
      Przedstawiam sprawozdanie z wykonania bud żetu gminy 
w szczegółowo ści jak w Uchwale Rady Gminy Piaski
Nr XXVIII/180/2008 z dnia 16 grudnia 2008r.

Sprawozdanie zawiera:

wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym do planu po zmianach na 
dzień 31.12.2009r. - załącznik Nr 1

wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym do planu po zmianach na
dzień  31.12.2009r. - załącznik Nr 2

dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
w roku 2009 - załącznik Nr 3

wykonanie wydatków na realizację projektów systemowych:
"Akademia Równych Szans", "Radosne Brzdące", "Mały Einstein" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2009r. - załącznik nr 4

sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych budżetu Gminy Piaski
w 2009 roku  - załącznik Nr 5

sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. - załącznik nr 6

wykonanie przychodów budżetu Gminy Piaski w 2009 - załącznik nr 7

dochody i wydatki w 2009 roku związane z realizacją zadań realizowanych w drodze:
 -porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 8

sprawozdania z wykonania dotacji przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów
związanych z realizacją zadań gminy w 2009r. - załącznik nr 9

przedstawienie w ujęciu tabelarycznym realizacji wydatków związanych z realizacją 
wieloletnich programów inwestycyjnych za 2009 rok - załącznik Nr 10



Planowany bud żet na pocz ątku roku 2009 wynosił :

Dochody: 20 342 820,00

Wydatki : 22 239 820,00
 

Planowane dochody bud żetu po zmianach na 31.12.2009 r. wynosz ą: 21 943 789,00
 

Planowane wydatki bud żetu po zmianach na 31.12.2009 r. wynosz ą: 24 494 789,00

Objaśnienia do wykonanych dochodów za 2009 rok.

Dochody wykonano w 100,10% na kwot ę 21 965 734,94

Dochody bie żące: 21 583 155,54
Dochody maj ątkowe: 382 579,40

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 432 520,48 
Wykonanie 100%
Rozdział 01095
Pozostała działalno ść 100,00% 432 520,48 

w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 432 520,48 
na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
/ zwrot akcyzy/

Dział  020 LEŚNICTWO 1 726,36 
Wykonanie 86,32%
Rozdział 02001
Gospodarka le śna 86,32% 1 726,36 

w tym: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 726,36 
Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego 
lub innych jedn. zal. do sekt. finans. publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze
(Starostwo Powiatowe Gostyń -  za obwody łowieckie)

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI Ę 975 257,12 
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Wykonanie 111,62%
Rozdział 40002
Dostarczanie wody 111,62% 975 257,12 

w tym:  - wpływy z różnych opłat- wezwania do zapłaty 913,20 



 - wpływy  z usług - woda 970 605,00 
 - pozostałe odsetki 3 738,92 

Dział 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNOŚĆ 189 200,00 
Wykonanie100,00%
Rozdział 60014
Drogi publiczne powiatowe 100,00% 6 200,00 
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 6 200,00 
bieżące realizowane na podstawie porozumień
 między jednostkami samorządu terytorialnego
 /środki ze Starostwa Powiatowego Gostyń na podst.
porozumienia przeznaczone na bieżące utrzymanie 
dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy/

Rozdział 60016
Drogi publiczne gminne 100,00% 183 000,00 
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 83 000,00 
między jednostkami samorządu terytorialnego
na pokrycie kosztów likwidacji szkód w infrastrukturze
drogowej

dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie 100 000,00 
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finans. publ.
 /środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego
 - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie
drogi dojazdowej do pól - Grabonóg Huby- Taniecznica

Dział 700 GOSPODARKA  MIESZKANIOWA 400 121,66 
Wykonanie 108,04%
Rozdział 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 108,04% 400 121,66 

w tym: wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie 43 635,46 
wieczyste nieruchomości 

wpływy z różnych opłat - wezwania do zapłaty 227,00 

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 70 684,32 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jedn. zal. do sektora  finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym charakterze

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 267,30 
wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności
 /przekształcenia dokonała 1 rodzina/

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 264 312,10 
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
( sprzedaż 4 działek przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną w drodze przetargu
w miejscowości Piaski - 175 920,00,
sprzedaż 5 działek w trybie bezprzetargowym dla



poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległych w Piaskach - 6392,10,
sprzedaż nieruchomości lokalowej w Szelejewie 
 Drugim - 82 000,00
pozostałe odsetki 530,78 

wpływy z różnych dochodów 20 464,70 
   - za drewno                                -   7 590,33

  - odszkodowanie  z PZU              - 12 874,37

Dział  750 ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 68 773,49 
Wykonanie 100,54%
Rozdział 75011
Urzędy Wojewódzkie 99,70% 67 693,00 

w tym:  -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 67 000,00 
  realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 -dochody jednostek samorządu terytorialnego 693,00 
  związane z realizacją zadań z zakresu administracji
  rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
  (prowizja z opłat za dowody osobiste)

Rozdział 75023
Urzędy Gmin 213,54% 1 080,49 

w tym:  - wpływy z usług  /za telefon / 544,00 
 - wpływy z różnych dochodów  536,49 
  /zwroty z lat ubiegłych/

Dział  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 15 768,00 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  I OCHRONY PRAWA 
ORAZ SĄDOWNICTWA
Wykonanie 100,00%
Rozdział 75101 1 344,00 
Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, 100,00% 1 344,00 
kontroli i ochrony prawa
Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 344,00 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami 

Rozdział 75113 100,00% 14 424,00 
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami 14 424,00 
 / wybory do Parlamentu Europejskiego /

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  I OCHRONA 24 744,99 
PRZECIWPOŻAROWA
Wykonanie 109,98%
Rozdział 75421 100,00% 15 000,00 
Zarządzanie kryzysowe



Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 15 000,00 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących
 /środki ze Starostwa Powiatowego Gostyń na likwidację
  skutków wichury/

Rozdział 75495
Pozostała działalno ść 129,93% 9 744,99 

w tym: Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych 9 744,99 
Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
 wyn Domu Strażaka Piaski      6 105,00
        Domu Strażaka Bodzewo  3 639,99

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNY CH 5 819 600,32 
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ ĄCYCH 
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE 
Z ICH POBOREM
Wykonanie 100,39%
Rozdział 75601
Wpływy z podatku dochodowego od osób 142,69% 4 280,7 2 

 fizycznych
W tym:   - podatek od działalności gospodarczej od osób 4 280,72 

    fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Rozdział 75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, 106,25% 1 663 978,55 
podatku od czynno ści cywilnoparwnych, podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych
W tym: -podatek od nieruchomości  994 211,20 
 - podatek rolny       375 747,00 
 - podatek leśny   20 910,00 
 - podatek od środków transportowych  73 024,00 
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 2 344,00 
 - zaległości z podatków zniesionych 30 524,50 
 - wpływy z różnych opłat 26,40 
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 19 101,45 
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 148 090,00 
   opłatach lokalnych

Rozdział 75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, poda- 99,75% 1 399 572,52 
tku od spadków i darowizn, podatku od czynno ści 
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych
W tym: -podatek od nieruchomości   712 495,56 
 - podatek rolny       439 384,14 
 - podatek leśny   2 025,00 
 - podatek od środków transportowych  80 734,00 
 - podatek od spadków i darowizn 14 550,00 



 - wpływy z opłaty targowej 11 738,00 
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 129 718,57 
 - wpływy z różnych opłat 5 292,17 
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
   i opłat 3 635,08 

Rozdział 75618
Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody 101,22% 167 525,35 
 jednostek samorz ądu terytorialnego na podstawie
 ustaw

  - wpływy z opłaty skarbowej  35 462,00 
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 26 859,18 
  - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 74 186,01 
    alkoholu
  -  wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
    jednostki samorz. teryt. na podstawie odrębnych ustaw 31 018,16 
    /za wpis lub zmianę wpisu działalności gospodarczej,
    za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka/

Rozdział 75619
Wpływy z ró żnych rozlicze ń 84,00 
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 84,00 
   i opłat

Rozdział 75621
Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód 97,18% 2 584 159,18 
- bud żetu państwa   
W tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych 2 521 737,00 
Dysponent wykazał plan 2 774 183,00 a Uchwałą Rady 
Nr XLI/265/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. 
zmniejszono o 150 000,00zł

       -   podatek dochodowy od osób prawnych 62 422,18 

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 9 366 542,78 
Wykonanie 100,22%
Rozdział 75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 100,00% 6 853  727,00 
samorz ądu terytorialnego
subwencje ogólne z budżetu państwa 6 853 727,00 

Rozdzial 75802
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 100,00% 32 489,00 
samorz ądu terytorialnego

środki na uzupełnienie dochodów gmin 32 489,00 

Rozdział 75807
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 100,00% 2 337 097,00 



subwencje ogólne z budżetu państwa 2 337 097,00 

Rozdział 75814
Różne rozliczenia finansowe 116,82% 143 229,78 

W tym:  pozostałe odsetki 143 229,78 
 ( odsetki na rachunkach bankowych)

Dział  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 367 086,54 
Wykonanie 119,54%
Rozdział 80101
Szkoły Podstawowe 116,31% 67 769,94 

w tym:
  -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 9 738,35 
   Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
   jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
   umów o podobnym charakterze
            za wynajem sal lekcyjnych:
                                      Piaski      - 2 492,00
                                      Bodzewo  - 1 820,00
                                      Szelejewo - 1 568,00
            za wynajem sklepiku       - 3858,35
  -otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000,00 
   /darowizna z Rady rodziców na naprawę sztandaru
    w ZSZ Bodzewo /
  -wpływy z różnych dochodów /odszkodowanie z PZU/ 56 031,59 

Rozdział 80104
Przedszkola 125,42% 215 720,37 

w tym:
wpływy z różnych opłat 144 011,26 
 / odpłatność rodziców za przedszkole/ 

wpływy z różnych dochodów 4 806,62 
 /prowizja z PZU/
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 66 902,49 
realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
( środki za dzieci uczęszczjące z gminy Gostyń i Krobia
  do Przedszkola Niepublicznego "OCHRONKA" 
  w Podrzeczu)
Rozdział 80113
Dowo żenie uczniów do szkół 96,23% 1 635,88 
wpływy z usług 1 635,88 
 / za wynajem autobusu/

Rozdział 80195
Pozostała działalno ść 109,10% 81 960,35 
Dochody z najmu i dzierżawy / hali sportowej i siłowni / 27 835,50 
    a/ hala sportowa -24 016,50



    b/ siłownia -          3 819,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.
własnych zadań bieżących gmin 54 124,85 
 / dofinasowanie pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników/

Dział  852 POMOC SPOŁECZNA 3 269 594,69 
Wykonanie 92,65%
Rozdział 85202 184,30% 7 740,62 
Domy pomocy społecznej
wpływy z różnych opłat 7 740,62 
 /opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej/

Rozdział 85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu  99,38% 2 314 165,39 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym: wpływy z różnych dochodów 5 163,67 
 - fundusz alimentacyjny  - 2 657,37
 - zaliczka alimentacyjna - 2 506,30

  
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2 309 001,72 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
Rozdział 85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 5 82 5,97 
osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy 82,33%
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby ucz ęszczaj ące w zaj ęciach w centrum
integracji społecznej

w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. 5 078,51 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 747,46 
własnych zadań bieżących gmin

Rozdział 85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz enia 140 168,71 
emerytalne i rentowe 96,32%

  w tym :  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. 16 037,49 
   zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
   oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 115 231,22 
   realizację własnych zadań bieżących gmin
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
   jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 8 900,00 
   własnych zadań bieżących
 /pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego na zapomogi/

Rozdział 85219
Ośrodki Pomocy Społecznej 100,00% 96 187,00 



w tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu  państwa na 96 187,00 
realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/

Rozdział 85278
Usuwanie skutków kl ęsk żywiołowych 69,41% 549 107,00 
są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 549 107,00 
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 /na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób, które
ucierpiały w wyniku huraganu/
Rozdział 85295
Pozostała działalno ść 100,00% 156 400,00 
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
   realizację własnych zadań bieżących gmin 156 400,00 
   /pomoc państwa w zakresie dożywiania/

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 309 2 19,50 
SPOŁECZNEJ
Wykonanie 87,09%
Rozdział 85311
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 100,00% 57 54 0,00 
niepełnosprawnych
jest to dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania 57 540,00 
bieżące realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu  terytorialnego
 /Starostwo Powiatowe Gostyń - dofinansowanie 
  działalności bieżącej WTZ/

Rozdział 85395
Pozostała działalno ść 84,59% 251 679,50 
 - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 233 679,50 
   Wspólnej Polityki Rolnej 
        "Akademia Równych Szans"    -189 290,00
        " Mały Einstein"                      -  20 000,00
        " Radosne Brzdące "               -  24 389,50

                       - dotacje rozwojowe - na zakupy inwestycyjne 18 000,00 
    "Akademia Równych Szans"

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 172 979,29 
Wykonanie 99,22%
Rozdział 85415
Pomoc materialna dla uczniów 99,22% 172 979,29 
w tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 172 979,29 
 /dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla 
 uczniów o charakterze socjalnym,
 zakup podręczników dla uczniów/ 

Dział  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 505 265,87  
ŚRODOWISKA
Wykonanie 121,82%
Rozdział 90001



Gospodarka ściekowa i ochrona wód 110,84% 271 123,25 
w tym:   - wpływy z usług /ścieki/ 270 260,61 

  - pozostałe odsetki 862,64 

Rozdział 90003
Oczyszczanie miast i wsi 138,96% 213 484,38 

w tym:   -wpływy z usług /odpady komunalne/ 201 410,92 
  -pozostałe odsetki 234,18 
  -wpływy z różnych dochodów /złom, makulatura/ 11 839,28 

Rozdział 90020
Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem 79,40% 15,88 
środków z opłat produktowych
w tym: wpływy z opłaty produktowej 15,88 

Rozdział 90095
Pozostała działalno ść : 125,11% 20 642,36 
  - wpływy z usług /za sprzątanie, za wynajem koparki/ 18 589,03 
  - pozostałe odsetki 0,05 
  - wpływy z różnych dochodów / za zbiorniki metalowe/ 2 053,28 

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 47  333,85 
Wykonanie 102,45%
Rozdział 92109
Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 106,59% 18 333,85 
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 18 133,85 
   Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
   innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
   publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
   (wpłaty na wynajem świetlicy:
   - Smogorzewo       16 032,54
   - Podrzecze               150,00
   - Michałowo               456,04
   - Grabonóg              1 275,03
   - Strzelce Wielkie       220,24
  - wpływy z różnych dochodów 200,00 

Rozdział 92120 29 000,00 
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100,00%
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 29 000,00 
jednostkami samorzadu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących

środki na renowacje zabytków sakralnych
Gm Gostyń      - 15 000
Gm Poniec       -  5 000
Gm Krobia        -  5 000
Gm Pogorzela    - 4 000



Zaległo ści pozostałe do zapłaty na koniec
31 grudnia 2009 roku wynosz ą:
668 760,30

Dział 400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę elektryczn ą
gaz i wod ę 33 717,40 

W tym:
 - zaległości za wodę 32 447,43 
  / na powyższe zaległości wysłano 170 wezwań do zapłaty,
   które obejmują także zaległości za ścieki

 - pozostałe odsetki 1 269,97 

Dział 700
Gospodarka mieszkaniowa 19 469,54 
W tym:
 - za użytkowanie wieczyste 273,38 
 - dochody z najmu i dzierżawy 11 351,79 
 - pozostałe odsetki 4 789,56 
 /na powyższe zaległości wysłano 43 wezwania do zapłaty/
 - wpływy z różnych dochodów 3 054,81 

Dział 756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 468 473 ,83 
i od innych jednostek nie posiadaj ących osobowo ści
prawnych oraz wydatki zwiazane z ich poborem

W tym:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych 13 111,60 
   opłacany w formie karty podatkowej
 - podatek od nieruchomości /osoby prawne/ 97 439,02 
 - podatek rolny /osoby prawne/ 743,80 
 - podatek leśny /osoby prawne/ 1,70 



 - podatek od środków transportowych /osoby prawne/ 86 453,84 
 - podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/ 244 362,72 
 - podatek rolny /osoby fizyczne/ 18 401,24 
 - podatek leśny /osoby fizyczne/ 21,00 
 - podatek od środków transportowych /osoby fizyczne/ 1 764,00 
 - zaległości z podatków od spadków i darowizn /osoby fizyczne/ 3 162,00 
 - zaległości z podatków zniesionych /osoby fizyczne/ 2 999,10 
 - zaległości z innych lokalnych opłat pobieranych przez 12,28 
   jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
   odrębnych ustaw
 - pozostałe odsetki 1,53 

W  związku z powyższymi zaległościami podjęto
następujące czynności :
wystawiono 706 upomnień i 136 tytułów wykonawczych

Dział 852
Pomoc społeczna 133 785,58 
zaległości związane z realizacją zaliczek alimentacyjnych 102 939,42 
(na powyższe zaległości wysłano 26 spraw do komornika)

zaległości związane z realizacją świadczeń z funduszu 30 846,16 
alimentacyjnego
(na powyższe zaległości wysłano 28 spraw do komornika)

Dział 900
Gospodarka  Komunalna i Ochrona Środowiska 13 313,95 

W tym:
 - wpływy z usług - ścieki 7 131,87 
   /wezwania do zapłaty obejmują wodę i ścieki/
 - pozostałe odsetki 330,74 
 - wpływy z usług  /odpady kom/ 5 560,32 
 - pozostałe odsetki 291,02 

Na podstawie ustawy o podatku rolnym udzielono
ulg na kwotę 368 815,00 
w tym:
 - osoby fizyczne 175 502,00 
 - osoby prawne 193 313,00 

Rekompensata dochodów za zakłady pracy 
chronionej- PFRON 148 090,00 

W gminie i jednostkach bud żetowych nie zostały utworzone
rachunki dochodów własnych

Dochody z tytułu wydawania zezwole ń na sprzeda ż
napojów alkoholowych wykonano w kwocie 74 186,01 
a wydatki wykonano w kwocie. 65 908,24 



Różnica mi ędzy dochodami a wydatkami 
zostanie przekazana na wydatki w roku 2010


