  rządowego programu pomocy uczniom 
                           w  2010 r „ Wyprawka Szkolna”,
       49.387,34 -  pomoc materialną dla uczniów,
         2.371,00 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane  za osoby  pobierające niektóre 
                         świadczenia z pomocy społecznej,
      20.452,00 -  zasiłki i pomoc w naturze,    
       26.787,00 - zasiłki stałe,
       30.894,21 -  realizację Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
       75,681,00 -  finansowanie  kosztów  Ośrodka  Pomocy Społecznej.
     230.546,72 -  ogółem.                                                                                                                                     
3.Pozostałe środki pozyskane z różnych źródeł to;
     83.620,51 - otrzymane dotacje  rozwojowe oraz środki na finansowanie  Wspólnej Polityki Rolnej ,środki 
                        z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na realizację  projektu w ramach  Programu    
                        Operacyjnego Kapitał  Ludzki  - „ Aktywna Integracja  w Gminie Sokolniki”,  środki 
                        w kwocie  79.416,12 unijne, 4.204,39 krajowe,
      -1.919,50 - dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
                        programu  „ Uczeń na wsi -  pomoc w zdobyciu wykształcenia  przez  osoby niepełnosprawne 
                        zamieszkujące gminy wiejskie  miejsko-wiejskie ”,
     52.746,26 – dotacje celowe otrzymane z gminy  na zadania bieżące  realizowane a podstawie  porozumień 
                         ( umów )  między jednostkami  samorządu  terytorialnego,( dowóz dzieci     
                         niepełnosprawnych).
   134.447,27  -  ogółem.
Zaległości w należnych dochodach na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą;
1. Zaległości podatkowe przedstawiają się następująco:
     2.400,00 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych  opłacanych   w formie  karty     
                       podatkowej,
  553.792,11-  podatku  od nieruchomości od osób prawnych,
  140.853,08 - zaległości z podatków  zniesionych ( podatek od nieruchomości),
    22.857,78 - podatku od nieruchomości od  osób fizycznych,
           91,03 - podatku rolnym osób prawnych,
      8.747,01 - podatku rolnym osób fizycznych,
    60.350,27 - podatku od środków transportowych osób prawnych,
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    47.878,87 - podatku od środków transportowych osób  fizycznych ,
         151,82 - podatku leśnym od osób fizycznych,
         651,70 - podatku od spadków i darowizn,
         993,20 - opłata od posiadania psów,
  838.766,87 -  razem.
2.Pozostałe zaległości to należne wpływy:
   129.933,57 - za pobór wody z wodociągów,
            16,69 - wpłat z opłat za zarząd , użytkowanie  i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
       3.200,17 - dochodów z najmu i dzierżawy,
       3.199,09 - za energie  w wynajętym lokalu,
          592,57 - z różnych rozliczeń ( rozmowy telefoniczne, z Urzędu Pracy , za ogrzewanie ),
          802,65 - za wyżywienie w przedszkolach, 
              0.02 - wpływy z opłat  za zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych,
          771,19 - z różnych rozliczeń w oświacie,
      42.862,22 -pozostałe odsetki,
      42.537,96 - za wypłacone świadczenia alimentacyjne,
      49.600,40 - udziały gmin w dochodach budżetu państwa z tytułu  zaliczki alimentacyjnej,
      19.352,48 - za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej, 
      14.333,32 – z kar za ścięcie drzew.
    307.202,33- Razem
 1.145.969,20 - Ogółem  zaległości.
Obniżenia górnych stawek, udzielonych ulg, zwolnień, umorzenie  zaległości  podatkowych, rozłożenie
 na raty przedstawia się następująco:                                                                                                   
1.Skutki obniżenia  górnych stawek podatków  wynoszą: 
         187.265,80 - w podatku od nieruchomości,
           49.322,50 - w podatku od środków transportowych ,
        236.588,30 - ogółem .
2.Skutki udzielonych przez gminę  ulg i zwolnień  podatkowych , umorzenie zaległości, rozłożenie 
na raty wyniosły:
     49.890,30 - w podatku od nieruchomości,
            78,00 - w podatku  rolnym,
            15,00 - w podatku leśnym,
       3.120,00 - w podatku od środków transportowych,
     53.103,30 – ogółem.
Procentowe wykonane planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia
się następująco:
    010 Rolnictwo i łowiectwo                                                         99,24
    400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę               90,87
    600 Transport i łączność                                   100,54
    630           Turystyka                                                                                                    100,00
    700 Gospodarka mieszkaniowa                                     68,39
    750 Administracja publiczna                                                                            102,96
    751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony 
                     prawa oraz sądownictwa                                                                              72,90
    754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                              99,96
    756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających     
                     osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         89,27         
     758 Różne rozliczenia                                                                                           99,99  
     801 Oświata i wychowanie                                                                                95,28
     851 Ochrona zdrowia                                           88,26
     852 Pomoc  Społeczna                                       99,33
     853          Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                          79,62
     854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                 94,15
     900 Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska                                              78,74     
Ogółem procentowe wykonanie dochodów wynosi                                                            95,22
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Wyjaśnienia
Szczególne odchylenie wykonania planowanych  dochodów  jest w dziale – 700 Gospodarka 
mieszkaniowa. Planowane dochody  stanowią kwotę 561.215,- ogółem,  w tym 195.800,- 
zaplanowane zostały dochody   ze sprzedaży  gruntów  zgodnie  z założeniami programu 
naprawczego. Podjęte próby sprzedaży, zorganizowane przetargi nie doszły do skutku  z powodu 
braku zainteresowania nabywców.
Kolejne niższe  dochody są w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
 i ochrony prawa oraz sądownictwa  zrealizowane  zostały w  72,90 %  z powodu  ustalenia planu na  II turę 
wyborów ,która nie doszła do skutku. W dziale 900 Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska 
wykonanie wynosi  78,74 % i jest skutkiem  niskiego wykonania  w wpływach  z tytułu kar i odsetek. 
W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających  osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zrealizowane zostały 
89,27 %. Znaczne zaległości powodują niskie wykonanie. Zaległości  spowodowane  są trudną 
sytuacją finansową osób prawnych .Dwie największe firmy są w likwidacji. Udziały w podatku 
dochodowym od osób fizycznych  nie zostały  zrealizowane w 100% tylko w 98,17 % . 

Wydatki budżetowe.
Analiza  realizacji wydatków za okres sprawozdawczy wykazuje, iż zostały zrealizowane
 w kwocie 12.735.746,61 co stanowi  94,54 % planowanych wydatków.

 Realizacja wydatków  według działów i rozdziałów  przedstawia się następująco: (w  złotych)

010  -  ROLNICTWO I  ŁOWIECTWO                                                              150.992,57

    4.528,60 -  Izby Rolnicze - zapłacono składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego 
                       na rzecz Izby  Rolniczej. 
146.463,97 - Pozostała działalność, w tym:
143.592,13 -  kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
                      wykorzystywanego do produkcji rolnej. Łącznie liczba  złożonych wniosków
                      od  producentów rolnych wyniosła 484 szt,
    2.871,84 -  stanowiły koszty postępowania  w sprawie  zwrotu podatku.
                                                                                                                                                           
400  - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                                         862.863,38
                                             

862.863,38 - Dostarczanie wody, w tym:
  83,620,20 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi hydroforni, rozliczania wpłat  za pobór 
                      wód z  wynagrodzeniami  bezosobowymi  i  pochodnymi od wynagrodzeń, kosztami podróży  
                      służbowych, funduszem świadczeń  socjalnych,
    9.767,65 - zakup materiałów  do bieżącego utrzymania wodociągów konserwacji i napraw,
128.217,17 - zakup energii,
 33.457,74 - zakup usług pozostałych w tym:  usługi telekomunikacyjne, badania wody,  naprawa   
                    wodomierza,  remonty pomp,  opłata   abonamentowa oprogramowania   komputerowego, 
                    zakup usług zdrowotnych i odsetki,
 18.330,23 - różne opłaty i składki – opłata za pobór wód podziemnych i  ubezpieczenia   hydroforni 
                    i wyposażenia, 
 66.705,03 - podatek od towarów i usług,
      200,00 - zakup akcesoriów komputerowych,

522.565,36 - wydatki inwestycyjne zadania, w tym:
501.850,93 - Rozbudowa stacji  wodociągowej  z ujęciem wody w miejscowości Sokolniki,
  20.714,43 - Budowa linii wodociągowej Walichnowy.
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600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                               221.963,33
  73.694,94 - Drogi publiczne gminne, w tym:     
     9.356,36 - zakup materiałów –  sól, benzyna, mieszanka mineralno – asfaltowa, rury, kręgi, 
   64.338,58 - zakup usług pozostałych w tym: zimowe utrzymanie dróg – 50.083,- czyszczenie rowów, 
                      dostawa kruszywa – 13.000,-, usługa koparką,                              
  148.268,39  -  Pozostała działalność , w tym:
   125.968,97 - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, 
                        interwencyjnych , wynagrodzenia bezosobowe  z pochodnymi od wynagrodzeń, umowami  
                        zlecenie, kosztami podróży służbowych i funduszem świadczeń socjalnych ,ekwiwalent
                        za używanie i pranie odzieży,
     15.143,04 - zakup materiałów i wyposażenia -zakup środków bhp, sprzętu do prac        
                        pracownikom fizycznym, materiały do napraw chodników, paliwo do zagęszczarki i kosiarki,
       5.672,59 - zakup usług pozostałych - prowizje bankowe ,wykaszanie placów i poboczy, badania    
                        techniczne,transporty, naprawa samochodu, opłaty telekomunikacyjne, zakup usług  
                        zdrowotnych,
       1.483,79 - różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu. 
      
630            TURYSTYKA                                                                                                  971.557,63
971.557,63 - Gmina dokonała zwrotu  dofinansowania projektu „ Modernizacja i adaptacja  obiektu 
                     Gminnego Ośrodka Kultury  w Sokolnikach  na cele turystyczne i kulturalne”
                     w kwocie  776.408,28  wraz z należnymi odsetkami w kwocie  182.362,58, oraz 
                     pozostałe  odsetki w wysokości 12.786,77.
  
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                  36.195,72 

  36.195,72 -  Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

     3.391,10 - zakup materiałów i wyposażenia – opał , materiały do bieżącego utrzymania budynku,
   12.417,76 - zakup usług pozostałych – wydatki związane z przygotowaniem gruntów 
                      i nieruchomości  do sprzedaży - usługi geodezyjne,  wykonanie  mapek, ogłoszenia ,      
                      odpis księgi wieczystej,
        854,00 - opłaty za administrowanie  i czynsze  za budynki, lokale  i pomieszczenia garażowe,
                      ( wynajęty terem w OSMLECZ ),
     1.394,10 - różne opłaty i składki- ubezpieczenie obiektów, 
   18.138,76 - zakup energii - budynek Wiktorówek, Walichnowy.

710     DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                               29.000,06

  26.000,06 -  Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:
    26.000,06 - zakup usług pozostałych - opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.   
     3.000,00 - Cmentarze 
      3.000,00 - wykonano nagrobek  upamiętniający poległych  żołnierzy  września 1939 r  w Starym           
                        Ochędzynie. 
        
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                              1.476.086,07

  56.505,00 - Urzędy Wojewódzkie, wydatki na zadania zlecone z zakresu  administracji rządowej, 
                    w tym:
  52.423,48 - wynagrodzenia zatrudnionych pracowników  łącznie  z pochodnymi  od wynagrodzeń  
                     i funduszem świadczeń socjalnych,
    1.182,52 - zakup materiałów – druki , materiały  biurowe ,  w tym: 100 zł artykuły  biurowe na 
                     prowadzenie akcji kurierskiej  i świadczenia na rzecz obrony na terenie gminy,
    1.617,00 - zakup   usług pozostałych -nadzór nad systemem SELWIN, przesyłki pocztowe, 
       682,00 - podróże służbowe  - transport dowodów osobistych,
       600,00 - opłaty za korzystanie z usług telefonii komórkowej i stacjonarnej.
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    80.171,36 - Rady Gmin,  w tym:
     76.496,67 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety Radnych Rady Gminy,
        3.126,21 - zakup materiałów i wyposażenia, 
           466,05 - zakup usług pozostałych  -  przesyłki pocztowe i prowizje bankowe,  
             46,46 - opłaty  - za korzystanie z usług telefonii  stacjonarnej,
             35,97 - zakup materiałów papierniczych  do sprzętu  drukarskiego i urządzeń kserograficznych,       
1.314.691,70 - Urzędy Gmin, wydatki administracji to:
1.022.893,69 - wynagrodzenia zatrudnionych pracowników  łącznie  z pochodnymi od wynagrodzeń, 
                        i wydatki osobowe,kosztami podróży służbowych i funduszem świadczeń socjalnych,
       5.436,00 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
     81.006,80 - wydatki za energię elektryczną i cieplną,
     31.076,93 - zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki bhp,  materiały biurowe,  prenumerata           
                          czasopism ,pieczątki, druki, środki czystości, publikacje,
        1.785,00 - zakup usług zdrowotnych,
    130.573,25 - zakup usług pozostałych, w tym: opłaty abonamentowe od  programów komputerowych   
                        opłaty za usługi pocztowe,  obsługa informatyczna UG,  z vat i  odsetki,
        7.192,76 - zakup usług dostępu do sieci Internet ,
      16.909,08 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, i stacjonarnej,
        7.453,75 - różne opłaty i składki, ubezpieczenia budynku, urządzeń i składki  WOK i SS,
        4.713,00 - szkolenia pracowników,
        3.759,59 - zakup materiałów papierniczych  do sprzętu  drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
        1.891,85 - zakup akcesoriów komputerowych. 
    15.928,45 -  Spis powszechny i inne, w tym:
      15.128,45 - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń dla  osób zatrudnionych przy   
                          przeprowadzeniu spisów,
           800,00 - zakup materiałów,
      4.083,60 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
         834,88 - zakup materiałów - puchary, statuetki, breloczki, medale, kompozycje 
                        okolicznościowe,
        3.248,72 - zakup usług pozostałych.
        4.705,96  - Pozostała działalność, w tym:
         4.705,96 - przekazano dotację na realizację  inwestycji - Budowa zintegrowanego systemu e – usług   
                           publicznych Województwa łódzkiego ( Wrota Regionu Łódzkiego ).

751  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW  WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I     
        OCHRONY PRAWA ORAZ  SĄDOWNICTWA                                                    28.150,07
    814,07 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa, w tym:              
     814,07 - wydatki wynagrodzenia łącznie  z pochodnymi dla pracownika   prowadzącego   
                    aktualizacje stałego rejestru wyborców.    
  12.240,00 -Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w tym:
     7.245,00 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( diety członków  komisji),
     4.352,40 - zakup materiałów biurowych,
     1.627,16 - wynagrodzenie bezosobowe, 
        626,16 - zakup usług pozostałych ( sporządzenie spisów  wyborców ),
        207,28 - podróże służbowe krajowe,                                                                          
        182,00 - zakup akcesoriów komputerowych.   
     13.096,00  - Wybory do rad gmin, w tym:
         6.105,00 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety członków komisji wyborczych,
         2.487,47 - wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń,
         2.340,37 - zakup materiałów,
         1.768,66 - zakup usług pozostałych – wydruk list osób uprawnionych  do głosowania,
            394,50 - podróże służbowe krajowe.
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 754      BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE  I OCHRONA                                         74.328,47 

      PRZECIWPOŻAROWA   
         500,00 – Komendy Wojewódzkie Policji
                        Dofinansowano zakup psa dla  Policji.
   56.479,63 - Ochotnicze Straże Pożarne, w tym:    
       2.379,01- przekazana dotacja  na dofinansowane zadań zleconych do  realizacji stowarzyszeniom  
                       dla OSP Walichnowy ( węże pożarnicze), Pichlice ( buty gumowe strażackie, węże gumowe), 
     12.961,11- wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń,
       9.012,00- zakup materiałów i wyposażenia - paliwo , oleje, gaśnice, prenumerata czasopism, 
                        części do samochodu, 
     10.349,30 - zakup energii,
       7.999,99 – zakup materiałów do remontu  dachu  w OSP Walichnowy,
          480,00 - zakup usług zdrowotnych,
       8.209,16 - zakup usług pozostałych - przeglądy samochodów, programowanie radiotelefonu,
                        za udział  w akcjach  ratowniczo – gaśniczych, badania techniczne, prowizje bankowe,
          143,80 - opłaty z tytułu zakupu usług  telekomunikacyjnych  telefonii  stacjonarnej i komórkowej,
       4.945,26 - różne opłaty i składki - ubezpieczenia .
Koszty utrzymania poszczególnych OSP przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

  
     700,00 – Obrona cywilna 
Zakupione zostały 4 komplety odzieży ochronnej  przeciwdeszczowej i buty  gumiaki stanowiące
wyposażenie magazynu do wykorzystania  w działaniach  zarządzania kryzysowego.
 16.648,84 – Usuwanie skutków  klęsk żywiołowych.
    9.554,68 – Zakup materiałów i wyposażenia:  2 szt  pomp, węże ogrodowe,  motopompe, 
                      węże  tłoczne i ssawne                       
    4.300,00 -  zakup usług -  ekwiwalent strażakom za przepracowane godziny przy usuwaniu   
                      skutków  podtopień.
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Nazwa  wydatku Sokolniki Tyble

301,73 114,00 441,64

 paliwo 500,40 940,00 716,47 66,00 601,51
 prenumerata 66,00 66,00 66,00 66,00

597,28

- 400,60 - -

 energia - 240,00 -

238,05 191,90 910,01 99,00 99,00

 ubezpieczenia 892,60 822,60 513,60
 dotacja na zakup sprzętu

- - 320,00

      RAZEM

Ochędzyn Pichlice Walichnowy

 zakup części 
 i materiałów 5 006,25

1 560,00
 wynagrodzenie 
 kierowców 1 028,00 1 669,38 2 599,87 1 560,00

 udział w akcji
 pożarniczo-ratownicz.

5 632,27

7 879,22 2 230,00
 naprawy, przeglądy
 i usługi telefoniczne

1 563,86 1 152,60

pożarniczego oraz wyposa- 2 059,01
żenia ochrony strażaka

3 698,04 6 459,49 18 740,44 3 277,52 11 035,36



756 – DOCHODY  OD  OSÓB  PRAWNYCH , OD  OSÓB  FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI   PRAWNEJ                       28.306,03  

 28.306,03 -  pobór podatków, w tym:
   24.302,00 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkasentów,
     1.340,63 - wypłacono wynagrodzenia bezosobowe  z pochodnymi od  opłaty targowej,
     2.248,44 - zakup usług pozostałych - opłaty za usługi komornicze, prowizje bankowe, koszty                
                      egzekucji komorniczej,
        277,42 - zakup materiałów i wyposażenia -  druki  niezbędnych do poboru podatków,
        137,54 - różne opłaty i składki -  ubezpieczenie gotówki pobieranej przez sołtysów.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                    473.871,00
                        

 473.371,00 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu    
                       terytorialnego, w tym:
    38.123,60 -  rozliczenia  z bankami  związane z obsługą długu publicznego - prowizja bankowa      
                       od otrzymanych kredytów, 
 435.247,40 - odsetki  i dyskonto od  od skarbowych papierów  wartościowych , kredytów   i pożyczek.

758     RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                     48.619,70
 48.119,70 - Rozliczenia miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:
                    stanowią  dotacje przekazane gminie na zadania realizowane w  ramach porozumień -   
                    utrzymanie wysypiska przez gminę Skomlin.
       500,00 - Różne rozliczenia finansowe
       500,00 - wniesienie wkładu do Rejonowego Banku Spółdzielczego  w Lututowie.

 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                         5.549.441,71
 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                  106.985,86

                         
Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę przedstawiają poniższe zestawienia 
tabelaryczne.
3.188.275,27 - Szkoły podstawowe 
         1.175,00  - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   
       71.973,33 - Świetlice szkolne   
       27.783,51 - Stołówki szkolne
       10.828,17 - Pomoc materialna dla uczniów
  3.300.035,28 - Razem
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SZ
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Y
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D
S
T
A
W
O
W
E 

Wydatki
Zespół Szkół

 Ogółem
Ochędzyn Pichlice Tyble Sokolniki Walichnowy

wynagrodzenia   łącznie
z pochodnymi od 

wwynagrodzeń, umowy 
zlzlecenia, podróże 

służbowe, fundusz 
śświadczeń socjalnych 546.340,85 482.034,77 551.321,05

671.567,36
48.899,01
27.783,51

748.249,88 573.613,75 2.901.560,30
zakup materiałów
 i wyposażenia 33.592,58 23.909,35

21.167,32 65.985,06
2.146,55 3.557,93 150.358,79

zakup pomocy naukowych 1.360,00 1.700,00 1.134,80 5.753,37 1.049,06 10.997,23

zakup  środków żywności -------- ------
20.927,77

20.927,77

zakup usług remontowych 17.400,01 1.700,00 10.727,71 22.727,83 7.350,83 59.906,38
zakup energii 9.627,89 12.534,20 10.163,89 11.190,44 13,318,17 66.347,28

zakup usług 7.172,21 10.127,30 5.470,18
575,00

9.471,55 7.980,82 40.797,06

pozostałe wydatki 3.222,19 5.260,41 2.147,85 3.905,63 3.289,83 20.350,91
Razem 618.715,73 537.266,03 602.132,80 895.585,81 617.545,35 3.271.245,72

ilość dzieci 64 53 16 119 62 314

wydatki na jedno dziecko 9.967,43 10.137,09 37.633,30 7.525,93 9.960,41 10.417,98
 28.789,56 – stanowiły wydatki inwestycyjne – zakup kotłów CO do Zespołu Szkół Sokolniki.

 67.134,18 - Pomoc materialna dla uczniów, w tym:
   61.734,18 - wypłacono  8 zasiłków szkolnych, i 126 stypendiów socjalnych, w tym ze środków otrzymanych 
                       z dotacji  49.387,34.
     5.400,00 - jednorazowe stypendia dla uczniów za uzyskane bardzo dobrych  wyników w nauce oraz   
                       wzorowe zachowanie.

1.336.686,69 -  Gimnazja
     89.108,34 -  Gimnazja specjalne  
       1.240,00 -  Pomoc materialna dla uczniów
1.427.035,03 -  razem

G
I

M
N
A
Z
J
A 

Wydatki na:
Zespół Szkół

Ogółem
Ochędzyn Pichlice Gimnazja 

specjalne Sokolniki Walichnowy

wynagrodzenia łącznie z 
pochodnymi od 
wynagrodzeń i podróżami 
służbowymi 89.108,34535.751,14 692.784,40 1.317.643,88
zakup materiałów
 i wyposażenia 17.967,96 72.208,31 90.176,27
zakup energii 4.000,00 90,54 4,090,54
zakup usług 3.639,59 6.745,31 10.384,90
pomoce naukowe 1.240,- 1.240,00
pozostałe wydatki 3.499,44 3.499,44
RAZEM 89.108,34561.358,69 776.568,00 1.427.035,03
Ilość uczniów 5 104 102 211
wydatki na jednego 
ucznia 17.821,67 5.397,68 7.613,41 6.763,20
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626.503,20 – Przedszkola

P
R
Z
E
 D
 S
Z
K
O
L
A

Wydatki
Zespoły Szkół

OgółemOchędzyn Pichlice Tyble Sokolniki Walichnowy

Wynagrodzenia łącznie 
z pochodnymi od 
wynagrodzeń 100.985,03 96.651,00 209.307,19

104.728,50 511.671,72
zakup materiałów 
i wyposażenia 609,16 421,50 14.896,67 1.451,37 17.378,70
zakup energii 6.638,56 456,00 6.966,95 426,00 14.487,51
Pomoce dydaktyczne

zakup usług 22,00 2.680,66 2.702,66
pozostałe wydatki 362,75 950,00 1.312,75
zakup śr. żywności 15.528,50 12.217,72 22.060,26 15.324,78 65.131,26
RAZEM 123.783,25 110.108,97 256.861,73

121.930,65
121.930,65 612.684,60

liczba przedszkolaków 25 24 54 25 128
wydatki w przeliczeniu 
na 1  przedszkolaka 4.951,33 4.587,87 4.756,70 4.877,23 4.786,60
13.818,60 – dotacja podmiotowa  z budżetu dla  niepublicznej jednostki  systemu oświaty
                    ( przekazano  dla Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Tyble).

106.305,95- Dowożenie uczniów do szkół,  w  tym:
    53.126,22 - wynagrodzenia zatrudnionych kierowców i opiekunek dowozu dzieci  łącznie z pochodnymi     
                       od wynagrodzeń i kosztami podróży służbowych oraz funduszem świadczeń socjalnych,
    38.576,58- zakup materiałów i wyposażenia  - paliwo, oleje, płyny, drobne części zamienne,
    11.837,43- zakup usług pozostałych - naprawy i przeglądy autobusu,
      1.198,72- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,  
      1.567,00 - różne opłaty i składki - ubezpieczenie autobusu.
 125.575,77 - Jednostki Pomocnicze Szkolnictwa , w tym:
  119.997,13 - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń oraz funduszem świadczeń socjalnych,  
       1.454,22 - zakup materiałów i wyposażenia -materiały biurowe, druki, papier,
       4.124,42 - zakup usług pozostałych.  
      3.838,16 - Pozostała działalność, w tym :
         237,00 - wpłacono wynagrodzenie bezosobowe  przeprowadzenie  postępowania egzaminacyjnego 
                        o wyższy stopień awansu nauczyciela  mianowanego),
       1.497,42 - zakup materiałów i wyposażenia -  nagrody, puchary, dyplomy,
            42,70 - zakup usług pozostałych,
       2.061,04 - opłaty z tytułu  zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej.
   851 — OCHRONA  ZDROWIA                                                                                       42.654,40
       389,59 - Zwalczanie narkomanii
       389,59 -  zakup materiałów i wyposażenia.
  42.264,81 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:
    8.773,52 - wynagrodzenie pracownika do spraw terapii  uzależnień łącznie z pochodnymi 
                    od wynagrodzeń z funduszem świadczeń socjalnych i  podróżami służbowymi,
   12.300,00 - wynagrodzenia bezosobowe ( wynagrodzenia członków komisji),
     5.139,11 - zakup materiałów i wyposażenia -  wydawnictwa, publikacje,koszulki, środki bhp, 
         30,00 - zakup usług zdrowotnych,
   15.149,46 - zakup usług pozostałych- zorganizowano III Młodzieżowy  Rajd  Trzeźwościowy,  obóz 
                      profilaktyczny, przeprowadzenie zajęć profilaktycznych „ Szanuj zdrowie  ratuj życie”,
        72,72- opłaty z tytułu zakupu usług  telekomunikacyjnych  telefonii  stacjonarnej,
       800,00 – szkolenia.
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852 – OPIEKA SPOŁECZNA                                                                                  1.751.490,18
1.313.547,09 – Świadczenia  rodzinne, świadczenia  z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenie  emerytalne  i rentowe z ubezpieczenia społecznego,  w tym”

1 253 119,83  -  wypłacono ogółem świadczeń rodzinnych w tym;
  - zasiłki rodzinne na kwotę                                                              569 478,00 zł dla 647 osób,
  - dodatki z tytułu korzystania z urlopu wychowa  na kwotę -         152 391,69 zł dla 42 osób,
  - dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka                                25 000,00 zł dla 25 osób,
  - dodatek z tytułu samotnego wychowania -                                      43 570,00 zł dla 29 osób,
  - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka -                       10 960,00 zł dla 11 osób, 
  - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego                                  38 700,00 zł dla 387 osób,
  -dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole 
      -  poza miejscem zamieszkania -                                                    44 990,00 zł dla 129 osób,
       - z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej -           77 440,00 zł dla 105 osób,
 - zasiłek pielęgnacyjny -                                                                    129 132,00 zł dla 79 osób,
 - świadczenie pielęgnacyjne -                                                              36 036,00 zł dla 6 osób,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka -                        52 000,00 zł dla 52 osób,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego                                         73 422,14 zł dla 20 osób,
9 196,12   zapłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych.
Koszty obsługi zasiłków rodzinnych  wyniosły 37.869,48,  w tym:
34.981,32 -  koszty wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń,
  1.181,71 -  zakup usług pozostałych / przesyłki pocztowe, prowizje bankowe/, 
     336,61 -  zakup  druków,
       21,74  -  podróże służbowe krajowe,
  1.348,10  -  zakup akcesoriów komputerowych,                               
13.361,66  - zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych łącznie z odsetkami.                                       
 
Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach wykonując 
następujące zadania:
- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze w ramach zadań własnych  i powierzonych
- koszty działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- koszty opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze,
- koszty realizacji wieloletniego programu“Pomoc państwa w zakresie dożywiania,  
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń stałych z pomocy społecznej,  
- wydatki dotyczące realizacji projektu” Aktywna Integracja w Gminie Sokolniki”w ramach, 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przedstawia poniższe zestawienie  tabelaryczne.

NAZWA ZADANIA Środki 
własne

 Środki 
powierzone

Środki 
określone

  Środki 
zlecone      Razem

Zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe, w tym:
 zasiłki stałe
 zasiłki okresowe
 zasiłki celowe
 zasiłki celowe z projektu
 odpłatność za pobyt w  DPS

46.559,68
         

2,27
17.808,91
9.984,20

18.764,30

47.239,00
   

26.787,00
20.452,00

93.798,68

26.787,00
20.454,27
17.808,91
9.984,20

18.764,30

Dodatki mieszkaniowe 2.429,16 2.429,16

Ośrodki Pomocy Społecznej
- wynagrodzenia łącznie  z
  pochodnymi 
- zakup usług pozostałych 
- pozostałe wydatki

72.978,91

64.976,38
2.261,56
5.740,97

75.681,00

67.838,00
1.500,00
6.343,00

         

           
     

148.659,91

132.814,38
3.761,56

12.083,97
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Usługi opiekuńcze, w tym:
- wynagrodzenie łącznie z
   pochodnymi od wynagrodzeń
- zakup usług  pozostałych 
- pozostałe wydatki

29.081,08
28.845,28

85,80
150,00

29.081,08
28.845,28

85,80
150,00

Pozostała działalność, w tym:

Pomoc państwa  w zakresie 
dożywiania
- koszt dożywiania uczniów 
  w  szkole   
- zasiłek celowy 

42.740,82

23.182,82

22.361,79

821,03

30.894,21

30.894.21

27.161,21

3.733,00

83.620,51 1.000,00 158.255,54

54.077,03

49.523,00

4.554,03

Pomoc dla rodzin poszko -
dowanych wskutek powodzi

1.000,00 1.000,00

Zorganizowane prace społecznie 
użyteczne

19.558,00 19.558,00

projekt”Aktywna Integracja
w Gminie Sokolniki”, w tym:
- wynagrodzenia łącznie
  z pochodnymi
- wynagrodzenie  bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych 

      
         

     
         

 83.620,51 
42.392,90

    7.332,00
    5.097,02 
  26.406,40
    2.392,19

            83.620,51
          42.392,90

             7.332,00
             5.097,02
           26.406,40
             2.392,19

Składki na ubezpieczenia 
zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej, w tym:
- od zasiłkobiorców stałych 
   z pomocy społecznej
- od świadczeń pielęgnacyjnych

.
     

5.718,72

2.371,00

3.347,72

              5.718,72

2.371,00

3.347,72

OGÓŁEM 193.789,65 159.532,93   83.620,51    1.000,00          437.943,09

 853  POZOSTAŁE  ZADANIA  W  ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ          94.503,75 
   94.503,75, - Pozostała działalność, w tym:
   43.479,36 -  wynagrodzenie zatrudnionego kierowcy do przewozu osób niepełnosprawnych, 
                       łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i funduszem świadczeń socjalnych,
    34.232,97 - zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, oleje, płyny, środki bhp,
         489,93 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  telefonii komórkowej,
      2.609,99 - zakup usług pozostałych - przegląd samochodu, regulacja hamulców,
      3.892,00 - różne opłaty - ubezpieczenie sam. Ford,
      9.799,50 - w ramach otrzymanych środków  z PFRON  realizowany był  program „ Uczeń na wsi”  
                       pomoc w  zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne  zamieszkujące  gminy          
                       wiejskie.
 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                      436.764,01
 60.637,35 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód , w tym:
  21.041,56 - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionego konserwatora    
                       kanalizacji i przepompowni ścieków łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń,   
                       podróżami służbowymi i funduszem świadczeń socjalnych,
         183,38 - zakup materiałów,
      1.453,96 - zakup energii,
           60,00 – zakup usług zdrowotnych,
    37.898,45 - zakup  usług pozostałych  -  wydatki za korzystanie z usług oczyszczalni,
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     4.094,00- Gospodarka odpadami, w tym:
      1.207,80 - zakup materiałów, - zakup worków na śmieci,
      2.886,20 - umowy zlecenie i zakup  usług pozostałych  (- transport odpadów ).
     1.972,74  - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,  w tym :
      1.972,74 - zakup materiałów - ( środki ochrony roślin i nawozy). 
   268.792,62 - Oświetlenie ulic, placów i dróg , w tym:
   184.008,82 - zakup energii - zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego,
     83.153,43 - zakup usług pozostałych – bieżąca konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego,
       1.630,37 - zakup materiałów i wyposażenia - na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego.
    101.267,30 - Pozostała działalność, w tym:
     55.923,75 - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i funduszem świadczeń     
                        socjalnych zatrudnionych pracowników,
     29.503,26 - zakup materiałów i wyposażenia - środki bhp, czystości, paliwo,
     14.842,17 - zakup usług pozostałych,
            76,67 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii  stacjonarnej,
          921,45 - różne opłaty i składki – za ubezpieczenie  obiektów magazynowych i  przyczepy.
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                          323.033,47 
    9.532,47 - Pozostałe zadania w zakresie kultury
     7.718,05 -  Zrealizowano w ramach Programu  Rozwoju Obszarów  wiejskich na lata 2007-2013 projekt
                       „Z tradycją ku nowoczesności...”- organizacja imprezy  kulturalno  rekracyjnej w gminie Sokolniki,
     1.013,38 - wynagrodzenie bezosobowe,
       742,41 - zakup materiałów i wyposażenia,
         58,63 -  zakup usług pozostałych.
 282.701,00 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 282.335,00 - Przekazano dotacje dla: Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki
        366,00 - stanowiły wydatki inwestycyjne na zadanie „ Termomodernizacja  Budynku GOKS i TU 
                      przy Ul. Parkowej w Sokolnikach”.
   30.800,00 - Biblioteki
   30.800,00 – przekazano dotacje dla  Biblioteki.

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                           29.439,20 
  29.439,20 -  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , w tym :
   29.000.00 -  dotacja celowa – przekazana dla PUKS Jutrzenka – Pichlice -15.143,40”i Klub Sportowy      
                        Sokolniki – 13.856,60 na upowszechnianie kultury fizycznej,
        439,20 - zakup usług pozostałych – ogłoszenie  przetargu.
Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 12.735.746,61   ogółem  to jest 94,54 %, 
 wydatki bieżące w kwocie 12.178.819,73 co stanowi  95,63 % zrealizowanych wydatków
 majątkowe w kwocie  556.926,88  co wynosi  4,37 % zrealizowanych wydatków, w tym 500,-
zakupiono udziały w Rejonowym Banku Spółdzielczym  w Lututowie.
Plan i realizacje zadań inwestycyjnych przedstawia  poniższe zestawienie.
Dział – Rozdział   Paragraf       Plan         Wykonanie
  400 – 40002 6050 562.068,00 522.565,36

  600 – 60095 6050 12.500,00

  600 – 60095 6060 5.460,00

  750 – 75095 6630 17.331,00 4.705,96

   754 - 75412 6050 42.000,00 -----

   801 - 80101 6050 23.900,00

   801 - 80101 6060 28.790,00 28.789,56

   921 - 92109 6059 5 000,00 366,00

Razem 697.049,00 556.426,88
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Wyjaśnienia
Niższe wykonanie wydatków do planowanych  spowodowane jest  brakiem 100 % wykonania 
dochodów. 
Zaciągnięte i spłacone kredyty
W okresie sprawozdawczym gmina spłaciła kredyt  w kwocie 332.766,00 zł., pożyczkę w wysokości 
975.301,30 i  wykupiła  papierów wartościowych  w kwocie  200.000,00  to jest  łącznie  1.508.067,30 zł. 
Gmina zaciągnęła  pożyczkę z budżetu państwa w kwocie  1.850.000. Gmina nie udzielała poręczeń.
Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zadłużenie ogółem w kwocie 6.740.105,28 ,
w kredytach – 3.180.105,28, pożyczek – 1.850.000,00 oraz 1.710.000,-z emisji obligacji Gminy Sokolniki 
oraz 40.378,95 zobowiązań wymagalnych. Ogółem zobowiązania stanowią kwotę  6.780.484,23 co stanowi 
54,24 % zadłużenia  do wykonania dochodów  za 2010 r.

Sokolniki 28-03-2010 r
Sporządziła  - Maria Werbicka
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Informacja o przebiegu wykonania  planu finansowego instytucji  kultury  
za  2010 rok.

Gminy Ośrodek Kultury,  Sportu i Turystyki  w Sokolnikach 

Działalność statutowa Gminnego Ośrodka Kultury to zaspokajanie potrzeb kulturalno-
oświatowych, sportowo-rekreacyjnych i sportowych. Podstawowym celem działalności GOKSiT-u 
jest umożliwienie jak najszerszej grupie społeczeństwa udziału we współtworzeniu życia 
kulturalnego gminy. 

Dochody Gminnego Ośrodka  Kultury Sportu i Turystyki stanowią  ( w zł. ) ;

1 Dotacje z Urzędu Gminy Sokolniki         282.335,00

2. Dochody własne zrealizowane w roku wyniosły                    128.025,97  
3. Pozostałe dochody                                                                      9.313,29                                         
    (darowizna, kapitalizacja odsetek, srodki z PFRON )

     Razem dochody : 419.674,26 

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury za 2010 rok wynoszą ogółem ( w zł.) : 
– zużycie materiałów i energii,
(energia elektryczna i cieplna, zużycie paliw, wody, mat. biurowe, ) –                   60.660,39
- usługi obce (usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, 
najem obiektów, usługi napraw i remontowe )                                                           51.198,29
- wynagrodzenia                                                                                                         173.381,85
- ZUS                                                                                        27.323,92
- ubezpieczenia majątkowe i podróże służbowe                                                            5.204,56
-zapłacone odsetki od zobowiązań                                                           19.144,99

                             Razem koszty :                                       336.914,00

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010:                         8.945,33

Zobowiązania  :
Z tytułu dostaw           11.792,90
Zaliczka na podatek dochodowy                                                         670,00
ZUS                                   5.119,89
Z tytułu wynagrodzeń                                  9.269,02
Rozrachunki z pracownikami                  54,62
Łącznie zobowiązania                                                         26.906,43

Należności                                                                                         6.674,65

Środki pieniężne na rachunku bankowym:                                 11.286,45

                                                
Biblioteki

Dochody biblioteki wyniosły 32.701,10  i stanowią wpływy z ( w zł. ):
dotacji z Urzędu Gminy Sokolniki                                          30.800,00 
dotacja z Biblioteki Narodowej                         1.900,00
odsetek od środków na rachunku bankowym                                   1,10 
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Koszty biblioteki wynoszą ogółem:                                          28.014,97 zł
Wynagrodzenia                                                                            16.766,30
ubezpieczenia społeczne                                                                3.953,07               
zużycie materiałów i energii, (regały, art. biurowe)                      5.113,25                    
usługi obce, (usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe)        2.005,23
podróże służbowe                                                                             177,12

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010:           1.873,65

Zobowiązania:                                                                     
Zaliczka na podatek dochodowy                                          120.00
Środki pieniężne na rachunku bankowym                         1.993,65

Sokolniki  28-03-2011
Sporządził:  M Werbicka
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	Ogółem dochody stanowią wpływy w kwocie ( w złotych  )	                                             12.501.180,06              w tym: 
	 4.426.270,00 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
	 2.137.177,00 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,
	700 	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	                                                 36.195,72  
	  36.195,72 -  Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:
	750 	ADMINISTRACJA PUBLICZNA 	                                             1.476.086,07
	Zespół Szkół


