
Informacja o przebiegu wykonania  budżetu gminy Sokolniki za  pierwsze  
półrocze 2012 rok.

                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 2012 rok.
I Dane ogólne

            Planowany  budżet na 2012 r. po dokonanych zmianach  uchwałami Rady Gminy 
 i zarządzeniami  Wójta Gminy wyniósł:
            -  po stronie dochodów kwotę                                                                      13.295.826,10 

-  po stronie wydatków kwotę                                                                      12.107.874,10
            -  planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami                                       1.187.952,00 

II Planowane rozchody                                                                                             1.284.788,00
W roku 2012 zaplanowano do spłacenia  ogółem                                                      1.269.788,00
w tym:
- wykup  innych  papierów  wartościowych                                                                 200.000,00          
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek  w kwocie                           1.069.788,00  
Planowane pożyczki udzielenia                                                                                     15.000,00

III Realizacja dochodów budżetowych.
Analiza wykonania dochodów za okres sprawozdawczy wykazała, że zostały zrealizowane
w kwocie     7.567.711,20 - to jest  56,91 % .
Realizacja dochodów  według źródeł  przedstawia się następująco  w zł :
Ogółem dochody stanowią wpływy w kwocie / w zł /      7.567.711,20 , w tym: 
     2.895.912,00 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, 
     1.200.270,00 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,
          17.820,00 – część  równoważąca subwencji,
        784.719,10  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację zadań 
                              bieżących zleconych gminom,
        128.937,78 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych,     
                              bieżących zadań gmin,
          25.201,60 - dotacje celowe otrzymane  z gminy na zadania  bieżące realizowane na podstawie  
                             porozumień między jednostkami  samorządu
        166.728,01 - pozostałe uzyskane środki z innych źródeł,
        591.939,94 - udziały w podatku dochodowym od  osób fizycznych – 584.857, i od osób
                             prawnych – 7.082,94,
     1.756.182,77   - pozostałe dochody.
Pozostałe zrealizowane dochody to: 
     2.984,42 - czynsz z kół łowieckich, 
        686,40 - wpływy z różnych opłat ( upomnienia),    
 315.089,21 - wpływy z wykonania usług, w tym:
 152.594,28 - ze sprzedaży wody,
        295,86 - usługi  w administracji,  
 132.129,16 - za czesne i wyżywienie w przedszkolach i stołówkach, w ramach działu oświata,
        483,93 - za usługę transportową,( przewóz osób),
     1.509,50 - za usługi opiekunek domowych,
        193,88 - za usługę transportową, ( przewóz osób),
   27.882,60 - za odprowadzenie ścieków,
     5.210,90 - wpływy z różnych dochodów  (z rozliczenia podatku vat),
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     1.120,84 - odszkodowanie  za kradzież zadaszenia,
     5.184,40 - wpływy z różnych dochodów -otrzymane środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu 
                       refundacji   wydatków  na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac 
                       publicznych,
        451,19 - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
   21.903,00 - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych,
     4.419,00 - dochody z najmu i dzierżaw (szkoły),   
     6.944,68 - wpływy z różnych dochodów otrzymane zwroty za zużycie energii elektrycznej 
                      w budynkach komunalnych  Walichnowy i OSP Pichlice, 
            1,55 - 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych,
          35,00 - wpływy z różnych opłat ( za zezwolenia),                                           
   22.574,40 - wpływy z różnych dochodów – otrzymane wpływy  za ogrzewanie pomieszczeń, 
                       za rozmowy telefoniczne, 
        537,50 - wpływy z różnych dochodów – za korzystanie z internetu  w Centrum Kształcenia
                        na odlesdłość,
        106,00 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych 
                        w formie karty podatkowej,
  648.666,00 - wpływy z podatków od osób prawnych, w tym z  podatku od nieruchomości –    
                        604.107,27,  podatku rolnego- 2.187,73,  podatku leśnego- 22.798,00;  podatku od      
                        środków  transportowych – 18,604,00, odsetki 969,00,
  449.543,08 - wpływy z podatków od osób fizycznych w tym z: podatku od nieruchomości – 
149.862,60, podatku rolnego- 173.740,80, podatku leśnego- 4.430,22,  podatku od środków 
transportowych – 64.242,50,  podatku od spadków i darowizn – 1.905,00,  opłaty od posiadania 
psów – 2.747,20,  wpływów z opłaty targowej – 1.555,00, podatku od czynności cywilnoprawnych- 
47.972,34, wpływy z różnych opłat -733,90, odsetki od nieterminowych  wpłat  2.353,52, 
     7.145,00 -  wpływy z opłaty skarbowej z odsetkami,
     2.787,54 - pozostałe odsetki ( 2.027,90, 4,70, 319,13, 435,81)
     3.543,09 - odsetki od środków na rachunkach bankowych,
          72,00 - wpływy z różnych opłat ( za wydane duplikaty dokumentów),
        677,39 - wpływy z różnych dochodów – oświata,
          70,16 - pozostałe odsetki( oświata ),
   55.151,32 - opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu,
   10.636,32 -  4.250,63 otrzymane wpłaty  funduszu alimentacyjnego, zwroty zasiłków rodzinnych  
                         -  5.572,00 i odsetki  od zasiłku rodzinnego  – 813,69,
     1.401,60 - wpływy z różnych dochodów- otrzymane środki z PUP  za zorganizowane prace           
                        społecznie -użyteczne,
          12,00 - wpływy z różnych dochodów,( rozrachunki. z lat poprzednich ),
        326,00 -  wpływy z różnych dochodów,( rozliczenie vat),
        794,74 - wpływy z różnych dochodów - sprzedaż worków na odpady komunalne,
     6.166,05 - wpływy z różnych opłat – z Urzędu Marszałkowskiego opłaty za korzystanie 
                        ze środowiska,
           24,21 - opłata produktowa,
  177.194,00 - otrzymane środki unijne  z realizacji projektu” Termomodernizacja  budynku   
                   Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki przy  ulicy Parkowej 1 w Sokolnikach”. 
       4.081,00 - wpływy z różnych dochodów,( rozliczenie vat),
          642,78 - otrzymany zwrot  dotacji 637,40 i odsetki 5,38.
 IV Otrzymane dotacje   z budżetu państwa:
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących 
    zleconych gminom na:
      93.765,10- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
                        do produkcji rolnej,
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      30.452,00 - urzędy wojewódzkie,
           420,00 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,
        1.500,00 - obronę cywilną,
             50,00 - ochrona zdrowia ( pozostała działalność),
    651.039,00 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia    
                         emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego,
        2.993,00 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane  za osoby  pobierające niektóre             
                         świadczenia  z pomocy społecznej,
        4.500,00 – opieka społeczna ( dla osób pobierających świadczenia  pielęgnacyjne). 
    784.719,10 -  ogółem.                                                                                                         
2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych, bieżących zadań 
gminy na:
       29.997,78 - szkoły podstawowe
         1.513,00 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane  za osoby  pobierające niektóre            
                          świadczenia  z pomocy społecznej , niektóre świadczenia   z  pomocy społecznej,
         8.512,00 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na  ubezpieczenia  emerytalne i rentowe,
       16.394,00 - zasiłki stałe,
       31.255,00 - finansowanie kosztów  Ośrodka  Pomocy Społecznej,
       18.282,00 - realizacja Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
       22.984,00 - pomoc materialna dla uczniów.
     128.937,78 – ogółem.
3.Pozostałe środki pozyskane z różnych źródeł to:
       166.728,01 - 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 158.345,04 i środki krajowe 
w kwocie 8.382,97.
    
V Zaległości w należnych dochodach na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą:
1. Zaległości podatkowe przedstawiają się następująco:
      1.720,00 - w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych  opłacanych w formie            
                       karty  podatkowej,
  675.664,85- w podatku  od nieruchomości od osób prawnych,
    26.742,72 - w podatku od nieruchomości od  osób fizycznych,
    14.932,41 - w podatku rolnym osób fizycznych,
         606,00 - w podatku rolnym osób prawnych,
             6,00 - w podatku leśnym od osób prawnych,
         289,00 - w podatku leśnym od osób fizycznych,
    45.275,27 - w podatku od środków transportowych osób prawnych,
    46.687,57 - w podatku od środków transportowych osób  fizycznych,
      7.116,70 - w podatku od spadków i darowizn,
      1.220,00 - opłata od posiadania  psów,
  209.342,54 -  podatki zniesione,
         116,00 – podatek od czynności cywilnoprawnych. 
1.029.719,06 – razem.
2.Pozostałe zaległości to:
    127.363,12 - za pobór wody z wodociągów
           324,40 - z różnych rozliczeń ( wodociagi)
        4.192,47 - dochodów  z najmu i dzierżawy,
        4.792,99 - z różnych rozliczeń ( za energię w budynkach),
           347,66 - z różnych rozliczeń (  rozmowy telefoniczne, za ogrzewanie),
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      60.403,46 - pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat,(45.787,71, 1.739,60, 0,94,11.285,55,
           498,00 - za ogrzewanie ZS Tyble,
        1.451,33 – wynagrodzenie członka  ZNP,
           828,00 - za wyżywienie w przedszkolach, 
      92.580,00 - wpływy z różnych dochodów ( należne gminie 40 % dochodów z tytułu    
                         wypłaconego  funduszu alimentacyjnego),
      44.252,90 - 50% należnych dochodów z tytułu otrzymanego zwrotu zaliczki alimentacyjnej,
      28.311,62 - za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej,
               0,09 - ze sprzedaży worków.
---------------------------
   365.346,04- Razem.
 1.395.065,10- 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 :      
          101.989,74 - w podatku od nieruchomości,
            50.711,50 - w podatku od nieruchomości,
            29.814,25 - w podatku od środków transportowych.
-------------------------------
         182.515,49 ogółem.
2.Skutki udzielonych przez gminę  ulg i zwolnień  podatkowych wyniosły:
     27.147,24- w podatku od nieruchomości,
       1.602,00 - w podatku od środków transportowych.
--------------------
     28.749,24 - ogółem .
3.Umorzenie zaległości podatkowych wynosi 0
          
VII Zestawienie procentowego poziomu realizacji planu dochodów według  działów  klasyfikacji    
        budżetowej.
     010 - Rolnictwo i łowiectwo                                                 99,98
     400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę              41,26
     600 - Transport i łączność                                                  41,51
     700 - Gospodarka mieszkaniowa                                                    9,45
     750 - Administracja publiczna                                                              59,21
     751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony    
              prawa oraz sądownictwa                                                                              50,00
     754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                            100,00
     756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających   
              osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                       56,79
    758 - Różne rozliczenia                                                  57,63
     801 - Oświata i wychowanie                                                  79,95
     851 - Ochrona zdrowia                                                   68,96
     852 - Pomoc  Społeczna                                                  56,16
     853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       40,34
     854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                                                            100,00
     900 - Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska                                           49,14
     921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                              102,30
     926 – Kultura fizyczna                                                                                           98,89
Ogółem procentowe wykonanie dochodów wynosi:                                              56,92
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VIII  Wyjaśnienia.
Szczególne odchylenie wykonania planowanych  dochodów w porównaniu do okresu  realizacji  jest 
w dziale 700- gospodarka mieszkaniowa.  Wykonanie planowanych dochodów jest  9,45% zachodzi 
obawa nie zrealizowania dochodów  z tytułu sprzedaży  gruntów w kwocie   133.000,- oraz 
sprzedaży składników majatkowych 30.000,-
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. 600 – Transport i łączność , plan jest realny do wykonania z tytułu otrzymania środków                 
z refundacji przez PUP wynagrodzeń  zatrudnionych pracowników w ramach prac publicznych.
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 5.879.420,68  co stanowi  48,56% planowanych wydatków.
Realizacja wydatków  według poszczególnych działów przedstawia się następująco: (w zł)
1.  010  -  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                              96.815,76

w tym: 
  3.050,66 - Izby Rolnicze - zapłacono składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego 
                   na rzecz Izby  Rolniczej.                                                                                                       
93.765,10- Pozostała działalność, w tym:
91.926,57 - stanowi kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju  
                    napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
  1.838,53 - stanowiły koszty postępowania w sprawie  zwrotu podatku ( wynagrodzenie i przesyłki).

2.   400  -  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 
      ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                                                147.005,60

147.005,60 - Dostarczanie wody, w tym:
        401,70 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń( należne  środki BHP),
  47.813,77- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi hydroforni  łącznie
                     z pochodnymi od wynagrodzeń, kosztami podróży służbowych i funduszem świadczeń  
                     socjalnych, 
    8.563,50 - zakup materiałów  do bieżącego utrzymania wodociągów , konserwacji i napraw,
  59.607,75 - energia elektryczna w hydroforniach,
  13.910,90 - zakup usług pozostałych, w tym:  badania wody,  naprawa  wodomierza,  remonty         
                     pomp,  opłata  abonamentowa oprogramowaniakomputerowego, 
       468,00 -  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych  w stacjonarnej    
                      publicznej  sieci  telefonicznej,
     8.561,00 - różne opłaty i składki,
     6.378,98 - podatek vat,
     1.300,00 - stanowiły wydatki inwestycyjne  ( Budowa linii wodociągowej  Walichnowy). 
                                                
3.    600 -    TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                      70.037,49
    24.981,89- Drogi publiczne gminne, w tym:    
    14.557,51- zakup materiałów,( znaki drogowe, masa asfaltowa, olej napędowy),
    10.231,56 - zakup usług pozostałych( zimowe utrzymanie dróg), 
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         192,82 – opłata za zajęcie pasa drogowego.
    45.055,60 -  Pozostała działalność, w tym:
       1.033,70 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń( należne  środki BHP,
    33.668,84 -  wynagrodzenia  zatrudnionych pracowników w tym w  ramach prac publicznych,    
                        łącznie  z  z pochodnymi od wynagrodzeń, kosztami podróży służbowych,    
                        funduszem  świadczeń socjalnych,
       7.656,94 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup piasku, paliwa),
          160,00 - zakup usług zdrowotnych,
       2.536,12 - pozostałe wydatki.
                                                                                                                                                                  
4.   700   -  GOSPODARKA MIESZKANIOWA                           53.376,88  
  53.376,88 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:
        861,95 - zakup materiałów i wyposażenia ( węgiel, książka obiektu), 
    8.299,05 - zakup energii (budynek Wiktorówek, Walichnowy),
  23.488,90 - zakup usług remontowych (dostosowanie obiektu pod najem),
    7.321,37 - zakup usług pozostałych (ogłoszenia w gazecie, wykonanie map, wypisy i wyrysy         
                     z rejestrów gruntów, zmiana sposobu użytkowania),
  10.496,00 - różne opłaty i składki,   
       449,61 - podatek VAT,
    2.460,00 - wydatki inwestycyjne ( kosztorys inwestorski).
  
5.    710  -   DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                        7.480,00
   7.480,00 -  Plany zagospodarowania przestrzennego
   7480,00 – zakup usług pozostałych ( opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy).

6.    750   -  ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                               751.146,40
  30.452,00 - Urzędy Wojewódzkie -wydatki na zadania zlecone z zakresu  administracji      
                      rządowej, w tym:
  26.750,12 - wynagrodzenia  zatrudnionych pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń,   
                     i funduszem świadczeń socjalnych, podróżami służbowymi,                          
    1.066,20 - zakup materiałów i wyposażenia  (częściowe wydatki związane z zakupem materiałów  
                     biurowych),
    2.312,00 - zakup usług pozostałych ( nadzór nad systemem komputerowym -ewidencja ludności),
       323,68 -  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii świadczonych w ruchomej 
                      publicznej  sieci telefonicznej.
   30.644,87 - Rady Gmin, w tym:
   28.250,00 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Radnych Rady Gminy),
     2.394,87 - pozostałe wydatki ( materiały  biurowe, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe).
 662.389,57 - Urzędy Gmin, wydatki administracji to:
        338,99 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(środki bhp),
 536.225,44 - wynagrodzenia zatrudnionych pracowników  łącznie  z pochodnymi od wynagrodzeń 
                      umowami zlecenie, kosztami podróży służbowych i funduszem świadczeń socjalnych,
     1.351,00 -  wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
   20.714,79 - wydatki za energię elektryczną i cieplną,
        850,00 - zakup usług remontowych,
   26.629,35 - zakup materiałów i wyposażenia w tym:   materiały biurowe, prenumerata czasopism,
   51.567,09 - zakup usług pozostałych,  w tym: opłaty abonamentowe, opłaty za usługi pocztowe,   
                      obsługa informatyczna UG, prowizje bankowe, naprawy sprzętu,obsługa prawna,
     1.219,94 - zakup dostępu do sieci Internet,
     8.319,82 -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,
   11.703,00 - ubezpieczenia budynku, urządzeń, składki  WOKiS,
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           25,15 - podatek vat,
          30,00 - koszty postępowania sądowego,
     3.415,00 - szkolenia pracowników.
      6.712,63 - Promocja jednostek samorządu   terytorialnego, w tym:
      4.487,03 - zakup materiałów ( breloczki, nagrody),
      2.225,60 - zakup usług pozostałych.
   20.947,33 - Pozostała działalność, w tym:
   19.162,00 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne,
        296,00 - wynagrodzenie bezosobowe,
        442,80 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków), 
     1.046,53 - zakup usług pozostałych(usługi komornicze).        
                                                                               
7.    754   -  BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE  I OCHRONA                                    30.621,36

        PRZECIWPOŻAROWA     
   30.621,36 -  Ochotnicze Straże Pożarne.                                                          
   22.621,36 stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych,
                      w  tym:
      1.912,98 -  wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń,
      4.527,51 - zakup materiałów i wyposażenia / paliwo , oleje, gaśnice,prenumerata czasopisma 
                        części do samochodu,węgiel),
       7.107,48 - zakup energii,
       6.033,39 - zakup usług pozostałych i odsetki ( przeglądy samochodów, badania    
                         techniczne,
       2.940,00 - zakup usług zdrowotnych,
          100,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii świadczonych
                         w ruchomej  publicznej  sieci telefonicznej,
       8.000,00 - wydatki inwestycyjne ( dokumentacja budowy  OSP Sokolniki).
      
 8.   757   -    OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                     143.630,05
 143.630,05 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu    
                      terytorialnego, w tym:
   17.476,06 -  wydatki na prowizje bankową od udzielonych kredytów,
126.153,99 -  odsetki od udzielonych kredytów i pożyczek.

 9.     758   -   RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                            11.284,05
   11.284,05 - Rozliczenia miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:
   11.284,05- dotacje przekazane gminie Skomlin na zadania realizowane w  ramach porozumień
                      (utrzymanie wysypiska).
10.          801       OŚWIATA I WYCHOWANIE                                           3.275.212,76
1.871.518,69 - Szkoły podstawowe,  w tym:
     81.201,96 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
1.599.087,80 - wynagrodzenie zatrudnionych pracowników łącznie z pochodnymi 
                         od wynagrodzeń i podróżami służbowymi,
     93.954,43 - zakup materiałów i wyposażenia, (druki, publikacje, zakup opału, środków  
                        czystości, bhp),         
     42.019,40 - zakup energii,
       4.586,00 - zakup usług remontowych ( instalacje odgromowe, uziemienia ZS Tyble),
     27.297,15 - zakup usług pozostałych, / pocztowe, drobne naprawy ,przegląd kserokopiarki,    
                         wywóz  nieczystości, usługi kanalizacji , usługi kominiarskie ), 
       3.346,64 - opłaty z tytułu zakupu usług  telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
       3.025,31 - różne opłaty i składki.
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     17.000,00 - wydatki inwestycyjne (kotły  grzewcze).
   440.216,09 -  Przedszkola, w tym ;
     14.796,36 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,  
   346.251,41 - wynagrodzenie zatrudnionych pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń,
       2.700,00 - wynagrodzenie  bezosobowe,
     12.804,03 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i bhp, opał ),
     48.263,15 - zakup środków żywności,
       2.354,97 - zakup pomocy naukowych,
     11.239,35 - zakup energii,
       1.345,33 - zakup usług pozostałych ( badanie gaśnic, wywóz nieczystości, usługi kanalizacji,   
                         usługi kominiarskie),
          461,49 - opłaty z tytułu zakupu  usług  telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej  
                         publicznej  sieci telefonicznej.
    718.873,06 - Gimnazja, w tym:
      35.068,97 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
    645.169,33 - wynagrodzenie zatrudnionych pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń  
                         i podróżami służbowymi, fśs,
      21.930,53 - zakup materiałów i wyposażenia, 
        4.000,00 - zakup energii,
      12.564,23 - zakup usług pozostałych (konserwacja kopiarki, przegląd i pomiary instalacji    
                         elektrycznej, wywóz odpadów, usługi kominiarskie, przesyłki pocztowe),
           140,00 - wynagrodzenia bezosobowe.
      57.763,81 - Gimnazja specjalne, w tym:
        2.426,26 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
      55.337,55 - wynagrodzenie zatrudnionych pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń. 
      55.798,01- Dowożenie uczniów do szkół, w tym:
      22.220,97 - wynagrodzenie zatrudnionych pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń
                         i podróżami służbowymi,
        3.263,33 – wynagrodzenia bezosobowe,
      25.488,46 - zakup materiałów (paliwo, części),
        4.117,64 - zakup usług pozostałych  łącznie  z podatkiem vat ( naprawy samochodu),
           707,61 - opłaty z tytułu zakupu  usług  telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej  
                         publicznej  sieci telefonicznej.
       76.346,47 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa, w tym:
       70.085,71 - wynagrodzenie zatrudnionych pracowników łącznie z pochodnymiod wynagrodzeń, 
            486,10 - zakup  materiałów ( materiały biurowe),
         5.774,66 - zakup usług pozostałych.
         1.532,00 -  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
         1.532,00 - zakup usług pozostałych.
       50.859,13 – Stołówki szkolne, w tym:
       31.198,42 - wynagrodzenie zatrudnionych pracowników łącznie z pochodnym od wynagrodzeń,
         2.388,02 - zakup materiałów i wyposażenia(środki czystości),
       16.949,66 - zakup środków żywności,
            321,03 - zakup energii,
                2,00 - zakup usług pozostałych.
         2.305,50 - Pozostała działalność, w tym:
            443,48 - zakup materiałów i wyposażenia ( zakup nagród ),
            398,52 -  zakup usług pozostałych,
         1.463,50 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii świadczonych 
                          w  ruchomej publicznej  sieci telefonicznej.       
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11.        851 — OCHRONA  ZDROWIA                                                                           25.110,37
  25.110,37- Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:
    2.620,65 -  wynagrodzenie  specjalisty do spraw terapii  uzależnień łącznie z pochodnymi 
                      od wynagrodzeń z funduszem świadczeń socjalnych i  podróżami służbowymi,
  11.790,00 - wynagrodzenia bezosobowe ( wynagrodzenie członków komisji, koordynatora
                      i prowadzącego swietlicę socjoterapetyczną),
    6.345,04 - zakup materiałów i wyposażenia,
    2.854,68 - zakup usług pozostałych,
    1.500,00 – szkolenie pracowników.

12.        852 – OPIEKA SPOŁECZNA                                                           890.913,21          
 653.383,54 - Świadczenia rodzinne,w tym :
 619 387,84 -wypłacono ogółem  świadczeń rodzinnych w tym;
- zasiłki rodzinne na kwotę -                                                 270 726,00  zł   dla  527  osób,
- dodatki z tytułu korzystania   z urlopu wychowawczego
   na kwotę -                                                                                54 077,44 zł dla 26 osób,
- dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka                        11 000,00  zł dla 11 osób,
- dodatek z tytułu samotnego wychowania -                              21 190,00 zł dla 19  osób,
- dodatek z tytułu kształcenia  i rehabilitacji dziecka  -               6 480,00  zł dla 12 osób ,  
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki  w szkole 
   poza miejscem zamieszkania -                                                29 230,00 zł dla 96 osób ,
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej -        35 200,00 zł dla 71 osób,
-  zasiłek pielęgnacyjny -                                                           65 943,00 zł dla 72 osób,
-  świadczenie pielęgnacyjne -                                                   40 421,40 zł dla 13 osób,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka -              23 000,00 zł dla 23 osób,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego                                62 120,00 zł dla 31 osób.  
  8 017,33 -  zapłacono składkę  na ubezpieczenie  społeczne  od świadczeń pielęgnacyjnych

      dla 10 osób.
19.592,68 - wyniosły koszty obsługi  zasiłków rodzinnych w tym:                                                                       
18.742,68 -  koszty wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi  od wynagrodzeń,
     850,00 - fundusz świadczeń socjalnych, 
  5.572,00 - zwrot  dotacji,  
     813,69 - odsetki od dotacji.
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  
i  zlecone

     Razem

Zasiłki i pomoc w naturze oraz      
 zasiłki stałe w tym:
- zasiłki stałe
- zasiłki okresowe
- zasiłki celowe
- zasiłki celowe z   projektu
- koszt dystrybucji żywności 

14.406,32
          

11.741,32
1.350,00
1.315,00

24.156,19
   

16.392,88
7.763,31

38.562,51

16.392,88
7.763,31

11.741,32
1.350,00
1.315,00

Dodatki mieszkaniowe 1.073,98 1.073,98

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

Ośrodki pomocy społecznej
- wynagrodzenia łącznie z
  pochodnymi od wynagrodzeń
- zakup usług pozostałych                 
- pozostałe wydatki

47.817,51

44.720,39
700,50

2.396,62

31.255,00

27.324,92
1.117,68
2.812,40

         

           

79.072,51

72.045,31
1.818,18
5.209,02

Usługi opiekuńcze  tym:
- wynagrodzenie łącznie                    
  z pochodnymi od wynagrodzeń
- zakup usług  pozostałych 

17.543,93

17.500,93
43,00

17.543,93

17.500,93
43,00

Pozostała działalność w tym: 28.261,99 16.838,41  47.408,42
4.300,00

96.808,82

Pomoc państwa  w zakresie  
dożywiania
- koszt dożywiania uczniów          
  w  szkole   
Prace społeczno- użyteczne
Odpłatność za pobyt w DPS
Pomoc finansowa  dla osób 
pobierających  św. pielęgnacyjne

11.847,13

3.568,00
12.846,86

16.838,41

4.300,00

  28.685,54 

3.568,00
12.846,86
4.300,00

 Koszt projektu”Aktywna 
Integracja w Gminie Sokolniki”w 
tym:
- wynagrodzenia łącznie                 
  z pochodnymi od wyunagrodzeń
- wynagrodzenie bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych 
- pozostałe wydatki    

          
     47.408,42

     
     

     35.259,42
       8.466,00

1.800,00
           33,00

1.850,00

47.408,42

 35.259,42
8.466,00 
1.800,00

33,00
      1.850,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej.

1.475,32 2.992,60 4.467,92

GÓŁEM 109.103,73 73.724,92 54.701,02 237.529,67

W ramach zadań własnych i powierzonych z pomocy skorzystało 189  rodzin.  Decyzją 
administracyjną  przyznano  pomoc dla 385 osób. 
Zasiłkiem  stałym otrzymało wsparcie 8 osób 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 16.392,88 zł.
Zasiłki celowe - Na realizację zasiłków celowych w I półroczu 2012 roku wydatkowano łącznie 
11.741,32 zł w tym 3.796,00 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. 

13.      853 - POZOSTAŁE  ZADANIA  W  ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  55.902,91
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55.902,91 - Pozostała działalność, w tym ;
26.364,79 -  wynagrodzenie zatrudnionego kierowcy do przewozu osób niepełnosprawnych  
                    łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia  bezosobowe opiekuna                
                    i funduszem świadczeń socjalnych,
27.350,32 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, płyny, środki bhp),
  1.847,66 - zakup usług pozostałych (przegląd i naprawy samochodu),
     340,14 - opłaty z tytułu zakupu  usług  telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

14.       854  -   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                      41.250,28
    16.304,28 - Świetlice szkolne, w tym;
.        829,38 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
    15.474,90 - wynagrodzenie zatrudnionych pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń.   
     24.946,00- Pomoc materialna dla uczniów, w tym:
     24.946,00 - stypendia dla uczniów (wypłacono stypendia dla 85 uczniów, zasiłek szkolny 
                     dla 6 uczniów) w tym : ze środków dotacji 19.956,80.

15.       900    -     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA     179.386,13
      13.617,13 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód,  w tym:
             133,90 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bhp),
      10.966,51 - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionego konserwatora  
                         kanalizacji i przepompowni ścieków łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń,   
                         podróżami służbowymi i funduszem świadczeń socjalnych,
           581,43 - zakup usług pozostałych  i VAT( za czyszczenie i mycie kanalizacji),
        1.935,29 - zakup energii.

      2.110,44 - Gospodarka odpadami 
                  Wydatkowano na odbiór nieczystości stałych  -  transport  odpadów, oraz zakup worków.
       2.522,70 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym ;
          934,70 - zakup materiałów,
          738,00 -  zakup usług pozostałych,
          850,00 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
  134.357,43 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym ;
    85.677,00 - zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i odsetek,
    47.483,68 - wydatki na utrzymania linii elektrycznych i punktów świetlnych,
      1.196,75 - zakup materiałów i wyposażenia (bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego).
    26.778,43 - Pozostała działalność, w tym ;
    18.855,12 - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i funduszem świadczeń     
                        socjalnych zatrudnionych pracowników,
       2.437,51 - zakup materiałów i wyposażenia ( środki bhp, czystości, paliwo),
       5.485,80 - zakup usług pozostałych  (za opiekę  weterynaryjną bezdomnych psów).
       
16.         921 -   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO            85.240,89
    49.980,00 – Domy i  ośrodki kultury , świetlice i kluby, w tym ;
    49.980,00  - Przekazano dotację dla: Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki
    20.400,00 – Biblioteki, w tym:
    20.400,00 - przekazano dotacje dla  Biblioteki.
    14.860,89 - Pozostała działalność, w tym ;
      7.601,84 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń( wynagrodzenie zwolnionego 
                       pracownika),
      1.399,76 - odsetki,
         939,29 - koszty postepowania sadowego,
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      4.920,00 - zakup usług pozostałych( koncert MIRAMI).
 
17.          926   -  KULTURA FIZYCZNA                                                                          15.006,54 
  15.006,54 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:
  15.006,54 – przekazano dotacje dla stowarzyszeń.
       
XI  Wydatki  majątkowe.
Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 5.879.420,68 co stanowi 48,56 %.
Na zadania inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości  28.760,00 co stanowi  12,84 % 
planowanych wydatków inwestycyjnych, 0,49 % wydatków ogółem.
Plan i realizację zadań inwestycyjnych przedstawia  poniższe zestawienie:
Dział – Rozdział Paragraf       Plan Nazwa  zadania Wykonanie

400 - 40002 6050   30.000,- Budowa linii wodociągowej Walichnowy 1.300,00

600 - 60095 6050 50.000,- Zakup koparki     -  0 -

700 - 70005 6050 100.000,- Nadbudowa z przebudową  budynku 
mieszkalnego w Wiktorówku

2.460,00

700 - 70005 6060 16.000,- Zakup kontenera  mieszkalnego

754 -75412 6050 8.000,- Budowa strażnicy OSP  Sokolniki 8.000.00

801 - 80101 6050   20.000,- Zakup kotła grzewczego do  Zespołu Szkół w  Tyblach 17.000,00

R a z e m 224.000,- O G Ó Ł E M 28.760,00

XII     Informacje  dodatkowe
Realizacja wydatków budżetowych wynosi 48,56% planowanych wydatków. 
Odchylenia w  realizacji  dochodów  są bardzo minimalne nie zachodziła konieczność realizacji 
wydatków.

XIII   Kredyty , zobowiązania 
Dług gminy na koniec okresu  sprawozdawczego wynosi 4.531.236,48 zł , co stanowi  34,08 % 
planowanych dochodów  budżetu.
W okresie sprawozdawczym gmina spłaciła kredyty  w kwocie     950.090,88 zł. oraz wykupiła 
obligacje  w kwocie  200.000,00.
Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zadłużenie w kwocie:
               1.521.236,48 -  kredytów długoterminowych,
               1.700.000,00 -  pożyczki z budżetu państwa,
               1.310.000,00 -  z emisji obligacji Gminy Sokolniki.               
Ogółem  4.531.236,48
Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 112,40
w tym:  z tytułu dostaw  i usług  112,40.
W okresie sprawozdawczym gmina nie udzielała poręczeń. 
Planowane  spłaty  zobowiązań  w latach  2012-2013 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 2012 roku  
12,16,% w 2013 roku 9,56 %, a za I półrocze 2012 r. wyniosło 9,73 %
Z powyższego wynika , że w latach  2012-2013 kwoty  zobowiązań  przypadających 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, 
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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 się zgodnie  z jej założeniami.
Przewidywane wykonanie długu na koniec roku  budżetowego i w latach następnych wynosić 
będzie: 
- na koniec 2012 roku 4.411.539,00 zł, co stanowi 33,27 % planowanych dochodów gminy,
- na koniec 2013 roku 3.422.345,00 zł, co stanowi 26,83 % planowanych dochodów gminy.
- na koniec 2014 roku 2.533.000,00 zł, co stanowi 19,58 % planowanych dochodów gminy,               
- na koniec 2015 roku 1.815.700,00 zł, co stanowi 14,03 % planowanych dochodów gminy,               
- na koniec 2016 roku 1.154.300,00 zł, co stanowi   8,92 % planowanych dochodów gminy,              
- na koniec 2017 roku    610.000,00 zł, co stanowi   4,71 % planowanych dochodów gminy,               
- na koniec 2018 roku               0,00 zł, co stanowi   0,00 % 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 maju b.r. kolejne 9 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo 
z terenu Gminy, przystąpiło do cyklu szkoleń w ramach projektu. Za okres sprawozdawczy 
przedsięwzięcie  zostało zrealizowane w kwocie  48.758,42 przy planowanym  186.276,00 zł.
co stanowi 26,18%.  W wykazie przedsięwzięć brak  wieloletnich zadań inwestycyjnych, ponieważ  
realizowane są tylko zadania  jednoroczne. 

Przygotował:  M. Werbicka 
Sokolniki  20 sierpień  2012
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Informacja o przebiegu wykonania  planu finansowego Instytucji  Kultury  
za  pierwsze  półrocze 2012 rok.

                                                 
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 2012 r. między innymi: ferie dla dzieci i młodzieży.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:          103.333,38
      1. Dotacje z Urzędu Gminy Sokolniki                                                               49.980,00
      2. Dochody własne  (wypożyczenia naczyń,imprez okolicznościowych, 
          biletów z  figloraju)                                                                                        51.966,05
      3.Pozostałe dochody ( darowizny, różnice VAT, kapitalizacja odsetek),            1.387,33
                                                                                                  
Koszty Gminnego Ośrodka, Kultury Sportu i Turystyki (w zł.) wynoszą ogółem:     95.479,17
w tym:
– zużycie materiałów i energii,    22.098,23
(energia elektryczna i cieplna, zużycie paliw, wody, materiały biurowe, )    
- usługi obce (usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe),    14.707,84      
- różne opłaty                               82,00        
- wynagrodzenia                      48.861,10   
- składki zus                                               9.730,00
Stan środków obrotowych w zł.
Zobowiązania ogółem  w zł                                                                   31.261,81
w tym: wymagalne razem                                                                      20.254,26
- z tytułu dostaw i usług  16.284,13
- pozostałe                         3.970,13                  
Należności wynoszą        5.006,67   
Środki pieniężne na rachunku bankowym :           18.603,79
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Biblioteki

Dochody biblioteki wyniosły  20 401,28 zł  i stanowią wpływy z:( w  zł)
dotacje z Urzędu Gminy Sokolniki     20 400,00
kapitalizacja odsetek od środków na r-ku bankowym                      1,28

Koszty biblioteki wynoszą ogółem ( w  zł):  20 689,76
Wynagrodzenia           12.300,00
ubezpieczenia społeczne, zfśs       3 291,58
zużycie materiałów i energii
(książki,  art. biurowe)                                                    1 677,72
usługi obce,(usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe)                3 043,66
Ryczałty samochodowe, delegacje, ubezpieczenia          376,80

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2011 :                                3.933,32

Środki pieniężne na r-ku bankowym        3.933,32
Należności i zobowiązania                                                               -   0 -

Działalność Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki w I półroczu 2012 r. pod względem 
merytorycznym przedstawia się  następująco:
Zakupy książek w zł.                            1.056,62
Prenumerata czasopism w zł. ogółem (miesięcznik „Bibliotekarz”)       96,00
Stan księgozbioru ogółem: 21 826 wol..
Liczba czytelników ogółem (w tym 56 dzieci)       225 osób
Liczba wypożyczeń woluminów zwartych na zewnątrz                                             2 420 wol.
Liczba wypożyczeń woluminów zwartych na miejscu                                                    48 wol.       
Liczba wypożyczeń czasopism nieoprawnych na miejscu                      32 wol.

Zestawił: M. Werbicka 
Sokolniki 2012-08-20
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	Ogółem dochody stanowią wpływy w kwocie / w zł / 7.567.711,20 , w tym:
	4. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 53.376,88
	53.376,88 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:
	6. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 751.146,40
	

