
Informacja o przebiegu wykonania  budżetu gminy Sokolniki za  pierwsze  
półrocze 2011rok.

                W związku z Art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 / DZ.U. Nr 157 , poz. 1240 z późniejszymi zmianami / Wójt  Gminy Sokolniki przedstawia 
informacje  o przebiegu  wykonania budżetu  gminy za pierwsze półrocze 2011 rok.
I Dane ogólne

            Planowany  budżet na 2011 r. po dokonanych zmianach  uchwałami Rady Gminy 
 i zarządzeniami  Wójta Gminy wyniósł:
            -  po stronie dochodów kwotę                                                                      12.886.077,91 

-  po stronie wydatków kwotę                                                                      11.827.299,91
            -  planowany deficyt budżetowy w  kwocie                                                   1.058.778,00
II Planowane rozchody: 
W roku 2010 zaplanowano do spłacenia  ogółem                                                       1.058.778,00
w tym:
-     wykup  innych  papierów  wartościowych                                                               200.000,00

− spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek  w kwocie                      858.778,00   

III Realizacja dochodów budżetowych.
Analiza wykonania dochodów za okres sprawozdawczy wykazała, że zostały zrealizowane
w kwocie      6.776.341,54 - to jest  52,59 % .
Realizacja dochodów  według źródeł  przedstawia się następująco  w zł :
Ogółem dochody stanowią wpływy w kwocie / w zł /      6.776.341,54 , w tym: 
     2.777.904,00 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, 
     1.234.932,00 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,
          25.272,00 – część  równoważąca subwencji,
        741.263,90 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację zadań 
                              bieżących zleconych gminom,
        131.735,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych,     
                              bieżących zadań gmin,
          25.567,56 – dotacje celowe otrzymane  z gminy na zadania  bieżące realizowane na podstawie 
porozumień między jednostkami  samorządu
        116.058,01 - pozostałe uzyskane środki z innych źródeł,
        541.180,13 - udziały w podatku dochodowym od  osób fizycznych – 531.800, i od osób
                             prawnych – - 9.380,13,
     1.182.428,94 - pozostałe dochody.
Pozostałe zrealizowane dochody to:       
 275.881,71- wpływy z wykonania usług, w tym:
 152.125,28 - ze sprzedaży wody, 
          92,74 – za odśnieżanie,
 102.612,11 - za czesne i wyżywienie w przedszkolach i stołówkach, w ramach działu oświata,
        504,74 - za usługę transportową,( przewóz osób)
     2.468,00 - za usługi opiekunek domowych,
        213,28 - za usługę transportową, ( przewóz osób)
   17.865,56 - za odprowadzenie ścieków,
     6.489,22-  pływy z różnych dochodów  (z rozliczenia podatku vat),
     6.519,40 - pływy z różnych dochodów -otrzymane środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu 
                       refundacji   wydatków  na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac 
                       publicznych,
        325,00 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
        467,88 - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
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   41.184,65 - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych,
     3.820,00 - dochody z najmu i dzierżaw (szkoły),    
   12.045,26 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 
     8.814,22 – wpływy z różnych dochodów otrzymane zwroty za zużycie energii elektrycznej 
                      w budynkach komunalnych  Walichnowy i Sokolniki,
     6.737,26 -  wpływy z różnych dochodów – otrzymane wpływy  za ogrzewanie pomieszczeń  , 
                       za rozmowy telefoniczne,użyczenie sprzętu komputerowego,
       863,10 -  wpływy z różnych dochodów – za korzystanie z internetu  w Centrum kształcenia
                        na odległość,
     6.662,28 -  wpływy z różnych dochodów (otrzymany zwrot z Umowy  zlecenia ),
        523,00  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych 
                        w formie karty podatkowej,
  337.651,90  - wpływy z podatków od osób prawnych, w tym z  podatku od nieruchomości – 
279.113,80;:  podatku rolnego- 1.631,10,  podatku leśnego- 18.829,00;  podatku od  środków 
transportowych – 38.078,00, 
  339.162,45 – wpływy z podatków od osób fizycznych w tym z : podatku od nieruchomości – 
118.185,98;  podatku rolnego- 123.985,81, podatku leśnego  - 3.789,00,  podatku od środków 
transportowych – 62.822,30,  podatku od spadków i darowizn – 500,00,-  opłaty od posiadania psów 
– 2.187,20,-  wpływów z opłaty targowej – 2.630,00,- podatku od czynności cywilnoprawnych- 
24.983,16, odsetki od nieterminowych  wpłat  79,-, 
     8.510,00 -  wpływy z opłaty skarbowej,
   53.975,98 - wpływy z rozliczeń jednostek  budżetowych  z tytułu potrąceń ,( podatek od 
nieruchomości 50.488,83 ,- podatek od środków transportowych 3.487,15)
     1.598,40 - wpływy  z różnych opłat ( otrzymany zwrot  kosztów  postępowania       
                       administracyjnego),
      2.003,24 - odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych,
      2.406,93 - pozostałe odsetki,
      1.509,82 - odsetki od środków na rachunkach bankowych,
         248,68 - wpływy z różnych dochodów – oświata,
         237,61 - pozostałe odsetki( oświata ),
              7.57 - wpływy z różnych dochodów -( otrzymany zwrot za rozmowy ),
    54.197,60 -opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu,
      3.290,24 - wpływy z różnych dochodów i odsetki,
                       3.210,73 otrzymane wpłaty  funduszu alimentacyjnego,odsetki – 79,51,
          600,00 -50% należnych dochodów z tytułu otrzymanego zwrotu zaliczki alimentacyjnej,
          852,00 - wpływy z różnych dochodów- otrzymane środki z PUP  za zorganizowane prace 
                        społecznie -użyteczne,
         957,56 - wpływy z różnych dochodów,( rozmowy telef, rozrachunki. z lat poprzednich)
           40,64 -  wpływy z różnych dochodów,( rozliczenie vat)
      1.377,50 - wpływy z różnych dochodów - sprzedaż worków na odpady komunalne,
      3.433,32 – wpływy z różnych opłat – z Urzędu Marszałkowskiego opłaty za korzystanie 
                        ze środowiska,
            34,52 -opłata produktowa. 

 IV Otrzymane dotacje   z budżetu państwa:
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących 
    zleconych gminom na:
      81.796,90- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
                        do produkcji rolnej,
      30.464,00 - urzędy wojewódzkie,
        9.766,00 - spis powszechny i inne 
           408,00 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,
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        3.100,00 - obronę cywilną,
    614.090,00 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia    
                         emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego,
        1.639,00 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane  za osoby  pobierające niektóre 
                         świadczenia  z pomocy społecznej, niektóre świadczenia   z  pomocy społecznej.
    741.263,90 -  ogółem .                                                                                                         
2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych, bieżących zadań 
gminy na:
       24.000,00 – szkoły podstawowe
         1.420,00 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane  za osoby  pobierające niektóre 
                          świadczenia  z pomocy społecznej , niektóre świadczenia   z  pomocy społecznej,
         6.801,00 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na  ubezpieczenia  emerytalne i rentowe,
       15.739,00 - zasiłki stałe,
       31.472,00 - finansowanie kosztów  Ośrodka  Pomocy Społecznej,
       20.252,00 - realizacja Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
       32.051,00 - pomoc materialna dla uczniów.
     131.735,00 – ogółem.
3.Pozostałe środki pozyskane z różnych źródeł to:
       116.058,01 - dotacje rozwojowe oraz środki  na finansowanie  Wspólnej Polityki Rolnej
otrzymane po podpisaniu umowy z Wojewódzkim  Urzędem   Pracy w Łodzi  na realizację 
wieloletniego Projektu „ Aktywna Integracja  w Gminie  Sokolniki”, w  tym:  środki z funduszy 
unijnych  finansujących  Wspólną Politykę  Rolną w kwocie 110.222,69 i środki krajowe 
w kwocie 5.835,32.
    
V Zaległości w należnych dochodach na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą:
1. Zaległości podatkowe przedstawiają się następująco:
      1.457,00 - w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych  opłacanych w formie 
                       karty  podatkowej,
    643.932,22- w podatku  od nieruchomości od osób prawnych,
    45.571,60 - w podatku od nieruchomości od  osób fizycznych,
     10.544,25 - w podatku rolnym osób fizycznych,
         164.73 - w podatku rolnym osób prawnych,
         228,00 - w podatku leśnym od osób prawnych,
         291,22 - w podatku leśnym od osób fizycznych,
    41.537,27 - w podatku od środków transportowych osób prawnych,
    42.701,57 - w podatku od środków transportowych osób  fizycznych,
       .651,70 - w podatku od spadków i darowizn,
        496,00 - opłata od posiadania  psów,
 209.342,54 – podatki zniesione
 996.918,10 – razem.
2.Pozostałe zaległości to:
    131.083,49- za pobór wody z wodociągów,
        3.428,49 - dochodów  z najmu i dzierżawy,
        5.244,65- z różnych rozliczeń ( za energię w budynku),
          875,81 - z różnych rozliczeń (  rozmowy telefoniczne , udostępnienie sprzętu),
      53.654,92 - pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat,
           912,19 - za wyżywienie w szkołach,
        1.793,30 - za wyżywienie w przedszkolach, 
           277,75 -  za przewóz osób
      55.960,68 - wpływy z różnych dochodów ( należne gminie 40 % dochodów z tytułu    
                         wypłaconego  funduszu alimentacyjnego),
      49.000,40 - 50% należnych dochodów z tytułu otrzymanego zwrotu zaliczki alimentacyjnej,
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      26.552,14 - za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej,
      14.333,32 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych.
---------------------------
   343.117,14- Razem.
 1.340.035,24- Ogółem zaległości.

VI Obniżenia górnych stawek, udzielonych ulg, zwolnień, umorzenie  zaległości  podatkowych,  
rozłożenie na raty przedstawia się następująco: 
1.Skutki obniżenia  górnych stawek podatków  wyniosły :      
           90.369,93- w podatku od nieruchomości,
           27.040,52 - w podatku od środków transportowych.
-------------------------------
         117.410,45 ogółem .
2.Skutki udzielonych przez gminę  ulg i zwolnień  podatkowych wyniosły:
     18.921,49 - w podatku od nieruchomości,
       1.560,00 - w podatku od środków transportowych.
--------------------
     20.481,49 - ogółem .
3.Umorzenie zaległości podatkowych wynosi:
           643,00 - w podatku od nieruchomości,

VII Zestawienie procentowego poziomu realizacji planu dochodów według  działów  klasyfikacji  
        budżetowej.
     010 - Rolnictwo i łowiectwo                                                96,46
     400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę             45,32
     600 - Transport i łączność                                                 61,22
     700 - Gospodarka mieszkaniowa                                                 21,29
     750 - Administracja publiczna                                                             67,49
     751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony    
              prawa oraz sądownictwa                                                                             50,00
     754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                             99,62
     756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających   
              osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                       46,15
    758 - Różne rozliczenia                                                  57,40
     801 - Oświata i wychowanie                                                  73,47
     851 - Ochrona zdrowia                                                   67,75
     852 - Pomoc  Społeczna                                                  53,13
     853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       42,22
     854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                                                            100,00
     900 - Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska                                           31,56
Ogółem procentowe wykonanie dochodów wynosi:                                             52,59

VIII  Wyjaśnienia.
Szczególne odchylenie wykonania planowanych  dochodów w porównaniu do okresu  realizacji  jest 
w dziale 700- gospodarka mieszkaniowa.  Wykonanie planowanych dochodów jest 21,29 % jednak 
zachodzi  obawa nie wykonania dochodów  z tytułu sprzedaży  gruntów w kwocie   180.000,-.
Poniżej 50% wykonania planowanych dochodów jest w dziale:
1.  400-  Wytwarzanie  i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  w wyniku 
występującymi zaległościami w ich spłacie.
2.  756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych  i od innych jednostek  nieposiadających
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osobowości  prawnej podatnicy zalegają  znacznymi kwotami w spłacie  podatków. 
3. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – planowane dochody to wpłaty 
od  innych gmin z tytułu dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Tyblach.
4.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,  zaległościami z tytułu  wpłat za 
odprowadzanie ścieków.

X Wydatki budżetowe.
      Analiza  realizacji wydatków za okres sprawozdawczy wykazuje, iż zostały zrealizowane
      w kwocie 5.744.637,51  co stanowi  48,57% planowanych wydatków.
Realizacja wydatków  według poszczególnych działów przedstawia się następująco: (w zł)
1.  010  -  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                              83.536,28

w tym: 
  1.739,38 - Izby Rolnicze - zapłacono składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego 
                   na rzecz Izby  Rolniczej. 
81.796,90- Pozostała działalność, w tym:
80.193,04 - stanowi kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju  
                    napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
  1.603,86 - stanowiły koszty postępowania  w sprawie  zwrotu podatku. 

2.   400  -  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 
      ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                                                147.243,32

147.243,32 - Dostarczanie wody, w tym:
        582,45. - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń( należne  środki BHP),
  43.505,44- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi hydroforni  łącznie
z pochodnymi od wynagrodzeń, kosztami podróży służbowych i funduszem świadczeń socjalnych, 
    3.960,99 - zakup materiałów  do bieżącego utrzymania wodociągów , konserwacji i napraw,
  69.541,58 - energia elektryczna w hydroforniach,
  25.070,74 - zakup usług pozostałych, w tym:  usługi telekomunikacyjne, badania wody,   naprawa 
                    wodomierza,  remonty pomp,  opłata   abonamentowa oprogramowania
                     komputerowego,  ubezpieczenia hydroforni i wyposażenia, opłata za pobór wód,
  4.582,12 - stanowiły wydatki inwestycyjne  ( Budowa linii wodociągowej  Walichnowy), 
                                                
3.    600 -    TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                     113.026,91
    29.513,55- Drogi publiczne gminne, w tym:    
      8.226,49- zakup materiałów,( znaki drogowe, masa asfaltowa),
    14.749,58- zakup usług remontowych,(zakup tłucznia na remont dróg w ramach funduszu        
                      sołeckiego, góry, Kopaniny, Prusak, Ryś, remont drogi Nowy Ochędzyn)
     6.537,48- zakup usług pozostałych( zimowe utrzymanie dróg), 
  83.513,36 -  Pozostała działalność, w tym:
     3.101,93 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń( należne  środki BHP,
  44.697,73 -  wynagrodzenia  zatrudnionych pracowników w tym w  ramach prac publicznych,    
                      łącznie  z  z pochodnymi od wynagrodzeń, kosztami podróży służbowych, funduszem 
                      świadczeń socjalnych,
    7.972,95 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup drobnego sprzętu,  paliwo i oleje),
    6.585,50 – zakup usług remontowych ( Zdzierczyzna  - utwardzenie parkingu, ogrodzenie , 
                      pomalowanie wiaty,barierki na moście Walichnowy  zagospodarowanie terenu 
                      po zbiorniku p. poż),
       200,00 – zakup usług zdrowotnych,
    1.713,09 - pozostałe wydatki,
       562,98 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii świadczonych w ruchomej 
                      publicznej  sieci telefonicznej,
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       651,00 – ubezpieczenia,
        57,88 – podatek vat
 17.970,30 -  stanowiły wydatki inwestycyjne, w tym: 9.999,90 – budowa parkingu  Walichnowy, 
                     7.970,40- zakupione 2 wiaty przystankowe dla  Nowy Ochędzyn i Pichlic.

4.    630    -    TURYSTYKA                                                                                                  1.365,97
      1.365,97 -  Zadania w zakresie  upowszechniania  turystyki, w tym:
                        pozostałe odsetki.
  
5.   700   -  GOSPODARKA MIESZKANIOWA                           17.306,31 
  17.306,31 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:
        843,70 - zakup materiałów i wyposażenia ( węgiel), 
  12.386,36 - zakup energii (budynek Wiktorówek, Walichnowy),
    2.219,15 - zakup usług pozostałych ( wykonanie map , wypisy i wyrysy z rejestrów gruntów),
    1.258,00 – różne opłaty i składki,
       128,48 – pozostałe odsetki,
       470,62 - podatek VAT.
  
6.    710  -   DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                        6.980,00
   6.980,00 -  Plany zagospodarowania przestrzennego
   6.980,00 – zakup usług pozostałych ( opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

7.    750   -  ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                               820.424,07
  30.464,00 - Urzędy Wojewódzkie -wydatki na zadania zlecone z zakresu  administracji 
rządowej, w tym:
  27.800,07 - wynagrodzenia  zatrudnionych pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń,   
                     i funduszem świadczeń socjalnych, podróżami służbowymi,                          
       644,65 - zakup materiałów i wyposażenia  (częściowe wydatki związane z zakupem materiałów 
                     biurowych),
    1.740,50 – zakup usług pozostałych ( nadzór nad systemem komputerowym -ewidencja ludności),
       278,78 -  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii świadczonych w ruchomej 
                      publicznej  sieci telefonicznej,
   30.772,75 - Rady Gmin, w tym:
   29.280,00 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Radnych Rady Gminy),
     1.492,75 - pozostałe wydatki ( materiały  biurowe, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, 
                      za notarialne poświadczenie  własnoręczności podpisu).
 735.940,38 - Urzędy Gmin, wydatki administracji to:
        200,00 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń( należne  środki BHP),
 521.758,38 - wynagrodzenia zatrudnionych pracowników  łącznie  z pochodnymi od wynagrodzeń 
                      umowami zlecenie, kosztami podróży służbowych i funduszem świadczeń socjalnych,
     2.574,00 -  wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
   59.133,60 - wydatki za energię elektryczną i cieplną,
   51.912,09 – zakup usług remontowych, pozostałe odsetki, koszty postępowania sądowego- 
                       uregulowano należność za  remont  budynku UG,
   20.339,35 - zakup materiałów i wyposażenia w tym:   materiały biurowe, prenumerata czasopism,
        290,00 - zakup usług zdrowotnych, 
   57.300,30 - zakup usług pozostałych  łącznie z podatkiem vat,  w tym: opłaty abonamentowe, 
                      opłaty za usługi pocztowe, obsługa informatyczna UG, prowizje bankowe, naprawy     
                      sprzętu,obsługa prawna,
     1.589,24 - zakup dostępu do sieci Internet,
     6.430,33 -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,
   11.313,09 - ubezpieczenia budynku, urządzeń, składki  WOKiS,
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     3.100,00 - szkolenia pracowników.
     8.805,04 – Spis powszechny i inne
     6.820,00 -  wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( dodatki i nagrody ),
     1.193,41 – pochodne od wynagrodzeń,
        722,10 - zakup materiałów i wyposażenia,
          69,53 – podróże służbowe krajowe.
      1.955,55 - Promocja jednostek samorządu   terytorialnego, w tym:
      1.638,28 - zakup materiałów ( breloczki, nagrody),
         317,27 - zakup usług pozostałych.
   12.486,35 - Pozostała działalność, w tym:
   12.486,35 - przekazano dotację  do samorządu Województwa na realizację zadania „ Budowa 
zintegrowanego  Systemu e- Usług Publicznych  Województwa Łódzkiego ”.

                                                                               
8 .    754   -  BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE  I OCHRONA                                    50.390,40

        PRZECIWPOŻAROWA     
   47.258,82 -  Ochotnicze Straże Pożarne.                                                          
   25.908,82- stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych,
                      w  tym:
      2.318,38 -  wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń,
      4.583,41 – zakup materiałów i wyposażenia / paliwo , oleje, gaśnice,prenumerata czasopisma 
                        części do samochodu,węgiel),
       7.473,99 - zakup energii,
       6.107,04 - zakup usług pozostałych i odsetki ( przeglądy samochodów,aparatów , badania    
                         techniczne,
             50,00 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii świadczonych
                           w ruchomej  publicznej  sieci telefonicznej,
       5.376,00 – różne opłaty i składki   ( ubezpieczenia  samochodów, członków  OSP, udział
                         w akcjach ratowniczych).
     21.350,00 – wydatki inwestycyjne - ( dokumentacja budowy  OSP Sokolniki),
       3.131,58 – Obrona cywilna 
       3.131,58 – zakup materiałów i wyposażenia (agregat prądotwórczy).

9.   756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD   INNYCH 
JEDNOSTEK  NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI   PRAWNEJ                      16.459,73 
 16.459,73-  pobór podatków, w tym: 
 14.515,00 - wynagrodzenia agencyjno–prowizyjne inkasentów,
      548,94 - wynagrodzenia bezosobowe  z pochodnymi ( pobór opłaty targowej),
      965,29 - zakup usług pozostałych ( opłaty za usługi komornicze, prowizje bankowe, koszty     
                     egzekucji komorniczej),
      430,50 -  zakup materiałów i wyposażenia  (druki  do poboru podatków),

10.   757   -    OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                175.321,37
 175.321,37 -  obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu    
                        terytorialnego, w tym:
   18.810,84 -  wydatki na prowizje bankową od udzielonych kredytów,
156.510,53 -  odsetki od udzielonych kredytów i pożyczek.

11.     758   -   RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                             8.280,08
    8.280,08 - Rozliczenia miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:
    8.280,08 - dotacje przekazane gminie Skomlin na zadania realizowane w  ramach porozumień
                      (utrzymanie wysypiska).
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12.          801       OŚWIATA I WYCHOWANIE                                              3.016.255,43
1.723.989,52 - Szkoły podstawowe,  w tym:
     74.386,71 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
1.485.430,89 - wynagrodzenie zatrudnionych pracowników łącznie z pochodnymi 
                         od wynagrodzeń i podróżami służbowymi,
     86.088,32 - zakup materiałów i wyposażenia, (druki, publikacje, zakup opału, środków  
                        czystości, bhp),         
          338,00.- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
     40.152,77 - zakup energii,
     29.784,64 - zakup usług pozostałych, / pocztowe, drobne naprawy ,przegląd kserokopiarki,    
                         wywóz  nieczystości, usługi kanalizacji , usługi kominiarskie ), 
       3.499,19 - opłaty z tytułu zakupu usług  telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
       4.309,00 - różne opłaty i składki  ( ubezpieczenia ),
   374.116,69– Przedszkola, w tym ;
     12.388,01 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,  
   298.581,62 - wynagrodzenie zatrudnionych pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń,
     13.212,64 - zakup materiałów i wyposażenia / środki czystości i bhp, opał /,
     37.889,64 - zakup środków żywności,
       9.843,36 - zakup energii,
       1.653,76 - zakup usług pozostałych ( badanie gaśnic, wywóz nieczystości, usługi kanalizacji,   
                         usługi kominiarskie),
          547,66 - opłaty z tytułu zakupu  usług  telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej  
                         publicznej  sieci telefonicznej,
    697.989,79 - Gimnazja, w tym:
     37.067,67 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
    628.482,21 - wynagrodzenie zatrudnionych pracowników łącznie z pochodnymi
                          od wynagrodzeń i podróżami służbowymi,
      22.084,82 - zakup materiałów i wyposażenia, 
        3.566,14 - zakup energii,
        4.711,10 - zakup usług pozostałych ( naprawa drukarki , przegląd techniczny  kopiarki ,    
                           przegląd i pomiary instalacji elektrycznej,wywóz odpadów, usługi kominiarskie),
           464,85 - opłaty z tytułu zakupu  usług  telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej  
                            publicznej  sieci telefonicznej,
        1.613,00 - różne opłaty i składki ( ubezpieczenia  sprzętu i budynków).
      52.073,96 - Gimnazja specjalne, w tym:
        1.721,94 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
      50.352,02 - wynagrodzenie zatrudnionych pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń. 
      48.485,26- Dowożenie uczniów do szkół, w tym:
            224,62 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( bhp),
      23.811,91 - wynagrodzenie zatrudnionych pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń
                         i podróżami służbowymi,
     20.664,04 - zakup materiałów (paliwo, części),
          931,46 – zakup usług pozostałych  łącznie  z podatkiem vat ( naprawy samochodu),
          584,23 - opłaty z tytułu zakupu  usług  telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej  
                         publicznej  sieci telefonicznej,
        2.269,00 - różne opłaty i składki ( ubezpieczenia).
       72.749,42 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa, w tym:
       65.224,92 -wynagrodzenie zatrudnionych pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, 
         4.972,18 - zakup  materiałów ( materiały biurowe ),
         2.552,32 - zakup usług pozostałych.
            770,00 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
             770,00 - zakup usług pozostałych.
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       44.634,69 – Stołówki szkolne, w tym:
       26.950,50 - wynagrodzenie zatrudnionych pracowników łącznie z pochodnym od wynagrodzeń,
         2.698,50 - zakup materiałów i wyposażenia(środki czystości),
       13.909,66 - zakup środków żywności,
         1.076,03 - zakup usług pozostałych.
         1.446,10 - Pozostała działalność, w tym:
            554,81 - zakup materiałów i wyposażenia ( zakup nagród ),
            891,29 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii świadczonych 
                          w  ruchomej publicznej  sieci telefonicznej.
13.        851 — OCHRONA  ZDROWIA                                                                           20.981,88
  20.981,88- Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:
    4.525,77-  wynagrodzenie  specjalisty do spraw terapii  uzależnień łącznie z pochodnymi 
                      od wynagrodzeń z funduszem świadczeń socjalnych i  podróżami służbowymi,
    7.615,60 - wynagrodzenia bezosobowe ( wynagrodzenie członków komisji, przedstawienie 
                      grupy teatralnej),
    7.757,26 - zakup materiałów i wyposażenia,
         40,00 - zakup usług zdrowotnych,
    1.043,25 - zakup usług pozostałych.

14.             852 – OPIEKA SPOŁECZNA                                                                  816.761,18 
 609.247,19 - Świadczenia rodzinne,w tym :
 586.515,04 - wypłacono ogółem świadczeń rodzinnych
     4.909,90 - zapłacono składkę  na ubezpieczenie  społeczne  od świadczeń pielęgnacyjnych,
   17.682,54 - wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi  od wynagrodzeń,
        139,71 - zakup usług pozostałych i odsetki. 

W ramach działu 852 realizowane były wydatki jako zadania własne, powierzone oraz określone, 
które szczegółowo przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

NAZWA ZADANIA Środki 
własne

 Środki 
powierzone

Środki 
       określone

  Środki 
zlecone      Razem

Zasiłki i pomoc w naturze oraz 
świadczenia społeczne w tym:
- zasiłki stałe
- zasiłki okresowe
 -zasiłki celowe
 -spotkanie opłatkowe
 -zasiłki celowe z        projektu
 -odpłatność za pobyt w DPS
 -koszt żywności z PEAD
 -dodatki mieszkaniowe

29.784,27
          
503,02

7.940,33
507,30

2.723,12
15.902,74

850,00
1.357,76

20.796,08
   

15.235,46
5.560,62

50.580,35

15.738,48
5.560,62
7.940,33

507,30
2.723,12

15.902,74
850,00

1.357,76

Ośrodki pomocy społecznej
- wynagrodzenia łącznie z
  pochodnymi 
-zakup materiałów i 
wyposaże- zakup usług 
pozostałych                          - 
pozostałe wydatki

44.907,19

42.241,36
165,83

1.156,22

1.343,78

31.472,00

29.214,40
173,50
572,43

1.511,67

         

           

76.379,19

71.455,76
339,33

1.728,65

2.855,45

9



Usługi opiekuńcze  tym:
- wynagrodzenie łącznie z 
pochodnymi 
- zakup usług  pozostałych 
- pozostałe wydatki

15.977,63

15.712,73
74,00

190,90

15.977,63

15.712,73
74,00

190,90

Pozostała działalność w tym:
Pomoc państwa  w zakresie 
dożywiania
- koszt dożywiania uczniów 
w  szkole   
- zasiłek celowy 
prace społeczno- użyteczne

15.547,69

11.187,69
100,00

4.260,00

16.931,53

16.781,53
150,00

29.040,04 61.519,26

27.969,22
         250,00

4.260,00
 Koszt projektu”Aktywna 
Integracja w Gminie 
Sokolniki”w tym:
- wynagrodzenia łącznie z 
pochodnymi
- wynagrodzenie bezosobowe
-- zakup usług pozostałych 
- pozostałe wydatki    

          
     29.040,04

     
     

     22.537,57
       5.148,00
           49,00.

305,47

29.040,04

    22.537,57
     5.148,00
          49,00
      1.305,47

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

45,27

45,27

     
3.012,29

3.012,29

3.057,56

3.057,56

GÓŁEM 106.262,05      72.211,90      29.040,04          0   207.513,99
W ramach zadań własnych i powierzonych z pomocy skorzystało 104  rodzin.  Decyzją 

administracyjną  przyznano  pomoc dla 174 osób.  Na realizację tych zadań i kosztów utrzymania 
Ośrodka wydatkowano kwotę 172.575,95 zł.
Zasiłki stałe 8  osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności a 
nieposiadających uprawnień emerytalno –  rentowych i spełniających kryteria dochodowe Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił wsparcia na łączną kwotę 15.738,48 zł.
Zasiłki celowe -  Na realizację zasiłków celowych w I półroczu 2011  roku wydatkowano łącznie 
10.913,45 zł w tym 1.650,00 zł z przeznaczeniem na specjalne zasiłki celowe. 
W ramach tej formy pomocy przyznawane były środki finansowe przede wszystkim na zakup 
żywności, na leczenie i wykup lekarstw, zakup opału, opłaty energii elektrycznej i gazu itp. 
Zasiłki okresowe- Na realizację zasiłków okresowych wydatkowano łącznie 5.560,62  zł w tym 
5.560,62 zł ze środków pochodzących z dotacji  Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 
Zasiłki okresowe  były przyznane dla 11 osób w tym: z powodu bezrobocia zasiłek okresowy 
przyznano 8 osobom, z powodu długotrwałej choroby – 1,  1 osobie z powodu niepełnosprawności 
oraz 1 osobie z powodu innych przyczyn
Koszt programu PEAD - Na realizację programu PEAD „Dostarczanie żywności dla 
najuboższej ludności UE” wydatkowano łącznie 850,00 zł.
Odpłatność za pobyt w DPS - godnie z art.17 ust.1 pkt. 16 do zadań gminy o charakterze 
obowiązkowym jest uiszczenie opłaty za osoby umieszczone w domu pomocy społecznej, które nie 
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są w stanie pokrywać pełnego kosztu pobytu z własnych dochodów i nie posiadają rodzin 
zobowiązanych do ponoszenia tejże opłaty. Wysokość opłaty ponoszonej przez gminę stanowi 
różnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańca domu a  średnim kosztem utrzymania 
w placówce. Ten obowiązek w I półroczu 2011 roku został spełniony wobec dwóch  mieszkańców 
gminy, którzy zostali skierowani do DPS na kwotę 15.902,74 zł.
Dodatki mieszkaniowe - W okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. dokonano wypłaty dodatku 
mieszkaniowego przyznanego jednemu mieszkańcowi gminy na łączną kwotę 1.357,76 zł
Usługi opiekuńcze - Usługi opiekuńcze świadczone były 4 osobom łącznie w wymiarze 888 godzin. 
Pełny półroczny koszt tego zadania wyniósł 15.977,63 zł. Tę formę pomocy realizowały 2 opiekunki 
domowe zatrudnione na ½ etatu.
Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - Na realizację programu ogółem 
wydatkowano kwotę 28.219,22 zł. W ramach tego programu przyznano pomoc 125 osobom w tym 2 
rodziny otrzymały pomoc pieniężną w  formie zasiłku  celowego z przeznaczeniem na zakup 
żywności w wysokości 250,00 zł. Wykorzystana dotacja z  Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 
stanowiła kwotę 16.931,53 zł
Z rozdziału 85213 jako zadanie powierzone została opłacona składka zdrowotna na kwotę 1.374,29 
zł od świadczeń stałych dla 8 osób, oraz 45,27 zł z zadań własnych, co daję łączną kwotę wydatków 
1.419,56 zł.
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach kontynuuje realizację projektu 
systemowego „Aktywna Integracja w Gminie Sokolniki”. W miesiącu czerwcu b.r. kolejne 8 osób
bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy,  przystąpiło do cyklu szkoleń w ramach 
projektu.  Udział w szkoleniach daje możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych,  które 
najczęściej są już zdezaktualizowane. 
W miesiącu czerwcu 2011 r. zrealizowano szkolenia w następujących modułach:
- warsztaty kompetencji psychospołecznych
- warsztat stylizacji i wizażu
- warsztat grupowej terapii psychologicznej
- warsztat doradztwa zawodowego. 
Osobom aktywnie uczestniczącym w projekcie w miesiącu czerwcu wypłacono zasiłki celowe 
w łącznej wysokości 2.723,12 zł. 

15.      853 - POZOSTAŁE  ZADANIA  W  ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  47.775,86
47.775,86- Pozostała działalność, w tym ;
     224,62 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
23.356,48 -  wynagrodzenie zatrudnionego kierowcy do przewozu osób niepełnosprawnych  
                     łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i funduszem świadczeń socjalnych,
18.012,40 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje,płyny , środki bhp,
  1.574,51 - zakup usług pozostałych (przegląd i naprawy samochodu ),
     333,11 - opłaty z tytułu zakupu  usług  telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.
  4.257,00 - różne opłaty  (ubezpieczenie sam. Ford )
        17,74 – podatek vat.

16.       854  -   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                      52.824,48
    16.295,17 - Świetlice szkolne, w tym ;
.         830,16 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
     15.465,01 - wynagrodzenie zatrudnionych pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, 
     36.529,31 - Pomoc materialna dla uczniów, w tym:
     36.529,31 - stypendia dla uczniów ( wypłacono stypendia dla 98 uczniów , zasiłek szkolny 
                     dla 7 osób).

17        900   -     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA     176.342,95
 24.333,48 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód,  w tym:
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               93,55 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bhp),
      10.234,42- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionego konserwatora 
                         kanalizacji i przepompowni ścieków łącznie, w tym ; z pochodnymi od wynagrodzeń, 
                         podróżami służbowymi i funduszem świadczeń socjalnych,
            32,23 - zakup materiałów i wyposażenia,
     12.860,41 - zakup usług pozostałych  i VAT( za korzystanie z usług oczyszczalni,  za   
                         czyszczenie i mycie kanalizacji),
       1.112,87 - zakup energii.
       1.107,22 - Gospodarka odpadami 
                  Wydatkowano na odbiór nieczystości stałych  -  transport  odpadów, oraz zakup worków.
          236,50 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym ;
          236,50- zakup materiałów.
  121.352,18 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym ;
    63.741,04 - zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i odsetek,
    57.004,50 - wydatki na utrzymania linii elektrycznych i punktów świetlnych,
         606,64 - zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego.
    29.313,57 - Pozostała działalność, w tym ;
           405,27 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
     21.487,60 - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i funduszem świadczeń     
                        socjalnych zatrudnionych pracowników,
       2.626,31 - zakup materiałów i wyposażenia ( środki bhp, czystości, paliwo ),
       3.912,39 - zakup usług pozostałych  (za opiekę  weterynaryjną bezdomnych psów, utylizacja    
                        odpadów),
         882,00 – różne opłaty i składki (ubezpieczenie przyczepy).

18         921 -   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO           157.890,69
  138.090,69 – Domy i  ośrodki kultury , świetlice i kluby, w tym ;
    70.200,00  - Przekazano dotację dla: Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki,
    67.890,69 -  wydatki inwestycyjne zadania „ Termomodernizacja  budynku GOKSiT-u przy
                        Ul. Parkowej  1 w Sokolnikach”.
    19.800,00 – Biblioteki, w tym:
    19.800,00 - przekazano dotacje dla  Biblioteki.

19.          926   -  KULTURA FIZYCZNA                                                                          15.470,60 
  15.470,60 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:
  15.000,00 – przekazano dotacje dla stowarzyszeń.
       101,60 -  zakup materiałów,
       369,00 -  zakup usług pozostałych  ( za ogłoszenie o konkursie ).

XI  Wydatki  majątkowe.
Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 5.744.637,51 co stanowi 48,57 %.
Na zadania inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości  124.279,46 co wynosi  18,77% 
zrealizowanych wydatków inwestycyjnych, 2,16 % wydatków ogółem.
Plan i realizację zadań inwestycyjnych przedstawia  poniższe zestawienie:
Dział – 
Rozdział 

 Parag
raf

      Plan Nazwa  zadania Wykonanie

400 - 40002 6050    30.000,- Budowa linii wodociągowej Walichnowy 4.582,12
600 - 60016 6050 15.000,- Modernizacja  drogi gminnej, 0    
600 - 60095 6060 8.160,- Zakup wiaty  przystankowej 7.970,40
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600 - 60095 6050 10.000,- Budowa parkingu Walichnowy 9.999,90
700 - 70095 6050 50.000,- Nadbudowa z przebudową  budynku 

mieszkalnego w Wiktorówku
   0  

750 -75095 6630       12.487,- Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług 
Publicznych Województwa Łódzkiego

12.486,35

754 -75412 6050       25.000,- Budowa strażnicy OSP  Sokolniki 21.350.00
801 - 80101 6050        6.800,- Renowacja ogrodzenia  Zespołu Szkół w Starym 

Ochędzynie
801 - 80101 6050 7.700,- Budowa szamba w Zespole Szkół Tyble     
921 - 92109 6050     480.000,-

17.000,-

 Termomodernizacja  budynku GOKSiT-u przy
 Ul. Parkowej  1 w Sokolnikach”.
Zakup kamer z wyposażeniem do monitorowania 
GOKSiT

67.890,69

R a z e m 662.147,- O G Ó Ł E M 124.279,46

XII     Informacje  dodatkowe
Realizacja wydatków budżetowych wynosi 48,57% planowanych wydatków. ,
Odchylenia w  realizacji  dochodów  powodują  brak realizacji planowanych wydatków.

XIII   Kredyty , zobowiązania 
Dług gminy na okres sprawozdawczym  osiągnął poziom 5.979.636,24 zł , co stanowi  46,40 % 
planowanych dochodów  budżetu.
W okresie sprawozdawczym gmina spłaciła kredyty  w kwocie     608.177,92 zł. oraz wykupiła 
obligacje  w kwocie  200.000,00.
Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zadłużenie w kwocie:
               2.621.927,36kredytach długoterminowych,
               1.800.000,00- w pożyczce z budżetu państwa,
               1.510.000,00 - z emisji obligacji Gminy Sokolniki.               
Ogółem  5.931.927,36
Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 47.708,88
w tym:  z tytułu dostaw  i usług  3.412,88, pozostałe  zobowiązania wynoszą 44.296,00 .
W roku sprawozdawczym gmina nie udzielała poręczeń. 
Planowane  spłaty  zobowiązań  w latach  2011-2013 z tytułu   rat kredytów  i pożyczek  wraz z 
odsetkami  oraz potencjalnymi spłatami  kwot  z tytułu  udzielonego  poręczenia  w relacji  do 
planowanych  dochodów  budżetu, kształtować się będą w  sposób   następujący: w 2011 roku 
11,23,% w 2012 roku 12,83%, w 2013 roku  10,38%.a za I półrocze 2011r. wyniosło 7,63 %
Z powyższego wynika , że w latach  2011-2013 kwoty  zobowiązań  przypadających do  w danym 
roku   budżetowym  nie przekroczą 15% planowanych dochodów budżetu Gminy. W latach 2014-
2018, relacja  o której  mowa w art.243 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych, zachowuje  zgodność  z wymogami  tegoż  przepisu prawa.. W latach tych poziom 
spłat zobowiązań  Gminy  będzie  kształtować  się poniżej  dopuszczalnego  limitu . 

XIV Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa kształtuje zgodnie  z jej założeniami.
Przewidywane wykonanie długu na koniec roku  budżetowego i w latach następnych wynosić 
będzie: 
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- na koniec 2011 roku 5.681.327,00 zł, co stanowi 44,64 % planowanych dochodów gminy,
- na koniec 2012 roku 4.411.539,00 zł, co stanowi 34,95 % planowanych dochodów gminy,
- na koniec 2013 roku 3.422.345,00 zł, co stanowi 27,02 % planowanych dochodów gminy.
Z powyższego wynika, że w  latach tych poziom   zobowiązań  Gminy  będzie  kształtować 
się poniżej  dopuszczalnego  limitu. 
Przedsięwzięcia podjęte uchwałą Rady Gminy realizowane są z godnie  z założeniami. 
Przedsięwzięcia realizowane są na bieżąco, są to zadania bieżące ( energia, obsługa prawna, usługi 
pocztowe, usługi telefoniczne) łącznie z projektem realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sokolnikach, który kontynuuje realizację projektu systemowego „Aktywna Integracja 
w Gminie Sokolniki”. W miesiącu czerwcu b.r. kolejne 8 osób bezrobotnych i nieaktywnych 
zawodowo z terenu Gminy, przystąpiło do cyklu szkoleń w ramach projektu. W wykazie 
przedsięwzięć brak  wieloletnich zadań inwestycyjnych realizowane są tylko zadania  jednoroczne. 
Nie będzie udzielane  przez Gminę poręczenie, które zostało  założone   w wykazie przedsięwzięć.

Przygotował:  M. Werbicka 
Sokolniki  8 sierpień  2010
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Informacja o przebiegu wykonania  planu finansowego Instytucji  Kultury  
za  pierwsze  półrocze 2011rok.

                                                 
Gminy Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach  jest samorządową instytucją kultury, 
wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Sokolnikach. Posiada 
osobowość prawną. GOKSiT  prowadzi działalność na podstawie ustawy o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o samorządzie gminnym, uchwały Rady Gminy
w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki oraz na podstawie statutu.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach
Działalność statutowa Gminnego Ośrodka Kultury , Sportu i  Turystyki 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. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki zorganizował dla mieszkańców 
gminy w I półroczu 2010r. między innymi: ferie dla dzieci i młodzieży, spotkanie opłatkowe dla 
emerytów, rencistów i ludzi samotnych. Na obiekcie GOKSiT w Sokolnikach przez cały rok 
odbywają się:

− spotkania Koła Emerytów i Rencistów,
− zajęcia Zespołu Folklorystycznego „Sokolniki”,
− spotkania Towarzystwa Aktywnych Kobiet,
− spotkania młodzieżowej grupy teatralnej „Ekstrakt”.

Dane finansowe.
Dochody Gminnego Ośrodka  Kultury, Sportu i Turystyki  w zł. Stanowią:      118.767,28
      1. Dotacje z Urzędu Gminy Sokolniki                                                             70.200,00
      2. Dochody własne  (wypożyczenia naczyń,imprez okolicznościowych, 
          biletów z  figloraju )                                                                                     47.845,10
      3.Pozostałe dochody ( darowizny, różnice VAT, kapitalizacja odsetek),             722,18
                                                                                                  
Koszty Gminnego Ośrodka, Kultury Sportu i Turystyki w zł. wynoszą ogółem:    103.879,86
w tym:
– zużycie materiałów i energii,    22.662,40
(energia elektryczna i cieplna, zużycie paliw, wody, materiały biurowe, )    
- usługi obce (usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe,    10.383,84
 najem obiektów, montaż i demontaż lodowiska, prace ziemne w Ochędzynie)      
- różne opłaty                          2.350,88        
- wynagrodzenia                      59.796,72   
- składki zusowskie                                          8.686,02
Stan środków obrotowych w zł.
Zobowiązania ogółem  w zł                                                                 20.357,18                  
 Zobowiązania wymagalne wynoszą           20.357,18  
Należności wynoszą        5.796,93   
Środki pieniężne na rachunku bankowym :           16.340,53
                 
Biblioteki
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Dochody biblioteki wyniosły  21 175,03 zł  i stanowią wpływy z:
dotacje z Urzędu Gminy Sokolniki     19 800,00
darowizny       1 270,80
kapitalizacja odsetek od środków na r-ku bankowym                       4,23
makulatura, wpłaty za upomnienia           100,00
Koszty biblioteki wynoszą ogółem:  20 295,65
Wynagrodzenia           10 650,00
ubezpieczenia społeczne       3 051,43
zużycie materiałów i energii,
(książki, program Sokrates, art. biurowe)          4 437,41
usługi obce,(usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe)                2 033,80
Ryczałty samochodowe          123,01

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2011 :

Środki pieniężne na r-ku bankowym        6 157,70
Działalność Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki w I półroczu 2011 r. pod względem 
merytorycznym wyglądała następująco:
Zakupy książek w zł. ogółem              1.274,68
Prenumerata czasopism w zł. ogółem (miesięcznik „Bibliotekarz”)       81,00
Zakupy książek w wol. ogółem
( w tym: literatura dla dzieci -41 wol., lit. piękna -15 wol.,     59 wol.
 lit popularnonaukowa -3 wol.) 
Stan księgozbioru ogółem 21 470 wol.
Liczba czytelników ogółem (w tym 56 dzieci)       199 os.
Liczba wypożyczeń woluminów zwartych na zewnątrz                                             1922 wol.
Liczba wypożyczeń woluminów zwartych na miejscu                                                   50 wol.       
Liczba wypożyczeń czasopism nieoprawnych na miejscu                      30 wol.

Zestawił: M. Werbicka 
Sokolniki 2010-08-10
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	Ogółem dochody stanowią wpływy w kwocie / w zł / 6.776.341,54 , w tym:
	5. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 17.306,31
	17.306,31 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:
	7. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 820.424,07

