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                          Załącznik do Zarządzenia Nr 68 /2012
                                                     Burmistrza Gminy i Miasta  

                                         z dnia 30.08.2012r. 
 

I N F O R M A C J A 
z wykonania budŜetu gminy i miasta  Jastrowie 

za I PÓŁROCZE  2012 roku 
 
 
 
 

BudŜet Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2012 przyjęty Uchwałą Nr 84/2011 Rady Miejskiej 
w Jastrowiu z dnia  29  grudnia 2011r. 
 
- po stronie dochodów z kwoty      30.665.458 zł 
  wzrósł na przestrzeni roku o kwotę           230.227 zł 
  tj. o  3,5% i stanowi kwotę ogółem      30.895.685 zł 
 
 
- po stronie wydatków z kwoty      30.836.229 zł 
  wzrósł na przestrzeni roku o kwotę                      900.295 zł 
  tj. o  8,6% i stanowi kwotę ogółem      31.736.524 zł 
 
 
- dla zrównowaŜenia budŜetu gminy i miasta 
   przychody stanowią:        2.008.924 zł 
   w tym: 
- kredyty i poŜyczki         1.000 000 zł 
-  przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych     1.008.924 zł 
 
  Rozchody stanowią           1.168.085 zł 
  w tym: 
– spłata kredytów  i poŜyczek       1.099.599 zł 
- udzielone poŜyczki              68.486 zł 
 

Z uwagi na otrzymane zawiadomienia o ustaleniu wielkości dotacji celowych na 
zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej oraz subwencji i udziałów we 
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a takŜe zagospodarowania wolnych 
środków pochodzących z realizacji budŜetu roku ubiegłego, na przestrzeni I półrocza 2012r. 
plan dochodów i wydatków uległ zmianom. 
 

Uwzględniając przedstawione zmiany budŜet gminy i miasta  w ujęciu ogólnym został 
wykonany następująco: 
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ZESTAWIENIE ZMIAN BUD śETU GMINY ZA I PÓŁROCZE  2012 ROKU 

Lp. Wyszczególnienie 
BudŜet uchwalony 

na 01.01.2012 r. 

Zmiany 
+ zwiększenie 
- zmniejszenie 

BudŜet po 
zmianach 

Wykonanie 
30.06.2012 r. 

% 
/5:4/ 

Dochody/ 
wydatki  

na 1 
mieszkańca 

 1 2 3 4 5 6 7 

I DOCHODY OGÓŁEM 
 

30.665.458 + 230.227 30.895.685 16.435.351 53,2 1.396,85 

1. Dochody bieŜące 29.512.578 + 663.707 30.176.285 16.255.065 53,9 1.381,53 

 w tym:       

 
a. 

 
dochody własne 

11.610.562 - 122.813 11.487.749 5.674.990 49,4 482,32 

 
 

z tego: 
dochody z tyt. wydawania 
zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych 

185.000 --- 185.000 126.749 68,5 10,77 

b. 
Subwencja ogólna 

w tym: 
11.748.803 - 173.185 11.575.618 6.628.728 57,3 563,34 

 
część oświatowa subwencji 

ogólnej 
7.461.156 - 173.185 7.287.971 4.484.904 61,5 381,17 

 
część równowaŜąca subwencji 

ogólnej  
737.288 -- 737.288 368.646 50,0 31,33 

 
część wyrównawcza subwencji 

ogólnej  
3.550.359 -- 

3.550.359 1.775.178 
50,0 150,87 

c. 

Dotacje celowe otrzymane z 
budŜetu państwa na finansowanie 
zadań z zakresu administracji 
rządowej – zadania zlecone 

 

5.406.959 + 50.217 5.457.176 2.956.047 54,2 251,24 
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d. 

Dotacje celowe otrzymane z 
budŜetu państwa  
na realizację własnych zadań 
bieŜących 
 

696.934 + 577.726 1.274.660 962.421 75,5 81,80 

e. 

Dotacje celowe otrzymane z 
powiatu na zadania bieŜące 
realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jst 

49.320 --- 49.320 32.880 66,7 2,79 

f. 

Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w 
art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6  

--- + 331.762 331.762 --- --  

2. Dochody majątkowe 1.152.880 - 433.480 719.400 180.286 25,1 15,32 

 
w tym: dochody ze sprzedaŜy 
majątku 

510.000 +90 510.090 180.286 35,3 15,32 

  
Liczbę mieszkańców gminy i miasta Jastrowie przyjęto wg stanu na 31.12.2011r. (miasto 8.682 + gmina 3.084) = 11.766 osób (dane z Urzędu 
Statystycznego) 
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ZESTAWIENIE ZMIAN BUD śETU GMINY I MIASTA ZA I PÓŁROCZE   2012 ROKU 
 

 
 Wyszczególnienie 

BudŜet 
uchwalony na 
01.01.2012 r. 

Zmiany 
+ zwiększenie 
- zmniejszenie 

BudŜet po 
zmianach 

Wykonanie 
30.06.2012 r. 

% 
/5:4/ 

Dochody/ 
wydatki  

na 1 
mieszkańca 

 1 2 3 4 5 6 7 

II WYDATKI BUD śETOWE 
OGÓŁEM 

30.836.229 + 900.295 31.736.524 15.688.833 49,4 1.333,40 

1. 
wydatki bieŜące 

 
28.557.969 + 1.181.414 29.739.383 14.625.891 49,2 1.243,06 

a) 
Wydatki jednostek 
budŜetowych 

18.655.418 + 318.488 18.973.906 9.123.686 48,1 775,43 

 
w tym: 
- wynagrodzenia i składki 
od nich naliczane 

12.483.680 + 14.024 12.497.704 6.423.804 51,4 545,96 

 
- wydatki związane z 
realizacją ich statutowych 
zadań 

6.171.738 304.464 6.476.202 2.699.882 41,7 229,46 

b) dotacje na zadania bieŜące 2.338.700 + 67.320 2.406.020 1.299.234 54,0 110,42 

 

w tym:  
- dotacja przedmiotowa dla 
zakładu budŜetowego 
§ 2650 

512.000 --- 512.000 256.002 50,0 21,76 

 

- dotacja podmiotowa z 
budŜetu dla  niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 
§ 2540   

633.000 --- 633.000 295.058 46,6 25,08 
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- dotacje celowe 
przekazane dla powiatu na 
zad bieŜące realizowane na 
podst porozumień między 
jst § 2320 

--- + 10.000 10.000 --- --  

 

-dotacje celowe udzielone 
w trybie art.221 ustawy na 
dofinans zad zlec do 
realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność 
poŜytku publicznego§ 2360 

61.000 - 15.420 45.580 41.580 91,2 3,53 

 

-dotacje celowe na dofinans 
prac remontowych i 
konserwator obiektów 
zabytkowych § 2720 

--- + 15.000 15.000 --- --  

 
- dotacja podmiotowa  dla   
samorządowej instytucji 
kultury § 2480 

957.700 --- 957.700 593.854 62,0 50,47 

 

- dotacja celowa na pomoc 
finansową udzielaną 
między jst na dofinansow. 
własnych zadań bieŜących 
§ 2710 

--- + 7.740 7.740 7.740 100,0 0,66 

 

- dotacja celowa z budŜetu 
na dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom 
niezaliczanym do sektora 
finansów publicz § 2830 

5.000 --- 5.000 5.000 100,0 0,42 
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- dotacje celowe z budŜetu na 
finansowanie lub 
dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom § 2820 

170.000 + 50.000 220.000 100.000 45,5 8,50 

c)  
Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
7.158.851 + 463.844 7.622.695 4.044.837 53,1 343,77 

d) 

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

--- + 331.762 331.762 --- --  

e) 
wydatki na obsługę długu 
publicznego 

405.000 --- 405.000 158.134 39,0 13,44 

f) 
wydatki związane z 
realizacją  zadań z zakresu 
administracji rządowej 

5.406.959 + 50.217 5.457.176 2.810.095 51,5 238,83 

g) 

wydatki na realizację zadań 
określonych w programie 
profilaktyki i 
rozwiązywania problemów  
alkoholowych i zwalczania 
narkomanii 

185.000 + 27.000 212.000 96.339 45,4 8,19 

2. Wydatki majątkowe 2.278.260 - 281.119 1.997.141 1.062.942 53,2 90,34 

a) 
wydatki inwestycyjne 
§ 6050 

2.004.260 - 611.619 1.392.641 729.944 52,4 62,04 
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b) 
wydatki na zakupy inwest. 
§ 6060 

59.000 + 316.200 375.200 175.999 46,9 14,96 

c) 

dotacje celowe na 
dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji  
zakładów budŜet §6210 

65.000 + 30.000 95.000 65.000 68,4 5,52 

d) 

wydatki na zakupy i objęcie 
akcji oraz wniesienie 
wkładów do spółek prawa 
handlowego § 6010 

--- --- --- --- ---- -- 

e) 

dotacje celowe na pomoc 
finansową udzielaną 
między jst na 
dofinansowanie własnych 
zadań incest § 6300 

--- + 30.000 30.000 30.000 100,0 2,55 

f) 

dotacje celowe na 
finansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych 
innych jednostek sektora 
finansów publicz § 6220 

140.000 - 45.700 94.300 62.000 65,7 5,27 

g) 

Dotacje celowe na 
finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji jednostek 
niezaliczanych do sektora 
finansów publicz § 6230 

10.000 --- 10.000 --- --  

 

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

--- + 415.661 415.661 377.035 90,7 32,04 
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ZESTAWIENIE ZMIAN BUD śETU GMINY I MIASTA ZA I PÓŁROCZE  2012 ROKU 

 

Lp. Wyszczególnienie 
BudŜet 

uchwalony na 
01.01.2012 r. 

Zmiany 
+ zwiększenie 
- zmniejszenie 

BudŜet po 
zmianach 

Wykonanie 
30.06.2012 r. 

% 
/5:4/ 

Dochody/ 
wydatki  

na 1 mieszkańca 

 1 2 3 4 5 6 7 

III 
PRZYCHODY OGÓŁEM 
w tym: 

1.270.370 + 738.554 2.008.924 2.173.701 108,2 184,74 

a) 

Przychody z zaciągniętych 
poŜyczek na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z  UE 

      

b) 
 

poŜyczki i kredyty na rynku 
krajowym    

1.270.370 - 270.370 1.000.000 ---- -- 184,74 

c) Przychody z tytułu innych 
rozliczeń krajowych 

 + 1.008.924 1.008.924 2.173.701 215,4  

d) NadwyŜki z lat ubiegłych      52,62 

IV 
ROZCHODY OGÓŁEM 
w tym: 

1.099.599 + 68.486 1.168.085 619.100 53,0 46,80 

a) spłaty otrzymanych krajowych 
poŜyczek i kredytów 

1.099.599 --- 1.099.599 550.614 50,0 5,82 

b) 

PoŜyczki udzielone na 
finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem 
środków z UE 

 + 68.486 68.486 68.486 100,0  

c) Inne cele ( lokaty terminowe)       
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Realizacja budŜetu za  I półrocze 2012 rok przedstawia się następująco: 
 
Wykonanie dochodów       53,2 % 
Wykonanie wydatków       49,4 % 
 
Dochody budŜetowe gminy i miasta Jastrowie w I półroczu 2012 roku obejmowały:  

1. dochody bieŜące 
w tym: 
a) dochody własne, 
b) transfery z budŜetu państwa i budŜetu powiatu, 

            c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków    
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 

 
2. dochody majątkowe 
 

Dochody bieŜące gminy i miasta Jastrowie uchwalone zostały w planie w wysokości 
29.512.578 zł. Dochody te ogółem zwiększono  o   663.707 zł.  
Zmiana dotyczyła: 
1. dochody własne      zmniejszono o             (-)  122.813 zł 
   w tym:  
- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych 
  udział w podatku dochodowym od os fizycznych zmniejszono o           (-) 147.383 zł, 
  
  - Oświata i wychowanie 
     dochody z najmu i dzierŜawy   zwiększono o             (+)  1.900 zł,          

wpływy z róŜnych dochodów    zwiększono o                  (+) 770 zł, 
 
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
   wpływy z róŜnych dochodów    zwiększono o             (+) 21.900 zł, 
 
 
2. transfery z budŜetu państwa i budŜetu powiatu     zwiększono o                   (+) 454.758 zł 
   w tym: 
    a) subwencje      zmniejszono o           (-) 173.185 zł, 
       z tego: 
      ● subwencja oświatowa      zmniejszono o            (-) 173.185 zł 
 
    b) dotacje celowe z budŜetu państwa i budŜetu powiatu  zwiększono o            (+) 627.943 zł, 
       z tego: 
      ● dotacje celowe na zadania zlecone                zwiększono o             (+) 50.217 zł 
      ● dotacje celowe na realizację zadań własnych             zwiększono o           (+) 577.726 zł 
 
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych  
    z udziałem środków europejskich oraz środków, o których  
    mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6  zwiększono o         (+) 331.762 zł.
  
 
 
Dochody majątkowe gminy i miasta Jastrowie uchwalone zostały w planie w wysokości 
1.152.880 zł. Dochody te ogółem zmniejszono  o  433.480 zł.  
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Zmiana dotyczyła: 
● środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,  
   powiatów, samorządów województw,  
   pozyskane z innych źródeł     zmniejszono o         (-)  433.570 zł, 
● wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych  zwiększono o        (+) 90 zł. 
 
Do waŜniejszych źródeł dochodów własnych naleŜy zaliczyć: 
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku   
dochodowego od osób prawnych, 
- wpływy z  podatków lokalnych, 
- wpływy z opłat lokalnych, 
- dochody z majątku gminy. 
 
Szczegółowa charakterystyka dochodów własnych i majątkowych obejmuje: 
plan  12.207.149 zł  wykonanie  5.855.276 zł         48,0% 
w tym: 
 
1. „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” 
plan      225.110 zł  wykonanie    11.050 zł         4,9% 
zrealizowane wpływy pochodzą: 
● z opłat z tytułu czynszu dzierŜawnego za obwody łowieckie  
   opłacane przez Nadleśnictwa      5.590 zł, 
● wpłat z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości    5.460 zł,  
  
 
2. „TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ” 
plan              --- zł  wykonanie    5.487 zł       
zrealizowane wpływy pochodzą: 
● z kar pienięŜnych za uszkodzenie Ŝeliwnych kratek     900 zł,    
● sprzedaŜy kamienia rozbiórkowego kwota     750 zł, 
● odszkodowanie za uszkodzenie przystanku PKS   3.837 zł. 
 
 
3. „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” 
plan            602.600 zł  wykonanie    264.112 zł     43,8% 
osiągnięte wpływy pochodzą przede wszystkim z:  
● wpłat z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości – 173.878 zł,  
● dochodów z najmu i dzierŜawy  - 42.468 zł,  
● opłaty za wieczyste uŜytkowanie nieruchomości – 31.668 zł,  
● wpływów z usług (dotyczą zwrotu kosztów wyceny nieruchomości przygotowywanych do 
sprzedaŜy) – 1.924 zł,  
● wpływów  z tytułu  przekształcenia  prawa uŜytkowania wieczystego – 74 zł.,  
● tytułu odsetek uzyskano dochody w wysokości 14.100 zł. 
 
4. „DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA” 
plan  12.500 zł  wykonanie      7.496 zł    60,0% 
w dziale tym ujęto wpływy z tytułu  usług cmentarnych. 
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5. „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 
plan    12.000 zł  wykonanie    7.133 zł  59,4% 
uzyskane dochody w tym dziale to:  
● dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowią 5% 
dochodów uzyskanych na rzecz budŜetu państwa kwota  - 22 zł, 
● wpływy z tytułu usług (  odpłatność za rozmowy telefoniczne  )  – 348 zł,  
● wpływy ze sprzedaŜy ( złomu) - 42 zł, 
●wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek –188 zł, 
● odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej – 713 zł.  
● koszty upomnienia  z tytułu wysłanych upomnień – 5.820 zł. 
 
6. „BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO śAROWA” 
plan        400.000 zł  wykonanie          15.190 zł          3,8% 
uzyskane dochody w tym dziale to mandaty karne nałoŜone przez straŜ gminną  
 
7. „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH I IN NYCH 
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ” 
plan     10.173.819 zł  wykonanie   5.027.606 zł            49,4% 
 
a) udziały w podatkach budŜetu państwa 
   plan  3.667.019 zł  wykonanie  1.557.387 zł        42,5% 
 w tym: 
- podatek dochodowy od osób fizycznych            
plan  3.537.019 zł  wykonanie 1.495.947 zł         42,3% 
- podatek dochodowy od osób prawnych 
plan      130.000 zł  wykonanie     61.440 zł         47,3%.  
 
Zaplanowane na kwotę 3.667.019 zł  udziały gminy w podatkach stanowiących dochód 
budŜetu państwa zostały zrealizowane w 42,5%. Wpływy z tytułu udziałów w podatku 
dochodowym od osób fizycznych realizowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów 
na rachunek budŜetu gminy do 10-tego kaŜdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 
Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są przez 
urzędy skarbowe. 
   
b) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej 
plan                5.000 zł  wykonanie      2.064 zł        41,3% 
podatek ten, pobierają urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego 
 
c) wpłaty z podatków i opłat lokalnych osoby prawne 
plan  3.559.300 zł  wykonanie 1.793.008 zł      50,4%     
w tym: 
- podatek od nieruchomości   plan 2.743.000 zł wykonanie 1.361.610 zł      49,6% 

w roku 2012r. zarejestrowano 61 podmioty prawne zobowiązane do uiszczania podatku od 
nieruchomości. Na dzień 30.06.2012r. zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych 
wynoszą  682.131,54 zł z tego 94.370,00 zł dotyczy przedsiębiorstw w upadłości.  
 
- podatek rolny  plan      134.800 zł wykonanie     88.372 zł    65,6% 

na dzień 30.06.2012r. zaległość stanowi kwotę 110,00 zł. 
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- podatek leśny  plan  644.600 zł wykonanie    319.534 zł       49,6%  
na dzień 30.06.2012r. nie wystąpiła zaległość. 
 
- podatek od środków transportowych                

plan       31.900 zł wykonanie        14.944 zł      46,8% 
w  roku 2012r. zarejestrowano 7 podmiotów zobowiązanych do uiszczania podatku od 
środków transportowych.  
Na dzień 30.06.2012r. kwota zaległości  wynosi 682,00 zł. 
 
-odsetki   plan      5.000 zł wykonanie        7.228 zł        144,6% 
 
- rekompensaty  utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 
    plan     ----  wykonanie       1.320 zł        
 dochody uzyskano  z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością 
Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód 
powierzchniowych  

 
d) wpłaty z podatków i opłat lokalnych osoby fizyczne 
 
plan  2.695.500 zł  wykonanie   1.493.339 zł      55,4%   
w 2012r. zarejestrowano 3.392 podmiotów fizycznych zobowiązanych do uiszczania podatku 
od nieruchomości, rolnego i leśnego.  
w tym: 
- podatek od nieruchomości   plan 1.714.200 zł wykonanie   1.001.021 zł      58,4% 

na dzień 30.06.2012r. zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą   
623.957,81 zł. 
 
- podatek rolny  plan    443.200 zł wykonanie    219.634 zł     49,6% 

kwota zaległości na 30.06.2012r. wynosi  55.787,24 zł. 
 
- podatek leśny  plan     8.700 zł wykonanie      2.930 zł    33,7%  
kwota zaległości na 30.06.2012r. wynosi 129,80 zł. 
 
- podatek od środków transportowych                

plan   266.400 zł wykonanie    111.250 zł   41,8% 
kwota zaległości na 30.06.2012r. wynosi  56.090,00 zł. 
 
- podatek od spadków i darowizn 

plan      17.000 zł wykonanie      9.628 zł     56,6%  
podatek ten, pobierany przez urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego. Związany 
jest ze zdarzeniami losowymi, stąd trudno ustalić wielkość planowaną. 
 
- opłata od posiadania psów 

plan   8.000 zł wykonanie     8.134 zł  101,7%  
kwota zaległości na 30.06.2012r. wynosi 8.617,26 zł 
 
 -opłaty lokalne ( opłata targowa) 

plan    28.000 zł wykonanie     12.357 zł       44,1% 
ustalenie stawki dziennej opłaty targowej oraz pobór   w drodze inkasa zgodnie z Uchwałą  
Nr 133/2008  Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.10.2008r. 
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- podatek od czynności cywilnoprawnych 
plan   190.000 zł wykonanie   116.953 zł    61,6%  

podatek ten nie stanowi dochodu przypisanego, stąd trudno ustalić wielkość planowaną. 
 
-odsetki   plan   20.000 zł wykonanie     11.433 zł    57,2%  

na realizację tych dochodów znaczący wpływ mają ściągnięte zaległości z tytułu podatków i 
opłat wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.      
             
e) wpływy z  innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie ustaw  
plan        247.000 zł   wykonanie        181.807 zł            73,6% 
w tym: 
- wpływy z opłaty skarbowej 
    plan 30.000 zł wykonanie 14.470 zł            48,2% 

opłatę pobiera się od weksli, podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń.  
 
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 
    plan 20.000 zł wykonanie 32.726 zł                     163,6% 

Kwota planu nie stanowi dochodu przypisanego. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy 
prawo geologiczne i górnicze. Dochody stanowią wpłaty przedsiębiorstw wydobywających 
kopalinę ze złoŜa.  Przedsiębiorca opłatę  ustala we własnym zakresie i wnosi  bez wezwania 
na rachunek budŜetu gminy, na podstawie faktycznej wielkości wydobytej kopaliny, rozlicza 
się  kwartalnie i wpłaty  w poszczególnych  kwartałach są nierównomierne.  
 
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaŜ alkoholu  

plan  185.000 zł wykonanie   126.749 zł             68,5% 
wpływy związane są z wydawanymi w trakcie roku zezwoleniami na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych na terenie miasta i gminy Jastrowie. 
W  I półroczu 2012 roku wydano łącznie - 48 zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu, w tym na 
sprzedaŜ piwa - 15, na sprzedaŜ wina – 11, na sprzedaŜ wódki – 9, oraz jednorazowo na 
sprzedaŜ piwa 13. 
 
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 
    plan  12.000 zł wykonanie    7.854 zł         65,5% 
zrealizowane dochody dotyczą  opłaty za zajęcie pasa drogowego. 
 
-odsetki   plan       --- zł  wykonanie         8  zł      
 
8. „ RÓśNE ROZLICZENIA” 
plan    13.830 zł wykonanie        23.713 zł       171,5% 
wykonanie stanowią odsetki od środków pienięŜnych na rachunkach bankowych. 
 
 
9. „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 
plan          412.240 zł wykonanie        262.427 zł        63,7%.  
 
Dochody wykonane przez gminne jednostki budŜetowe w całości odprowadzane są na 
rachunek gminy,  zrealizowane dochody obejmują: 
– wpływy z usług na kwotę 241.140 zł z czego przypada na: 
   ● opłaty za wyŜywienie – 165.962 zł,  
   ● czesne za przedszkole   – 62.664 zł,   
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   ● opłaty za ogrzewanie lokali mieszkalnych, będących w dyspozycji placówek  
oświatowych – 5.402 zł,   
   ● ryczałt za przygotowanie posiłków – 4.815 zł,    
   ● wpływy z usług ksero, telefonicznych – 2.297 zł .  
 
- dochody z najmu i dzierŜawy klas i gabinetów stanowi   kwotę  19.072 zł, 
- wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych – 82 zł  
- wpływy stanowiące wynagrodzenie płatnika, dochody z lat ubiegłych  - 1.738 zł, 
- odsetki,  kwota  395 zł, 
 
10. „POMOC  SPOŁECZNA” 
plan          251.600 zł wykonanie   156.422 zł                    62,2% 
 
uzyskane wpływy w tym dziale to:  
rozdział 85202 – dom pomocy społecznej osiągnięte wpływy w wysokości 112.895zł  
stanowią:  
● dochody z tytułu najmu stołówki i czynszu za pomieszczenia MGOPS  - 5.085 zł,  
● zwrot poniesionych kosztów tytułem dostarczania do  MGOPS  ciepła, wody  - 4.084 zł,  
● wyŜywienie stołujących się osób - 103.618 zł, 
● wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku - 45 zł,  
● odsetki - 63 zł. 
 
rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego  osiągnięte wpływy kwocie 22.549 zł to: 
●  w § 0970  kwota  5.107 zł stanowi  wpływ zaliczki alimentacyjnej przekazanej  przez 
komornika, 
●  w § 0980  kwota    15.667 zł  stanowi  wpływ funduszu alimentacyjnego przekazanego  
przez komornika, 
●  w § 2360  kwota    1.775 zł stanowi wpływ zaliczki alimentacyjnej przekazanej  przez 
gminy, 
 
rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe wpływy stanowią kwotę 3.859 zł 
● zwrot zasiłków celowych – 3.859 zł 
 
rozdział 85219 – ośrodek pomocy społecznej wpływy stanowią kwotę 3.486 zł  i obejmują:  
● rozliczenie za rozmowy telefoniczne - 229 zł,    
● wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego - 44 zł, 
● odsetki od  nadpłaconych świadczeń – 3.213 zł  
 
rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne z tego tytułu wpłynęła do budŜetu kwota 
10.933 zł. Średniomiesięcznie opieką objętych było 11,97 osób. 
 
rozdział 85295 – pozostała działalność zrealizowane dochody w kwocie 2.700 zł stanowią 
dobrowolną alimentację na rzecz członka rodziny przebywającego w domu pomocy 
społecznej. 
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11. „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” 
plan             54.400 zł  wykonanie        39.323 zł            72,3% 
 
osiągnięte dochody dotyczą:  
● wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska kwota 
13.680 zł, 
● wpływów z opłaty produktowej, są efektem włączenia się gminy w selektywną zbiórkę 
odpadów kwota 876 zł,  
● wpłat za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych kwota  24.767 zł,  
 
12. „KULTURA  I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” 
plan             21.900 zł wykonanie         21.900 zł                100,0  % 
osiągnięte dochody stanowią  dochody lat ubiegłych 
 
13. „KULTURA FIZYCZNA ” 
plan     27.150 zł  wykonanie       13.417 zł       49,4 % 
 
osiągnięte dochody obejmują:   
● wpływy z wynajmu hali sportowej  - 488 zł,  
● wpływy z  odpłatności za udział w Amatorskiej Lidze Halowej Piłki NoŜnej, za bilety 
wstępu na mecze, oraz za udostępnienie sprzętu i boiska –  12.272zł,  
● odsetki  w kwocie 3 zł, 
● wynagrodzenie płatnika podatku  i rozliczenie z roku ubiegłego - 654 zł. 
 
Transfery z budŜetu państwa i budŜetu powiatu zaplanowane zostały w wysokości 
17.902.016 zł. Plan uległ w I półroczu 2012r. zwiększeniu do kwoty 18.515.591 zł tj. o 
613.575 zł.  Największy udział w omawianej grupie rodzajowej stanowią subwencje. 
 
1. Subwencja ogólna 
 
Wykonanie subwencji ogólnej przedstawia się następująco: 
Wyszczególnienie Plan na 2012r.  

(po zmianach) 
Wykonanie na 
30.06.2012r. 

% wykonania 
planu 

Struktura  
wykonania   

Subwencje ogólne, z tego: 11.575.618 6.628.728 57,3 100 
- część oświatowa 7.287.971 4.484.904 61,5 67,7 
- część  równowaŜąca 737.288 368.646 50,0 5,5 
- część wyrównawcza 3.550.359 1.775.178 50,0 26,8 
W strukturze subwencji ogólnej – subwencja oświatowa stanowi najwyŜszy udział 67,7 % i 
stanowi główne źródło finansowania bieŜących wydatków szkół. W porównaniu do roku 2011 
wskazuje zwiększenie o 174.687 zł. 
 
Wyszczególnienie Plan 2011r. Plan 2012r. RóŜnica 
Część oświatowa 7.113.284 7.287.971 + 174.687 
 
Część równowaŜąca subwencji stanowi 5,5% subwencji ogólnej i w porównaniu do roku 2011 
wskazuje zwiększenie o kwotę  49.981 zł. Subwencja ta rozdzielana jest między gminy, 
których wydatki na dodatki mieszkaniowe  w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, 
były wyŜsze od średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin. 
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Wyszczególnienie Plan 2011r. Plan 2012r. RóŜnica 
Część równowaŜąca 687.307 737.288 + 49.981 
 
Część wyrównawcza subwencji stanowi 26,8% subwencji ogólnej i w porównaniu do roku 
2011 wskazuje zwiększenie o kwotę 45.000 zł.  Subwencja wyrównawcza składa się z kwoty 
podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których 
dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niŜszy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 
mieszkańca kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia 
jest niŜsza od średniej gęstości zaludnienia w kraju. 
 
Wyszczególnienie Plan 2011r. Plan 2012r. RóŜnica 
Część wyrównawcza  z tego: 3.505.359 3.550.359 + 45.000 
- kwota podstawowa 1.811.043 1.832.210 + 21.167 
- kwota uzupełniająca 1.694.316 1.718.149 + 23.833 
 
2. Dotacje celowe z budŜetu państwa i budŜetu powiatu 
 
Dochody z tytułu dotacji celowych z budŜetu państwa przeznaczone są na: 
- realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie ustawami, 
- realizację własnych zadań bieŜących gminy. 
 
Dochody z tytułu dotacji celowych z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zostały wykonane w 
kwocie 2.956.047 zł, co stanowi 54,2% planu. 
Przyznane dotacje celowe na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawiają się następująco: 
Wyszczególnienie Plan 2012r.  

(po zmianach) 
Wykonanie na 
30.06.2012r. 

%  
wykonania 
planu 

Struktura 
wykonania 

Dotacje celowe ogółem, z tego 5.457.176 2.956.047 54,2 100,0 
Dotacja na zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej 
przez producentów rolnych 

121.337 121.337 100,0 4,1 

Dotacja na wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń pracowników 
realizujących zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej 

 
138.400 

 
44.850 

 
32,4 

 
1,5 

Dotacja na prowadzenie rejestru 
wyborców 

1.917 960 50,1  

Dotacja na świadczenia rodzinne, 
świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

 
5.082.622 

 
2.716.000 

 
53,4 

 
91,9 

Dotacja na składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne  

 
70.000 

 
30.000 

 
42,9 

 
1,0 
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Dotacji celowej  na wypłatę pomocy 
finansowej osobom uprawnionym, o 
których mowa w rządowym programie 
wspierania osób pobierających 
świadczenie pielęgnacyjne. 
 

 
 

42.900 

 
 

42.900 

 
 

100,0 

 
 

1,5 

 
  W strukturze wykonania dotacji na zadania zlecone największy udział stanowiły dotacje z 
zakresu pomocy społecznej tj. wypłata świadczeń rodzinnych 91,9%,  składki na 
ubezpieczenia zdrowotne 1,0% oraz na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o 
których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 
1,5%. 
Dotacja z budŜetu państwa na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem Urzędu Stanu 
Cywilnego i ewidencji ludności  stanowi 1, 5%, a na zwrot podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 
4,1%. 
 
Dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budŜetu państwa na realizację własnych zadań 
bieŜących gminy zostały wykonane w kwocie 1.037.263 zł, co stanowi 81,1% planu. 
Wyszczególnienie Plan 2012r.  

(po zmianach) 
Wykonanie na 
30.06.2012r. 

%  
wykonania 
planu 

Struktura 
wykonania 

Dotacje celowe ogółem, z tego 1.274.660 962.421 75,5 100,0 
Dotacja na zakup pomocy dydaktycznych 
do miejsc zabaw w szkole w ramach 
Rządowego Programu wspierania w latach 
2009-2014 organów prowadzących w 
zapewnieniu bezpiecznych warunków 
nauki, wychowania i opieki w klasach I-III 
szkół podstawowych ogólnokształcących 
szkół muzycznych I stopnia – „Radosna 
szkoła” 

    

Dotacja na składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za osoby pobierając e 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne 

 
15.802 

 
12.800 

 
81,0 

1,3 

Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe 

 
239.157 

 
180.000 

 
75,3 

 
18,7 

Dotacja na zasiłki stałe 202.000 124.000 61,4 12,9 
Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy 
społecznej 

 
239.465 

 
126.525 

 
52,8 

 
13,1 

Dotacja na dofinansowanie realizacji 
programu „Pomoc państwa w zakresie 
doŜywiania” 

 
479.540 

 
420.400 

 
87,7 

 
43,7 

Dotacja na dofinansowanie świadczeń 
pomocy materialnej dla uczniów o 
charakterze socjalnym  

 
98.696 

 
98.696 

 
100,0 

 
10,3 

Dotacja dofinansowanie zakupu 
podręczników dla uczniów-„Wyprawka 
szkolna” 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 

 
Podobnie jak przy realizacji zadań zleconych gmina otrzymała najwyŜszą kwotę dotacji na 
realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. na doŜywianie 43,7%, na zasiłki i pomoc w 
naturze 18,7%,  na zasiłki stałe 12,9% i na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 13,1%. 
Ogółem pomoc społeczna w ogólnej kwocie otrzymanych dotacji stanowi 89,7%.  
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Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanych z powiatu    
 
Wyszczególnienie Plan 2012r.  

(po zmianach) 
Wykonanie na 
30.06.2012r. 

%  
wykonania 
planu 

Struktura  

Dotacje celowe ogółem, z tego 49.320 32.880 66,7 100,0 
Dotacja na dofinansowanie kosztów 
działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Jastrowiu 

 
49.320 

 
32.880 

 
66,7 

 
100,0 

 
 
Dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 
 
Wyszczególnienie Plan 2012r.  

(po zmianach) 
Wykonanie na 
30.06.2012r. 

%  
wykonania 
planu 

Struktura  

Dotacje celowe ogółem, z tego 331.762 ---   
Dotacja na dofinansowanie realizacji 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
„AKTYWNE JUTRO” 

 
331.762 

 
--- 

  

 
         Wielkość uchwalonych na 2012 rok dochodów miała decydujące znaczenie na rozmiar 
planowanych wydatków.  
 

 
Wydatki bud Ŝetowe w ogólnym zarysie ukształtowały się na poziomie 50,6%. 

W tym: 
- wydatki bieŜące plan  29.739.383  zł wykonanie 14.625.891 zł  49,2% 
- wydatki majątkowe plan     1.997.141  zł wykonanie  1.062.942 zł             53,2%
     
W poszczególnych działach wykonanie wydatków  przedstawia się następująco: 
 
 
1. „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” 
wydatki bieŜące plan  157.137 zł wykonanie               141.713 zł  90,2% 
wydatki majątkowe plan               415.661 zł wykonanie              377.035 zł             90,7% 
Wydatki bieŜące przeznaczono na: 
a) zadania zlecone plan  121.337 zł wykonanie   121.336 zł          100,0% 
w ramach poniesionych wydatków zwrócono producentom rolnym podatek akcyzowy 
zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota 118.957 zł 
oraz pokryto koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku na kwotę 2.380 zł 
 
b) zadania własne plan 29.800 zł wykonanie     20.377  zł           68,4 %  
wykonanie  wydatków stanowi:  
● udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów 5.000 zł, 
● przekazanie 2 % wpływów  podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 6.023 zł,   
● zakup  6 gablot informacyjnych na wsie Sypniewo, Brzeźnica, Brzeźnica Kol., Budy, 
Nadarzyce, Samborsko 8.118 zł, 
● transport  gablot informacyjnych 492 zł, 
● opłacenie składki członkowskiej w Rejonowym Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych 
150 zł, 
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● opłacenie kosztów utylizacji padłych zwierząt  594 zł. 
Wydatki majątkowe poniesiono na: 
- „Wodociągowanie wsi Budy”  plan          415.661 zł wykonanie        377.035 zł    90,7% 
 
2. „LE ŚNICTWO” 
wydatki bieŜące plan        1.500 zł wykonanie               1.500 zł              100,0% 
Wydatek stanowi wykonanie inwentaryzacji drzew topoli za cmentarzem 
 
3. „TRANSPORT I Ł ĄCZNOŚĆ” 
wydatki bieŜące plan   134.100 zł wykonanie             78.735 zł   58,7% 
wydatki majątkowe plan                340.000 zł wykonanie           247.857 zł                              72,9%
   
Wydatki bieŜące przeznaczono na równanie, utwardzanie,  remont dróg gminnych i 
chodników,  utrzymanie zimowe dróg i chodników, zakup znaków drogowych. Dokonano 
przeglądu technicznego obiektów mostowych w Jastrowiu przy ul. Bocznej, ul. Kościelnej i w 
miejscowości Nadarzyce na rzece Piława oraz załoŜono 3 ksiąŜki obiektów mostowych. 
Wykonano projekt stałej organizacji ruchu – oznakowanie kontroli radarowej. 
 
Wydatki majątkowe poniesiono na: 
 
- „Budowa nawierzchni drogi ul. Sikorskiego w Jastrowiu”  
     plan          250.000 zł wykonanie        239.862 zł    95,9% 
- „Modernizacja ul. Al. Wolności w Jastrowiu” 

plan            10.000 zł wykonanie           7.995 zł    80,0% 
- „Remont drogi gminnej – Wądołek” 

plan            30.000 zł wykonanie               ---  zł     
- „Wykonanie projektu drogowego na osiedlu Jedności Robotniczej w Jastrowiu” 

plan            50.000 zł wykonanie               ---  zł     
 
4. „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” 
wydatki bieŜące plan   679.050 zł wykonanie         342.518 zł   50,4% 
wydatki majątkowe plan   205.000 zł wykonanie           65.000 zł                                31,7% 
 
Wydatki bieŜące obejmują:  
- przekazaną dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotację przedmiotową  
   w kwocie 256.002 zł,  
- koszty związane z szacunkami nieruchomości, koszty zakładania ksiąg wieczystych,  
  koszty notarialne kwota  - 17.961 zł,  
- opłacany przez Urząd Gminy i Miasta podatek od nieruchomości  - 51.161 zł,  
-opłatę z tytułu uŜytkowania wieczystego działki przy ul. Przemysłowej – 533 zł, 
- koszty postępowania sądowego – sprawa o zasiedzenie – 3.997 zł, 
- opłata za energie i wodę targowisko i plac Jana Pawła II – 169, 
- wywóz nieczystości z  targowiska – 351 zł, 
- naprawa balustrady na moście przy ul. Kościelnej – 1.966 zł, 
- wypłacono odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za nie dostarczenie lokalu socjalnego -  
10.378 zł,  
 
Wydatki majątkowe poniesiono na: 
- „Remont pomieszczeń szkoły Filialnej w Samborsku” 
  plan 30.000 zł  wykonanie      ---- zł                  
- „Remont Przychodnia Zdrowia w Jastrowiu”       
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   plan 30.000 zł  wykonanie 30.000 zł                 100,0% 
- „Zakup samochodu dostawczego dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu” 
  plan 35.000 zł  wykonanie 35.000 zł                 100,0% 
- „Zakup nieruchomości połoŜonej w Nadarzycach” 
  plan   110.000 zł  wykonanie       ---  zł                  
 
5. „DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA” 
wydatki bieŜące plan  239.000 zł wykonanie             69.860 zł   29,2%  
wydatki majątkowe plan   50.000 zł wykonanie                 ---   zł                                 -- % 
 
w ramach tego działu opłacono;  
- prace geodezyjne i kartograficzne takie jak: podział działek, wykonanie map, wznowienie 
punktów granicznych, – 8.069 zł,  
- koszty utrzymanie cmentarzy – 37.791 zł, 
-  wydatki na realizację wspólnego zadania „Promocja i wspieranie lokalnego rozwoju gmin”  
– 4.000 z,ł 
- opracowanie strategii rozwoju gminy – 20.000 zł. 
 
Wydatki majątkowe poniesiono na: 
- „Przygotowanie nowej części cmentarza komunalnego w Jastrowiu” 
  plan 50.000 zł  wykonanie        ---  zł                  
 
 
6. „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 
wydatki bieŜące plan           2.830.840 zł wykonanie      1.361.604 zł   48,1% 
wydatki majątkowe plan   94.000 zł wykonanie          80.264  zł                                85,4 % 
w tym: 
Urzędy Wojewódzkie  
W ramach tego rozdziału realizowane są sprawy urzędu stanu cywilnego, dowody osobiste i 
ewidencja ludności. 
Wydatki bieŜące plan             347.600 zł wykonanie   154.981 zł        44,6% 
wydatki  stanowiły  zadania własne i zadania zlecone. 
Zadania własne           plan  209.200 zł  wykonanie   110.131 zł               52,6% 
Zadania zlecone plan  138.400 zł  wykonanie     44.850 zł                 32,4% 
Największa pozycja to wynagrodzenia  i pochodne 

plan  277.180 zł wykonanie    151.107 zł    54,5% 
Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 5,25 etatu. Wydatki rzeczowe 
przeznaczono na  zakup czasopism, druków, badania okresowe pracowników, szkolenia 
pracowników oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i koszty podróŜy słuŜbowych. 
Opłacono opiekę nad programami komputerowymi i usługi serwisowe. 
 
Rada Gminy 
wydatki bieŜące plan  155.000 zł wykonanie    68.166 zł               44,0% 
 
Największą  pozycją wydatków  są wypłaty diet dla radnych 64.891 zł, co stanowi 95,2% 
ogółu wydatków. Pozostałe wydatki związane są z zakupem prasy, artykułów biurowych, 
organizacją posiedzeń Sesji Rady Miejskiej oraz opłaceniem kosztów uczestnictwa  w 
szkoleniach. 
 
Urzędy Gmin 
wydatki bieŜące plan          2.059.610 zł wykonanie            1.030.329 zł  50,0% 
wydatki majątkowe plan              94.000 zł  wykonanie                80.264 zł  89,2% 
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Wynagrodzenia i pochodne  plan 1.632.890 zł   wykonanie     828.140 zł         50,7% 
Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 28,0 etatów , w tym zatrudnienie 
pracowników OSP 1,5 etatów. 
 
Wydatki  rzeczowe  plan 426.720 zł wykonanie   202.189 zł          47,4% 
Realizacja wydatków obejmuje: 
- wypłaty ekwiwalentu bhp, zakup środków bhp, okularów korekcyjnych  1.767 zł 
- zakup materiałów i wyposaŜenia                 44.461 zł 
   ● wyposaŜenie       3.727 zł 
   ● materiały biurowe     7.733 zł 
   ● środki czystości        4.750 zł 
   ● materiały do remontu       2.552 zł 
   ● prasa, ksiąŜki      5.361 zł 
   ● sprzęt komputerowy, tonery    7.948 zł    
   ● paliwo       8.446 zł 
   ● pozostałe (art. spoŜywcze, kwiaty)   3.944 zł 
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek ( ksiąŜki, biuletyny niezbędne  
  do bieŜącego wykonywania obowiązków słuŜbowych)      5.085 zł 
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)     29.887 zł 
- usługi remontowe (konserwacja i naprawa kserokopiarek, komputerów,  
drukarek, centrali telefonicznej)            946 zł 
- usługi zdrowotne ( badania okresowe pracowników)                            1.278 zł 
- zakup usług pozostałych         58.414 zł 
   ● prowizje i opłaty bankowe    2.768 zł 
   ● usługi pocztowe    15.512 zł 
   ● Radca Prawny    13.715 zł 
   ● aktualizacje programów   23.575 zł 
   ● pozostałe (usł. pralnicze, przegląd samochodu,   
      homologacja nesesera dla kasjera )   2.844 zł 
- opłaty za dostęp do Internetu           2.384 zł 
- opłaty za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej       3.040 zł 
- opłaty za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej       4.252 zł 
- zakup usług, opinia prawna                 --- zł 
- czynsz za pomieszczenie garaŜowe                  435 zł 
- podróŜe słuŜbowe krajowe          10.585 zł 
- podróŜe słuŜbowe zagraniczne              ---   zł 
- opłaty i składki (ubezpieczenie urzędu)          7.883 zł 
- odpis na ZFŚS           30.200 zł 
- szkolenia pracowników            1.572 zł 
 
Kwalifikacja wojskowa 
wydatki bieŜące plan                   2.500 zł wykonanie                ---  zł             
 
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 
wydatki bieŜące plan               59.000 zł wykonanie         29.091 zł            49,3% 
W ramach promocji wydatki poniesiono na:   dofinansowanie wydawnictwa „Zeszyty 
Wałeckie”, zakup długopisów, toreb i breloczków z nadrukiem Gmina Jastrowie,  spotkanie 
noworoczne  i ogłoszenie Ŝyczeń świątecznych  dla mieszkańców w lokalnej prasie, koncert 
zespołu REDLIN. 
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Pozostała działalność 
wydatki bieŜące plan              207.130 zł wykonanie          79.037 zł               38,2% 
 
Wynagrodzenia  i pochodne  plan  80.880 zł wykonanie 19.731 zł     24,4% 
Pozycja ta dotyczy wypłaconych  wynagrodzeń dla pracownika roznoszącego pocztę oraz 
wypłata za inkaso dla sołtysów i innych inkasentów. 
 
Wydatki  rzeczowe   plan 126.250 zł wykonanie 59.306zł        47,0% 
Realizacja wydatków rzeczowych obejmuje:  
- wpłaty na rzecz Związku Gmin Krajna        5.919 zł 
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń     17.791 zł 
   (ekwiwalent bhp oraz świadczenia pienięŜne wypłacone dla osób zatrudnionych w ramach 
prac społeczno-uŜytecznych) 
- wypłata diet dla sołtysów          7.860 zł 
- zakup materiałów i wyposaŜenia          1.508 zł 
(zakup narzędzi i materiałów do remontu, , zakup  nagród na imprezy organizowane przy 
współudziale Urzędu, ) 
- zakup usług pozostałych (Radca Prawny)           7.983 zł 
- róŜne opłaty i składki        12.714 zł 
  (opłacono składki dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w 
Poznaniu,  Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego w Wałczu ) 
- zakup usług obejmujących tłumaczenia           100 zł, 
- koszty postępowania prokuratorskiego        5.431 zł 
 
Wydatki majątkowe poniesiono na: 
- „Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie” 
  plan 90.000 zł  wykonanie 80.264 zł                   89,2% 
- „Zakup systemu archiwizacji dokumentów w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie” 
  plan   4.000 zł  wykonanie      ---  zł                  
 
 
7. „ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA 
wydatki bieŜące plan               1.917 zł wykonanie                       --- zł               
 
 
8. „ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO śAROWA” 
wydatki bieŜące plan               358.730 zł  wykonanie    154.662 zł               43,1% 
wydatki majątkowe plan  276.200 zł  wykonanie   177.328  zł                      64,2 % 
 
Wydatki bieŜące poniesiono na: 
- Komendy Powiatowej Policji        12.000 zł 
przekazano na „Fundusz Wsparcia Policji” środki na pełnienie przez policjantów Komendy 
Powiatowej Policji w Złotowie dodatkowych, ponadnormatywnych słuŜb prewencyjnych na 
terenie gminy i miasta Jastrowie 
 
- Ochotnicze straŜe poŜarne        48.140 zł 
Wydatki bieŜące dotyczą: zakupu paliwa ł,  utrzymania remiz straŜackich i samochodów, 
ubezpieczenia straŜaków i samochodów, wypłatą ekwiwalentu za udział straŜaków w akcjach 
gaśniczych,  
Na terenie gminy działają 2 jednostki OSP, które dysponują 4 samochodami poŜarniczymi. 
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- StraŜ gminna          94.522 zł 
 
Wynagrodzenia i pochodne  plan 103.220 zł   wykonanie     35.442 zł         34,3% 
Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 1,7 etatów , w tym Komendant 
straŜy , straŜnik i pracownik administracyjny 
 
Wydatki  rzeczowe  plan 119.690 zł wykonanie   59.080 zł          49,4% 
Realizacja wydatków obejmuje: 
- wypłaty ekwiwalentu bhp, zakup środków bhp           300 zł 
- zakup materiałów i wyposaŜenia                   2 4.264 zł 
   (zakupiono mundur i pozostałą odzieŜ dla Komendanta i straŜnika, meble do pomieszczeń, 
materiały biurowe, kserokopiarkę)      
- usługi zdrowotne ( badania okresowe pracowników)                                417 zł 
- zakup usług pozostałych    (dzierŜawa fotoradaru, usługi pocztowe)    26.657 zł 
- opłaty za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej          280 zł 
- podróŜe słuŜbowe krajowe            1.061 zł 
- opłaty i składki (ubezpieczenie )                      1.737 zł 
- odpis na ZFŚS             1.914 zł 
- opłaty na rzecz budŜetu państwa( uzyskanie informacji o niekaralności)           50 zł  
- szkolenia pracowników            2.400 zł 
 
Wydatki majątkowe poniesiono na: 
- „Remont remizy straŜackiej OSP Sypniewo” 
  plan 75.000 zł  wykonanie   2.530 zł                     3,4% 
- „Zakup fotoradaru dla StraŜy Miejskiej” 
  plan   140.000 zł  wykonanie    119.925 zł                   85,7% 
- „Zakup programu e-mandat” 
  plan   6.200 zł  wykonanie      ---   zł                    
- „Zakup samochodu dla StraŜy Miejskiej” 
  plan 55.000 zł  wykonanie 54.873 zł                   99,8% 
 
 
9. „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”  
wydatki bieŜące plan             405.000 zł wykonanie        158.134 zł   39,0% 
 
Wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od krajowych poŜyczek i kredytów zaciągniętych na: 
- kredyt na wydatki majątkowe rok 2006           5.774 zł 
- kredyt na wydatki majątkowe rok 2007           2.842 zł 
- kredyt na wydatki majątkowe rok 2009         36.726 zł 
- kredyt na wydatki majątkowe rok 2010       112.792 zł 
 
10. „RÓśNE ROZLICZENIA” 
wydatki bieŜące plan                 590.326 zł wykonanie           --- zł                   --- %  
      
plan rezerwy w kwocie 590.326 zł  - stanowi nie wykorzystaną rezerwę. 
Na dzień 30.06. 2012r  w budŜecie Gminy i Miasta Jastrowie zaplanowane rezerwy stanowią 
kwotę  590.326 zł,  
w tym: 
1.  rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Zgodnie z Ustawa o Finansach Publicznych 
kwota rezerwy nie moŜe być większa od 1% wydatków ogółem     40.326 zł 
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2. rezerwa celowa          550.000 zł 
    w tym: 
   a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 79.000 zł 
   b) na zmianę wynagrodzeń                          444.765 zł 
   c) na poręczenie części  gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalnej  
      Grupy Działania-Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie                 26.235 zł.  
 
11. „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 
wydatki bieŜące plan         11.960.620 zł wykonanie        6.138.417 zł   51,3% 
wydatki majątkowe plan             155.000 zł wykonanie              1.200  zł                               0,8 % 
 
W poszczególnych placówkach oświatowych plan i wykonanie wydatków bieŜących 
przedstawia się następująco: 
 
1. Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu   liczba uczniów 275 
    plan  2.736.490 zł  wykonanie  1.379.148zł                   50,4% 
w tym: wynagrodzenia i pochodne 
    plan  2.251.380 zł  wykonanie  1.181.028 zł                   52,5% 
średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu  2012r. wyniosło 41,17 etaty , 
w tym: nauczyciele 29,66 etaty,  administracja i obsługa 11,51 etaty. 
 
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu liczba uczniów 517 
    plan  3.088.230 zł  wykonanie  1.645.953 zł                   53,3% 
w tym: wynagrodzenia i pochodne  
    plan  2.594.550 zł  wykonanie  1.388.600 zł                    53,5% 
   średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 48,49 etatu w tym: nauczyciele    

37,61 etaty, administracja i obsługa 10,88etaty. 
 
3. Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie liczba uczniów 181 
    plan  1.786.190 zł  wykonanie    930.320   zł                  51,7%  
w tym: wynagrodzenia i pochodne 
   plan  1.348.250 zł  wykonanie  711.522 zł                52,8% 
średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 27,28 etaty w tym: nauczyciele 
18,4 etaty, administracja i obsługa  8,88 etaty. 
 
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy liczba uczniów 128 
    plan   1.429.490 zł  wykonanie       757.840 zł                53,0% 
w tym: wynagrodzenia i pochodne 
    plan   1.122.640 zł  wykonanie      608.460 zł               54,2% 
    średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 21,29 etaty, w tym: 
nauczyciele 13,91 etaty, administracja i obsługa 7,38 etaty. 
  
5. Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu średniomiesięczna liczba dzieci zapisanych do 
przedszkoli 275, a średniomiesięczna liczba dzieci uczęszczających   do przedszkoli  203 
    plan   2.265.820 zł  wykonanie       1.126.941zł                49,7% 
w tym: wynagrodzenia i pochodne 
    plan   1.614.220 zł  wykonanie         778.470 zł               48,2% 
    średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 40,36 etaty, w tym: 
nauczyciele 17,28 etaty, administracja i obsługa 23,08 etaty. 
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Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi 68,9% planu. Naliczenia odpisu 
dokonano na podstawie przeciętnego  zatrudnienia (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu 
pracy). W II półroczu 2012r. skorygowany zostanie plan § 4440.  
 
6. Niepubliczne Przedszkole w Jastrowiu  liczba dzieci  23,6 
    plan dotacji    133.000 zł  wykonanie       60.958 zł              45,8% 
 
7. Niepubliczne Gimnazjum w Jastrowiu  liczba uczniów  91 
    plan dotacji    500.000 zł  wykonanie     234.100 zł              46,8% 
 
W ramach wydatków paragrafów rzeczowych przeprowadzono w placówkach oświatowych 
bieŜące remonty pomieszczeń szkolnych. Zakupiono niezbędne materiały i wyposaŜenia do 
szkół, zakupiono opał, opłacono energię.  
 
 
Wydatki  bieŜące obejmują równieŜ:  
- zabezpieczenie środków w budŜecie Urzędu Gminy i Miasta 
   plan          21.400 zł  wykonanie          3.157 zł                     14,8% 
   wykonanie stanowi: 
   ● dofinansowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny,   

koszty wyjazdu młodzieŜy na zawody sportowe,  zakup nagród na konkursy szkolne. 
 
Wydatki majątkowe poniesiono na: 
 
Remont pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrowiu 
  plan 70.000 zł  wykonanie      --- zł                  
Zakup pieca c.o. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy 
  plan 30.000 zł  wykonanie      1.200 zł   4,0 % 

Zakup pieca c.o. Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie 

  plan 15.000 zł  wykonanie      --- zł   

Remont łazienek w Przedszkolu Samorządowym w Jastrowiu        

  plan 40.000 zł  wykonanie      --- zł          

             

12. „OCHRONA ZDROWIA” 
wydatki bieŜące plan                212.000 zł wykonanie             96.339 zł 45,4% 
wydatki majątkowe plan                 30 .000 zł wykonanie                              30.000  zł          100,0 % 
 
Wydatki  bieŜące obejmują realizację następujących zadań:  
 
Zadanie I. 
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzaleŜnionych od alkoholu    
plan    26.000 zł     wykonanie    4.429 zł            17,0% 
w tym w szczególności: 
- prowadzenie telefonu zaufania dla osób potrzebujących pomocy, 
- dofinansowanie programu rehabilitacji dla osób uzaleŜnionych po zakończonych 
programach psychoterapii uzaleŜnienia, 
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- prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla osób uzaleŜnionych od alkoholu 
oraz osób współuzaleŜnionych. W punkcie zgodnie z zawartymi umowami dyŜurują  
dwa razy w miesiącu terapeuci uzaleŜnień posiadający odpowiednie kwalifikacje. 
- koszty eksploatacyjne związane z utrzymanie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla 
osób uzaleŜnionych i współuzaleŜnioncyh od alkoholu. 
 
Zadanie II 
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 
plan    78.000 zł  wykonanie   44.148 zł         56,6% 
w tym w szczególności: 
- umoŜliwienie osobom oraz całym rodzinom w których występuje problem uzaleŜnienia 
uzyskania pomocy prawnej oraz psychologicznej poprzez zatrudnienie psychologa  
i prawnika. Specjaliści podczas pełnionych dyŜurów udzielają stosownych porad oraz 
pomocy, 
- prowadzenie 7 świetlic opiekuńczo-wychowawczych, na których funkcjonowanie składają 
się m.in. doŜywianie dzieci, doposaŜenie świetlic w niezbędne materiały dydaktyczno-
edukacyjne, wynagrodzenie opiekunów, wycieczki dla dzieci. 
 
 
Zadanie III.  
Działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych  
w Jastrowiu 
plan    14.000 zł      wykonanie   6.891 zł      49,2% 
w tym w szczególności: 
- opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych,  
- motywowanie osób uzaleŜnionych do dobrowolnego lub stacjonarnego leczenia 
odwykowego, 
- przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym w stosunku do osób 
uzaleŜnionych od alkoholu, 
 
- zakup materiałów w związku z udziałem gminy w ogólnopolskiej akcji profilaktycznej pn. 
„Wakacje bez alkoholu”, 
- organizacja profilaktycznej półkolonii letniej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. 
 
 
Zadanie IV. 
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,                             
w szczególności dla dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych. 
plan    65.000 zł    wykonanie   23.839 zł               36,7% 
w tym w szczególności: 
- organizacja turniejów i konkursów o charakterze profilaktycznym, 
- organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnego sposobu spędzania czasu 
wolnego przez dzieci i młodzieŜ, 
- wspomaganie działań prewencyjnych związanych z profilaktyką uzaleŜnień skierowanych    
do dzieci, młodzieŜy i dorosłych, 
- dofinansowano imprezy o charakterze profilaktycznym organizowane z okazji Dnia Dziecka 
przez organizacje pozarządowe i Rady Sołeckie. 
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Zadanie V.  
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych –  
plan   29.000 zł   wykonanie  17.031 zł           58,7 % 
w tym w szczególności: 
- organizacja festynów miejskich i wiejskich o charakterze integracyjno – edukacyjno  
    - profilaktycznym, 
- wspieranie działalności Grupy Wsparcia Anonimowych Alkoholików „Camel” oraz Grupy 
Samopomocowej Al.-Anon „Tęcza”, poprzez pomoc w promowaniu ich działalności, 
prenumeratę fachowej literatury, współfinansowanie lokalnych spotkań trzeźw ościowych, 
finansowanie opłat eksploatacyjnych związanych z korzystaniem z lokalu, finansowanie 
wyjazdów na ogólnopolskie mityngi trzeźw ościowe. 
 
Wydatki związane ze zwalczaniem i zapobieganiem  narkomanii ponoszone będą w II 
półroczu 2012r. Profilaktyka prowadzona będzie od września br. na terenie gminy i miasta 
Jastrowie. 
 
Wydatki majątkowe poniesiono na: 
Dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego do badań i zabiegów wideoendoskopowych 
dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie 
  plan 30.000 zł  wykonanie     30.000 zł           100,0%       
    
13. „POMOC  SPOŁECZNA” 
wydatki bieŜące plan            8.745.539 zł wykonanie     4.622.962 zł    52,9% 
Realizacja zadań przebiegała w  zakresie : 
- zadań własnych plan 3.550.017 zł wykonanie 1.979.054 zł                     55,8% 
- zadań zleconych plan 5.195.522 zł wykonanie 2.643.908 zł                     50,9% 
 
Środki w ramach zadań własnych obejmowały wydatki na: 
Rozdział 85202  - Domy Pomocy Społecznej 
wydatki bieŜące plan                789.578 zł wykonanie       416.828 zł                 52,8% 
 
Wynagrodzenia i pochodne 

plan    275.160 zł  wykonanie      141.929 zł            51,6% 
Średnie zatrudnienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w przeliczeniu na pełne etaty 
wyniosło 7,75 etatów. 
 
Wydatki rzeczowe      plan    514.418 zł  wykonanie      274.899 zł            53,4%  
 
Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie  274.899 zł  dotyczy: 
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej kwota 139.543 zł 
przeznaczono na zakup środków Ŝywności, bieŜące utrzymanie budynku i pomieszczeń 
kuchennych. Zakupiono  materiały do remontu dachu i kominów oraz artykuły kuchenne i 
gospodarcze. 
 
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kwota 135.356 zł 
w ramach tego rozdziału realizowane  są dopłaty gminy za pobyt w domach pomocy 
społecznej jest to zadanie własne gminy .  
W I półroczu 2012 roku opłacono pobyt dla 12 osób przebywających w Kutnie, Wałczu, Pile, 
Psarach, Borne Sulinowo, i Srebrnej Górze  na łączną kwotę  135.356 zł. 
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Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 
wydatki bieŜące plan                   12.000 zł wykonanie          1.162 zł                  9,7% 
 
Wydatek dotyczy opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 
 
Rozdział 85206 – Wsparcie rodziny 
wydatki bieŜące plan                   12.000 zł wykonanie           ---  zł                   
 
Zaplanowane wydatki dotyczą zatrudnienia Asystenta rodziny, zatrudnienie zaplanowane jest 
w II półroczu 
 
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
wydatki bieŜące plan                   5.000 zł wykonanie          2.346 zł                 46,9% 
 
Komórka organizacyjna, która realizuje zadania związane z obsługą świadczeń rodzinnych 
finansowana jest ze środków własnych gminy. Dokonano zakupu druków i materiałów 
biurowych kwota 584 zł oraz opłacono koszty egzekucji dłuŜników alimentacyjnych 1.762 zł. 

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne  
wydatki bieŜące plan                  15.802 zł wykonanie      8.116 zł                            51,4%  
 
składki zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe. 
 
Rozdział 85214-  Zasiłki i pomoc w naturze 
wydatki bieŜące plan               369.157 zł wykonanie        223.377 zł                         60,5% 
 
W ramach zadań własnych przyznano: 
- zasiłki celowe na kwotę 73.201 zł, w tym opłacono bony Ŝywnościowe,  rachunki za 

zakwaterowanie  w internacie,  zrealizowano recepty na leki,  
- zasiłki okresowe - udzielono 572 świadczenia na kwotę  150.176 zł, 
 
Rozdział 85215  - Dodatki mieszkaniowe 
wydatki bieŜące plan            890.000 zł  wykonanie      430.840 zł                 48,4% 
 
W I półroczu 2012r. przyznano  2.246 dodatków mieszkaniowych z tego w mieście  2.171,  a 
na terenie wiejskim 75.  
 
W rozbiciu na poszczególne zasoby przedstawia się następująco: 

miasto    teren wiejski      kwota 
zasoby gminne  1.0721     ------  203.226 zł 
zasoby spółdzielcze     431         60  110.402 zł 
wspólnoty mieszkaniowe    362     ------    56.176 zł 
zasoby prywatne       20           3      2.513 zł 
inny       286         12    58.523 zł 
 
Rozdział 85216  - Zasiłki stałe 
wydatki bieŜące plan            202.000 zł  wykonanie      119.749 zł                 59,3% 
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W I półroczu 2012 wypłacono 379 świadczeń, dla 68 osób, które  mają określony tj. 
umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności oraz posiadają przeciwwskazania do 
zatrudnienia. 
 
Rozdział 85219  - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
wydatki bieŜące plan               512.740 zł wykonanie       246.986 zł                 8,25% 
W tym rozdziale zabezpieczone zostały środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
pracowników oraz utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , a takŜe 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Opiekunek świadczących pomoc osobom 
starszym w wieku emerytalnym. 
Wynagrodzenia i pochodne  plan 425.890 zł wykonanie  208.172 zł            48,9% 
Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło pracownicy socjalni  8 etatów i 
opiekunki  3,5 etaty.  
 
Wydatki rzeczowe      plan     86.850 zł  wykonanie       38.814 zł            44,7%  
 
Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie  38.814 zł  dotyczy:   
- zakup środków bhp i wypłata ekwiwalentu za uŜywanie własnej odzieŜy    1.164 zł, 
- zakup materiałów biurowych, środków czystości        4.125 zł, 
- zakup pomocy naukowych (publikacje fachowe)           274 zł, 
- zakup  energii (energia elektryczna, gaz, woda)        4.598 zł, 
- usługi remontowe (konserwacja i przegląd kserokopiarki)           --  zł, 
- usługi zdrowotne ( badania okresowe pracowników)                                   -- zł, 
- zakup usług pozostałych           7.649 zł  
   ● prowizje i opłaty bankowe    4.873 zł 
   ● usługi pocztowe      1.588 zł 
   ● pozostałe usługi (wywóz nieczystości   1.023 zł 
   ● aktualizacja programów        165 zł 
- opłaty za dostęp do Internetu              238 zł 
- opłaty za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej          130 zł 
- opłaty za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej       1.142 zł 
- czynsz za pomieszczenie biurowe                                            3.042 zł 
- podróŜe słuŜbowe             2.363 zł 
- opłaty i składki (ubezpieczenie majątku oraz ubezpieczenie od  
  odpowiedzialności cywilnej od nieszczęśliwych wypadków  
  na terenie tutejszego ośrodka)                         519 zł 
- odpis na ZFŚS           12.080 zł 
- szkolenia pracowników            1.490 zł 
 
Wydatki bieŜące rozdziału 85219 dotyczą: 
 - pracowników socjalnych   

plan   404.850 zł  wykonanie  194.058 zł           47,9%  
w  50% zostały sfinansowane ze środków własnych  i w  50% pokryte z dotacji celowej z 
budŜetu państwa.  
 
- opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla osób starszych, schorowanych   

plan  107.890 zł  wykonanie    52.928zł           49,1%  
finansowane jest w 100% ze środków własnych gminy. 
 
Rozdział 85295  - Pozostała działalność 
wydatki bieŜące plan                  741.740 zł wykonanie         529.650 zł                            71,4% 
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Wydatki poniesione zostały na : 
- opłacenie składek do Pilskiego Banku śywności,  z którego pomocy korzysta Pomoc 

Społeczna  
plan   6.000 zł wykonanie      2.760 zł                          46,0% 
 

- koszty związane z doŜywianiem dzieci i młodzieŜy 
plan          722.740 zł wykonanie        522.247 zł                         72,3% 

DoŜywianiem objęto  osoby  z rodzin ubogich, których dochód netto nie przekracza 150% 
kryterium dochodowego. Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” był 
realizowany w formie: 
● przyznania zasiłku celowego w formie gotówki     284.600 zł 
● przyznania gorącego posiłku w wyznaczonych placówkach oświatowych  
   i Dziennym Domu Pomocy Społecznej      150.927 zł 
● przyznania bonu Ŝywnościowego dla osób otrzymujących świadczenia  
   w formie bezpośredniej realizacji zakupu Ŝywności w określonym sklepie   83.470 zł 
● zakupu naczyń jednorazowego uŜytku do spoŜywania posiłków        1.931 zł 
● opłacenia kosztów przewozu gorących posiłków do punktu Ŝywienia  
   w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzeźnicy         1.319 zł 
 
- koszty przewozu otrzymanych darów 
  plan            5.000 zł wykonanie            554 zł                        11,1% 
- zatrudnienie terapeuty 
  plan            8.000 zł wykonanie         4.089 zł                      59,2%  
Środki przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne dla osoby zatrudnionej na ½ etatu 
prowadzącej zajęcia. 
 
 

W zakresie zadań zleconych gminie środki przeznaczono na: 
 
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne  
wydatki bieŜące plan                5.082.622 zł wykonanie      2.589.405 zł                 50,9% 
 
Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów utrzymania komórki świadczeń rodzinnych oraz 
realizacji świadczeń rodzinnych i  zaliczek alimentacyjnych wynikających z ustawy o 
świadczeniach rodzinnych. 
Struktura wydatków przedstawia się następująco: 
-  utrzymanie  komórki organizacyjnej, która realizuje zadania związane z obsługą  
    świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych 

plan    153.836 zł  wykonanie      76.116 zł                                    49,5% 
w tym: wynagrodzenia i pochodne 
 plan   112.480 zł  wykonanie  53.694 zł           47,7% 
Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 4 etaty.  
Pozostała kwota wydatków stanowi bieŜące zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania 
administracji w tym zakresie. 
 
- świadczenia społeczne 

plan 4.796.786 zł  wykonanie 2.439.441 zł                                    50,9% 
Koszt realizacji świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco: 
●  wypłata zasiłków rodzinnych       kwota        655.097 zł,  
● wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych     kwota       397.972 zł,  



 31 

● wypłata zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych kwota       838.082 zł,  
● wypłata jednorazowej  zapomogi z tytułu urodzenia dziecka  kwota        55.000 zł,  
● wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego    kwota      493.290 zł. 
 
- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za matki pobierające świadczenia 

opiekuńcze   z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym 
plan 132.000 zł  wykonanie     73.848 zł                                   55,9% 

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne  
wydatki bieŜące plan                70.000 zł  wykonanie        24.303 zł               34,7% 
składki zdrowotne opłacane są za  matki opiekujące się dziećmi niepełnosprawnymi i 
osobami krewnymi pobierające świadczenia opiekuńcze. 
 
Rozdział 85295  - Pozostała działalność 
wydatki bieŜące plan                   42.900 zł  wykonanie         30.200 zł                   70,4% 
 
Matkom opiekującym się dziećmi niepełnosprawnymi wypłacono dodatek do świadczenia 
opiekuńczego w kwocie 100 zł miesięcznie. 
 
14. „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZN EJ” 
Wydatki bieŜące plan  494.244 zł  wykonanie        78.402 zł  15,9% 
 
Wydatki stanowią: 
 - dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe w Złotowie  10% kosztów bieŜących 
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrowiu  

plan  49.320 zł  wykonanie  25.143 zł            51,0% 
Celem działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej jest stworzenie osobom 

niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy moŜliwości rehabilitacji społecznej i 
zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do 
prowadzenia niezaleŜnego, samodzielnego i aktywnego Ŝycia na miarę indywidualnych 
moŜliwości. 

W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  realizowane 
są zakupy materiałów i wyposaŜenia na poszczególne pracownie.   
W Warsztatach Terapii Zajęciowej zatrudnionych jest 12 pracowników na 10 etatów w tym: 
kierownik, księgowy, 6 terapeutów,  pedagog, kierowca, masaŜysta oraz sprzątaczka. 
Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi 6 pracowni w tym: gospodarstwa domowego, 
rękodzieła, stolarska, poligraficzno-konserwatorska, artystyczna i muzyczna. 
 
- realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Aktywne jutro” 

plan           444.924 zł  wykonanie        53.259 zł          12,0% 
Zrealizowane wydatki dotyczą zatrudnionych 2 osób – pracowników socjalnych i 1 etat 
koordynatora do realizacji EFS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Aktywne jutro” 
 
15. „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 
wydatki bieŜące plan                 283.910 zł  wykonanie        167.591 zł   59,0% 
 
Wydatki w tym dziale wykonywane przez placówki oświatowe,  związane są z 
funkcjonowaniem świetlic szkolnych,  oraz wynagrodzeniem zatrudnionych nauczycieli. 
 
W poszczególnych placówkach oświatowych plan i wykonanie przedstawia się następująco: 
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Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu 
plan  61.970 zł  wykonanie  33.758 zł  tj. 54,5% 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu 
plan  98.570 zł  wykonanie  54.676 zł  tj. 55,5% 
 
W planie wydatków uwzględniono  środki w formie dotacji celowej z budŜetu państwa 
rozdział 85415 -   Pomoc materialna dla uczniów  
plan  123.370 zł  wykonanie   79.157 zł  tj. 64,2% 
w tym: 
- stypendia dla uczniów  

plan 123.370 zł  wykonanie  79.157 zł           64,2% 
W I półroczu 2012 roku wydano 94 decyzje uprawniające do stypendium szkolnego, którymi 
objęto 183 uczniów.  
 
 
16. „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” 
wydatki bieŜące plan             1.049.190 zł  wykonanie      320.154 zł               30,5% 
wydatki majątkowe plan               177.380 zł  wykonanie          3.444 zł                       1,9%  
 
Wykonanie wydatków bieŜących stanowią zadania z zakresu: 
- gospodarka odpadami plan   10.000 zł wykonanie          --- zł 
- oczyszczania miast i wsi plan 330.000 zł wykonanie 130.609 zł            39,6% 
- utrzymanie zieleni  plan   78.190 zł wykonanie   37.898 zł            48,5% 
- schroniska dla zwierząt plan   40.000 zł wykonanie     6.159 zł            15,4% 
- oświetlenie ulic  plan 500.000 zł wykonanie 127.369 zł            25,5%  
- pozostała działalność plan   91.000 zł wykonanie   18.119 zł            19,9% 
w pozostałej działalności wydatki  poniesiono na: 
 ●  zakup materiału do naprawy urządzeń na placu zabaw, wykonanie ogrodzenia na placu 
zabaw przy ul. Zawiszy      kwota    4.975 zł  
● wycinka drzew przy PSzP i Amfiteatrze    kwota    2.913 zł 
● naprawa konia        kwota    1.652 zł 
● nadzór nad fontanną      kwota    1.292 zł 
● opracowanie danych meteorologicznych do sporządzenia  
   rocznego raportu monitoringowego składowiska odpadów kwota    1.771 zł  
●  wniesiono opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za   
    korzystanie ze środowiska      kwota      5.516zł  
 
Wydatki maj ątkowe poniesiono na:  
 
- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”          
   plan  10.000 zł wykonanie              ---  zł           ---% 
- „Budowa oświetlenia na osiedlu Jedności Robotniczej w Jastrowiu” 
  plan          122.380 zł wykonanie           3.444 zł             2,8% 
- Wykonanie separatora oczyszczania wód opadowych w Jastrowiu” 
  plan  30.000 zł wykonanie              ---  zł           ---% 
- Zakup wyposaŜenia na gminne place zabaw 
  plan  15.000 zł wykonanie               --- zł           ---% 
 
   
 



 33 

17. „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” 
wydatki bieŜące plan                 978.700 zł  wykonanie       593.854 zł               60,7% 
wydatki majątkowe plan                 94.300 zł  wykonanie        62.000 zł                    65,7  % 
 
Wydatki  bieŜące obejmują: 
- przekazaną dotację dla instytucji kultury  kwota 593.854 zł,  przeznaczono na działalność 
Ośrodka Kultury, bibliotek, świetlic wiejskich, zespołów ludowych.   
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2012r. 
określa  załącznik Nr 10. 
 
 
Wydatki maj ątkowe poniesiono na:  
 „Modernizacja oświetlenia w Sali widowiskowej w Domu Kultury w Jastrowiu   

plan        7.500 zł  wykonanie                  --- zł               ---% 
 

„ Remont świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy Kol” 
plan      20.000 zł  wykonanie                   --- zł               ---% 

 
 „ Remont świetlicy wiejskiej w Samborsku” 

plan      42.000 zł  wykonanie  42.000 zł          100,0% 
 
„Wykonanie instalacji elektrycznej w wiacie imprezowej WDK Sypniewo 

plan        4.800 zł  wykonanie                  --- zł               ---% 
 

„Zakup tablicy LED” 
plan      20.000 zł  wykonanie  20.000 zł          100,0% 

 
 
 
18. „KULTURA FIZYCZNA” 
wydatki bieŜące plan                617.580 zł  wykonanie      299.446 zł              48,5% 
wydatki majątkowe plan               159.600 zł  wykonanie        18.814 zł                    11,8  % 
w tym: 
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 
wydatki majątkowe plan                 10.000 zł  wykonanie      3.000 zł                       30,0%  
Realizacja wydatków stanowi wynagrodzenie za prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych 
na boisku ORLIK dla  2 osób 
 
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 
wydatki bieŜące plan               368.780 zł  wykonanie     187.334 zł           50,8% 
wydatki majątkowe plan                  9.600 zł  wykonanie        9.589 zł                  99,9 % 
 
Wydatki  bieŜące w tym rozdziale związane są z utrzymaniem hali sportowej, stadionów i 
kąpieliska. 
z czego: 
- Hala widowiskowo-sportowa plan    268.640 zł     wykonanie        163.669 zł  
Wynagrodzenia i pochodne  plan 128.260 zł wykonanie 70.153 zł           54,7% 
Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 5 etatów.  
Wydatki rzeczowe związane są z bieŜącym utrzymaniem obiektu. 
 
- Stadion POLONIA Jastrowie plan   23.540 zł     wykonanie               6.899 zł 
- Stadion ZRYW Sypniewo  plan   21.600 zł     wykonanie    7.700 zł 
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Wynagrodzenia i pochodne  plan   25.110 zł wykonanie   6.779 zł           27,0% 
Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 0,71 etatów.  
Wydatki rzeczowe na stadionach dotyczą zakupu paliwa do kosiarek,  środków czystości, 
nawozów do pielęgnacji płyty boiska.  
  
- Kąpielisko miejskie   plan   40.800 zł wykonanie     8.100 zł 
Na wyposaŜenie kąpieliska miejskiego zakupiono kwiaty do gazonów, wyposaŜenie apteczki, 
paliwo do kosiarki i opłacono podatek od nieruchomości. 
 
- Boisko w Samborsku  plan       5.300 zł  wykonanie          -- zł 
- Boiska w Brzeźnicy   plan       6.100 zł   wykonanie       966 zł 
- Boiska w Nadarzycach  plan       2.800 zł   wykonanie         --  zł 
 
Wydatki maj ątkowe poniesiono na:  
„Wykonanie monitoringu przy hali widowiskowo sportowej i  boisku „Orlik” 

plan      3.600 zł  wykonanie  3.589 zł        99,7% 
 

„ Wykonanie oświetlenia awaryjnego hali widowiskowo sportowej”  
plan      6.000 zł  wykonanie  6.000 zł       100,0% 

 
 
Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i portu 
wydatki bieŜące plan                224.800  zł  wykonanie         102.400 zł         45,6% 
wydatki stanowią: 
- przekazaną dotacje dla klubów sportowych w kwocie 100.000 zł 
   z tego dla: 
 ●Międzyzakładowy Klub Sportowy „POLONIA” w Jastrowiu kwota 50.000 zł, 
●Gminny Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” w Sypniewie  kwota 14.000 zł, 
● Klub Piłkarski „KORONA” w Brzeźnicy    kwota 14.000 zł,  
●Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Złotowie 
 Na działalność Klubu „SAMBOR” w Samborsku   kwota   4.000 zł, 
●Stowarzyszenie „SATORI” – sekcja karate   kwota   9.000 zł, 
●Uczniowski Klub Sportowy „GIMNASION” w Jastrowiu  kwota   9.000 zł. 
 
-  wypłatę stypendium sportowego dla 2 osób kwota 2.400 zł 
W roku 2012 przyznano dwa stypendia sportowe w kwocie  po 200 zł miesięcznie; 
● na wniosek Zarządu Konińskiego Klubu Piłkarstwa Kobiecego „MEDYK”, 
● na wniosek Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych „START” w Koszalinie 
          
 
Rozdział 92695 – pozostała działalność 
wydatki bieŜące plan               14.000  zł  wykonanie        6.712 zł          47,9% 
wydatki majątkowe plan             150.000 zł  wykonanie        9.225 zł                   6,2 % 
Wydatki poniesiono na organizację imprez sportowych, zgłoszenie druŜyn do turnieju, zakup 
medali, pucharów i nagród.:  Regionalny Turniej Piłki Koszykowej „Sprawni Razem”,   IV 
Jastrowski Bieg Maratoński, Zawody Wędkarskie Spławikowe, Zawody Wędkarskie 
Podlodowe, X Gminny Konkurs Recytatorski w Sypniewie. 
 
Wydatki maj ątkowe poniesiono na:  
„Modernizacja kąpieliska miejskiego w Jastrowiu” 

plan      150.000 zł  wykonanie  9.225 zł          6,2% 
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Wydatki majątkowe na plan 1.997.141 zł , wykonano  1.062.942 zł co stanowi 

wskaźnik 53,2%.   
Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 3. 
Szereg zadań naleŜących do bezpośrednich kompetencji gminy realizowany jest w 

formie gospodarki pozabudŜetowej przez gminny zakład budŜetowy to jest przez Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej.  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu 
Przychody   plan 3.494.484 zł  wykonanie 1.864.109 zł 
w tym: dotacja  plan    512.000 zł  wykonanie    256.002 zł  
 
 
Koszty    plan 3.492.638 zł  wykonanie  1.633.009 zł 
w tym: 
wynagrodzenia i pochodne plan 1.308.096 zł  wykonanie      514.257 zł 
wydatki rzeczowe  plan 2.154.542 zł  wykonanie        1.100.542 zł  
wydatki majątkowe  plan      30.000 zł  wykonanie       18.210  zł 
 
Średnie zatrudnienie w I półroczu 2011r. wyniosło 30,58 etaty. 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zajmuje się wynajmem lokali mieszkaniowych 
komunalnych, dzierŜawą lokali uŜytkowych, sprawowaniem zarządu nieruchomościami  
„Wspólnoty mieszkaniowe”, dzierŜawą garaŜy i ogrodów przydomowych, prowadzeniem 
robót remontowo-konserwacyjnych w budynkach mieszkalnych, odnową elewacji oraz 
podłączeniem kanalizacji z budynków do kolektora sanitarnego.  
 
W  2012r. wykonano roboty remontowe w 85  budynkach mieszkalnych w tym w 158 
lokalach mieszkalnych na ogólną kwotę  524.359 zł w tym: 
 – remonty zapobiegawcze wykonano     na kwotę         524.359 zł  
 
 
Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na rok 2012 przyznana została  dotacja celowa na 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  z przeznaczeniem na: 
- remont Przychodni Zdrowia w Jastrowiu 
   plan  30.000 zł  wykonanie  30.000 zł 
 
- zakup samochodu dostawczego dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu 
  plan  35.000 zł  wykonanie  35.000 zł  
 
- remont pomieszczeń szkoły Filialnej w Samborsku                 
  plan  30.000 zł  wykonanie       ---- zł  
 

Stan naleŜności wymagalnych na 30.06.2012r. wynosi 936.421 zł, w tym z tytułu 
dostaw towarów i usług  kwota 536.523 zł. 

Stan zobowiązań wymagalnych na  30.06.2012r. wynosi 241.000 zł dla porównania 
stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2011r.  wynosił 214.922 zł, na 31.12.2010r. wynosił 
277.858 zł i w całości dotyczy zobowiązań wobec  gminnej spółki - Zakładu Energetyki 
Cieplnej i Usług Komunalnych  Sp. z o.o. w Jastrowiu. 
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Przyczyną powstania zobowiązań wymagalnych jest rosnące zadłuŜenie najemców 
lokali mieszkalnych, które z roku na rok się powiększa mimo podejmowania przez zakład 
budŜetowy róŜnego rodzaju działań windykacyjnych. 
 
Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budŜetowego przedstawia załącznik Nr 4. 
Instytucje kultury 
Ośrodek Kultury w Jastrowiu 
Przychody   plan            1.020.840 zł wykonanie             608.404 zł 
w tym: 
- przychody własne  plan    63.140 zł wykonanie    21.550 zł 
-  dotacja z budŜetu gminy plan  957.700 zł wykonanie  586.854 zł 
 
Koszty    plan         1.020.840 zł wykonanie             568.759 zł 
Realizacja kosztów przedstawia się następująco: 
Domy i ośrodki kultury,  
świetlice i kluby  plan  796.030 zł wykonanie  448.634 zł 
w tym: 
- wynagrodzenia  plan  435.620 zł wykonanie  227.697 zł 
- ubezpieczenia i inne świad. 
   na rzecz pracowników plan  116.430 zł wykonanie    60.534 zł 
- materiały, energia  plan    89.430 zł wykonanie    48.128 zł 
- usługi i inne opłaty  plan             154.550 zł wykonanie  112.275 zł 
 
Biblioteki   plan  224.810 zł wykonanie             120.125 zł 
w tym: 
- wynagrodzenia  plan   125.020 zł wykonanie    62.727 zł 
- ubezpieczenia i inne świad. 
   na rzecz pracowników plan    35.740 zł wykonanie    17.413 zł 
- materiały i energia  plan    45.650 zł wykonanie    32.790 zł 
- usługi i inne opłaty  plan      8.400 zł wykonanie      3.874 zł 
- księgozbiór   plan    10.000 zł wykonanie      3.321 zł 
 
Ośrodek Kultury w Jastrowiu posiada następujące placówki: 
1. Biblioteki 

- w Jastrowiu 
- w Brzeźnicy 

      - w Sypniewie 
2. Dom kultury w Jastrowiu 
3. Wiejski dom kultury w Sypniewie 
4. Świetlice wiejskie 
    - w Samborsku 
    - w Brzeźnicy 
    - w Brzeźnicy Kolonii  
    - w Nadarzycach 
- w Budach 
Zatrudnienie w instytucji kultury to 21,89 etatów z tego 4 etaty przypadają na zatrudnienie w 
administracji, 4,30 etaty w Domu Kultury w Jastrowiu, 4,5 etaty w Wiejskim Domu Kultury 
w Sypniewie, 5,25 etaty w bibliotece, 2,95 etaty w świetlicach wiejskich i 0,2 etaty  w 
zespołach ludowych. 
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Informacja z wykonania planu finansowego   instytucji kultury za I półrocze 2012r. 
stanowi załącznik Nr 3  do Zarządzenia Nr /2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 
30 sierpnia 2012r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu  wykonania budŜetu 
Gminy i Miasta Jastrowie za I półrocze 2012r. 
 
Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska 
 
Dochody   plan 32.000 zł  wykonanie  13.680 zł 
Źródłem pochodzenia środków są wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu 
gospodarczego korzystania ze środowiska .  
Wydatki   plan 32.000 zł  wykonanie    5.875 zł 
Poniesione koszty w I półroczu 2012r dotyczą:  
- zakupu sadzonek i krzewów            kwota      1.003 zł 
- pielęgnacja zieleńców            kwota     4.612 zł 
- promocja ochrony środowiska 
  (likwidacja dzikich wysypisk śmieci, sprzątanie świata)       kwota               260 zł  
 
W  I półroczu 2012r. dokonano: 
-  spłaty z tytułu zaciągniętych  kredytów i poŜyczek z lat poprzednich  

plan 1.099.599 zł wykonanie    550.614 zł        50,1%. 
w tym: 
● spłata kredytów  plan    1.099.599 zł wykonanie   550.614 zł         50,1% 

 
-udzielono poŜyczki  dla samorządowej instytucji kultury na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej 

plan      68.486 zł wykonanie   68.486 zł        100,0% 
 
Stan wymagalnych naleŜności na 30.06.2012r.stanowi kwotę 4.002.100 zł w tym z tytułu 
dostaw towarów i usług 550.234 zł. 
NaleŜności wymagalne występują: 
- Urząd Gminy i Miasta kwota  1.477.108 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług  864 zł, 
- Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu kwota 11.540 zł w tym z tytułu dostaw towarów i 

usług  11.540 zł, 
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej kwota 936.421 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług  

536.523 zł, 
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej kwota 907 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług  
   907 zł, 
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu kwota 1.575.723 zł  
  w tym z tytułu dostaw towarów i usług  kwota 0 zł, 
- Ośrodek Kultury kwota 401 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 400 zł. 
 
Stan zobowiązań na 30.06.2012r. stanowi kwotę 5.428.385 zł według tytułów dłuŜnych 
przedstawia się następująco: 
1. kredyty i poŜyczki                  5.187.385 zł 
w tym: 
kredyty 
- na sfinansowanie wydatków majątkowych 2006 rok             164.785 zł 
- na sfinansowanie wydatków majątkowych 2007 rok    80.600 zł 
- na sfinansowanie wydatków majątkowych 2009 rok          1.282.000 zł 
- na sfinansowanie wydatków majątkowych 2010 rok          3.660.000 zł 
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2. wymagalne zobowiązania             241.000 zł 
Wymagalne zobowiązania  na 30.06.2012r. wystąpiły: 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu  kwota    241.000 zł  
 
BudŜet gminy i miasta Jastrowie za I półrocze 2012r. zamknął się nadwyŜką w kwocie 
746.519 zł. 

 
Podsumowując wyniki osiągnięte za I półrocze 2012 naleŜy stwierdzić, Ŝe następuje 

stopniowy spadek dochodów budŜetowych, głównie wpływów z tytułu udziału w PIT i CIT. 
 

 


