
Informará o przebiegu wykonania pfSrtíTTinansowego
za I sze półrocze 2015 r.

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Zdzieszowicach

Dział 921- Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego 
Rozdział 92109 - Domy i Ośrodki kultury, Świetlice i Kluby

Konto W iersz W yszczególnienie Plan 2015 W ykon an ie  do  3 0 .06 .2015r. %

Przychody 1 030 800,00 451 365,31 44%
701 l Przychody ze sprzedaży usług : 28 000,00 26 731,92 95%

i ) przychody z działalności statutowej 14 000,00 13 681,92
2) pozostałe przychody m. in. z wynajmu, itp__ 14 000,00 13 050,00

740 II Dotacje ogółem: 1 001 000,00 422 831,00 42%
1) Dotacja na działalność bieżącą 1 001 000,00 422 831,00

750 III Przychody finansowe 2,37
760 IV Pozostałe przychody operacyjne 1 800,00 1 800,02 100%

A Koszty rodzajowe ( / + / / + / / / + /V+ V+ VI) 1 024 843,00 423 524,27 41%
401 I Zużycie materiałów i energii 120 092,00 58 420,99 49%

Zużycie materiałów w tym: 53 650,00 22 581,96 42%
1) materiały na oprawę imprez, wystaw itp.... 10 000,00 4 302,66
2) materiały na działalność klubów i świetlic 12 200,00 6 699,56
3) materiały na działalność sekcji,grup, zespołów 10 300,00 2 498,81
4) materiały biurowe 3 000,00 300,39
5) środki czystości 3 000,00 1 279,46
6) materiały budowlane, techniczne,konserwatorskie 8 150,00 5 773,42
7) pozostałe materiały 7 000,00 1 727,66

Zużycie energii w tym: 66 442,00 35 839,03 54%
1) energia elektryczna 20 970,00 9 145,54
2) energia cieplna 43 860,00 26 409,91
3) zużycie w o d y , ścieki 1 612,00 283,58



402 II Usługi obce 239 712,00 59 781,68 25%

1)
usługi obce związane z organizacja imprez .wystaw, spektakli 
itp... 195 749,00 48 546,57

2) usługi obce na działalność sekcji, zespołów, grup 14 800,00 1 248,44

3) obce usługi przeglądu i konserwatorskie 15 000,00 3 092,38

4) obce usługi telefoniczne i internetowe 4 000,00 1 227,77

5)
pozostałe usługi m.in. transportowe, najmu, nadzoru, pocztowe, 
bankowe itp.. 10 163,00 5 666,52

403 III Podatki i opłaty 78 232,00 27 593,82 35%
1) podatek od nieruchomości, opłaty, VAT nie podlagający odliczeniu, PFRON 78 232,00 27 593,82

404 IV Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 484 772,00 227 681,52 47%
1) wynagrodzenie osobowe 405 009,00 189 131,52

w tym .nagrody jubileuszowe 16 077,10 1 885,00

2) wynagrodzenie bezosobowe 79 763,00 38 550,00
w tym związane z organizacją imprez kulturalnych 20 000,00 11 997,00

405 V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 93 035,00 48 036,58 52%
1) ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych 79 457,00 35 757,44

2) odpis na ZFŚS 11 578,00 11 577,42

3) inne świadczenia 2 000,00 701,72

406-409 VI Pozostałe koszty rodzajowe 9 000,00 2 009,68 22%

1)
pozostałe koszty rodzajowe m. in.ubezpieczenie , wpisowe , 
nagrody finansowe itp.... 9 000,00 2 009,68

w tym: podróże służbowe 3 000,00 357,86

761 B Pozostałe koszty operacyjne 100,00 2,17 2%
871 C Podatek dochodowy 5 857,00 944,00 16%

Ogółem koszty 1 030 800,00 424 470,44 41%

400 Amortyzacja 64 558,00 32 145,06 50%



Informacje uzupełniające

W yszczególnienie Planowane  
na początek roku

Planowane  
na koniec roku

W ykonanie  
do 30.06.2015r

1. Środki pieniężne w  kasie i na rachunku 25 003,00 25 000,00 64 587,33
2. Należności 20 768,00 18 533,00 18 951,17

w tym:
wymagalne - -

odpis należności zagrożonych 18 533,00 18 533,00 18 532,97
3. Zobow iązania 20 421,00 25 000,00 29 549,66

w tym :
wymagalne - -

Sporzągpa 
Monika\ 
Główn<

/ \)skosz 
l 'sięgowa





Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego

za I-sze półrocze 2015 r.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
r

Rozdział 92109 -  Domy i Ośrodki kultury, Świetlice i Kluby

W powyższym dziale przychody zostały zrealizowane w 44% w stosunku do planu 

i wynoszą za I-sze półrocze : 451.365,31,-zł 

w tym:

• Dotację na działalność bieżącą wykorzystano w 42% w stosunku do zaplanowanej na br , 
w wysokości: 422.831,00 ,-zł.

• Przychody ze sprzedaży usług zrealizowano w 95% w stosunku do planu 

w wysokości: 26.731,92,-zł

Koszty rodzajowe za I-sze półrocze 2015r. wyniosły : 423.524,27,-zł co stanowi 41% w stosunku 
do kwoty zaplanowanej na rok 2015.

Koszty z podziałem na poszczególne zadania i miejsca powstawania przedstawiają się następująco:

l.N a zrealizowanie zadań statutowych wyniosły: 262.421,10,- zł w tym:

• koszty bezpośrednie na realizację imprez kulturalnych wyniosły : 73.506,97 ,- zł. 

w tym:

a) na współpracę z samorządami mieszkańców osiedli : 1.313,00,-zł, (wyszczególnienie 
przedstawia poniższa tabela)

Tabela Nr 1

Lp. Współorganizator Temat Festynu Zrealizowano

1 Rada osiedla Zielona 
-Akacjo w

Dzień Dziecka 500,00

2 Rada osiedla Stare Osiedle Festyn dla dzieci z okazji Dnia 
Dziecka

813,00

b) na współpracę ze sołectwami - 21.724,93,- zł ( wyszczególnienie przedstawia 
poniższa tabela)

Tabela Nr 2

Lp. W spółorganizator Temat Festynu Zrealizowano

1 Sołectwo Rozwadza
V I W ojew ód zk i K onkurs W ypieku  K o ło c z a  

Ś lą sk ieg o 20.196,93
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2 Sołectwo Krępna Festyn Rodzinny 728,00

3
Sołectwo Żyrowa Festyn z okazji Dnia Matki i 

Ojca
400,00

4 Sołectwo Jasiona
Festyn z okazji Dnia Matki i 
Ojca 400,00

Wykaz pozostałych zrealizowanych imprez kulturalnych przedstawiono na stronach 3-5.

• koszty bezpośrednie prowadzenia świetlic, klubów wyniosły : 84.561,36,-zł

1. Świetlica Kościuszki -  Korfantego -10.162,52

2. Świetlica Stara Cześć Miasta - 8.094,11

3. Świetlica Januszkowie -9.292,13

4. Świetlica K rępna- 6.834,82

5. Świetlica Rozwadza - 9.578,61

6. Świetlica Żyrowa - 7.496,35

7. Świetlica Fabryczna -Zielona-Akacj owa -7.614,13

8. Klub Piasty I i II -  16.022,63

9. Świetlica Jasiona - 9.466,06

• koszty prowadzenia sekcji, kółek, zespołów wyniosły -  29.210,37,-zł

1.Zespołów śpiewaczy -  3.000,00 

2.Sekcja tańca -  6.581,34

3. Zespół Spod Buczyny -  7.264,62

4. Grupa teatralna -  3.866,44

5. Pracownia plastyczna -  8.497,97

• koszty ogólne bezpośrednie związane z działalnością kulturalną : 75.142,40,-zł

2. Koszty bezpośrednie utrzymania obiektu wyniosły -  46.969,05- zł

3. Koszty pośrednie ogólnozakładowe wyniosły -  111.399,19-zł 

w tym administracyjne : 86.115,06,-zł

4. Koszty działalności pomocniczej -  217,00,-zł

5. Zmiana stanu produktu w ynosi: -2.517,93 ,- zł

Wszystkie zakupy i usługi poczynione zostały zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” są 
kosztami uzasadnionymi pod względem celowościowym, gospodarczym i legalnym.

Oprą 
Monil i 
Głownt

\w ał (a): 
[oskosz 
ńęgowa

Zatwierdził:
Dyreł^pr}4&OKSiR 

mgr Edwąrd^Szymainda
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Wykaz imprez zrealizowanych 
w Ipółroczu 2015 roku

przez
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

w Zdzieszowicach

• Z KALENDARZA IMPREZ -  KULTURA:

4.1- Koncert Noworoczny

11.1 -  23.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

13.1- „ N1ENORMALIA czyli teatr w oparach absurdu 

spektakl Grupy teatralnej M-GOKSiR w Zdzieszowicach.

16.1 -XVI. Międzyszkolny Konkurs „ MOJA SZOPKA BETLEJEMSKA "finał: 
wręczenie nagród laureatom (współorganizacja z  PSP Nr 3),

Ferie zimowe 19 - 30.1:

19.1 -  „REGSIO” - przedstawienie teatralne,

23.1 -  „GIGANCI BLUESA AKUSTYCZNIE” - koncert

27.1 -  „MAGICZNY OŁÓWEK” -przedstawienie teatralne

30.1 -  „FANTAZJANA” - przedstawienie teatralne.

Zimowo- Wiosenny Salonik Artystyczny:

7.11 -  Wieczór muzyczny -koncert zespołu „Z jednej budy”

14.11 -  BLUESOWE WALENTYNKI: Russ Green (USA) i Marek Wojtowicz

(Polska) - koncert

22.11 -  „KAMERALNY AKT SOLOWY” ” - koncert „CeZika

8.III -„ARIE SPOD FAMILOKA” -  koncert

21 .III -  „KOBIETY” -koncert Marka Dyjaka 

1 .V -  „BALLADY PONAD MGŁĄ” -  koncert Anny Ciaszkiewicz 
Teatr dla Najmłodszych:

17.11 -  „KOTEK I KOGUTEK”

3



24. DI -  „KLIMACIKIDECYBELEK”
14.IV -  „PRZYJACIELE”

5.V - „KOZIOŁEK PACANOŁEK

10.I I I -  Eliminacje Miejsko - Gminne 60 OGÓLNOPOLSKIEGO 

KONKURSU RECYTATORSKIEGO (Mały OKR),

25.26 III - IV. M-G Konfrontacje Teatralne ( z  PSP Nr 3)

28.111 - Miejsko-Gminny Konkurs Kroszonkarski,

24.IV- XXII. Miejsko - Gminny Konkurs Recytatorski Uczniów PSP ki. I-IV  

(współorganizacja z PSP Nr 3),

3. V- Obchody uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA

- uroczyste składanie kwiatów pod pomnikiem Powstańca Śląskiego 

w Zdzieszowicach,
r

16. V - V  Spotkanie z  kulturą Śląska (współorganizacja z  TSKN),

28. V- Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaków,

15. V I-II. Miejsko - Gminny Przegląd Piosenki Angielskiej (z PSP Nr 3),

23. VI - „ PROSCENIUM - rzecz o aktorstwie ”

- premiera Grupy Teatralnej, działającej w M-GOKSiRw Zdzieszowicach. 

Wystawy:

-„MIEJSCALUDZIE CZAS” -wystawa fotografii Martyny Kolemby,

25. VI -  „WERNISAŻ Prac Uczestników PRACOWNI PLASTYCZNEJ”

(działającej w M-GOKSiR w Zdzieszowicach)

Współorganizacja imprez:
16.1 -  Przemarsz wojsk historycznych Legionów Polskich i Mazurka Dąbrowskiego 

( z Stowarzyszeniem SH LPiMD w Nysie)

25.26 III -  IV. M-G Konfrontacje Teatralne ( z PSP Nr 3)

28.111 -  RAZ NA LUDOWO -tańce regionalne (z PP Nr 6)

23.IV -  GIGANCI (zPublicznym Gimnazjum)

11 .V - „Przedszkolak z talentem’Yz  PP Nr 3 )
16. V - Festyn Rodzinny w Krępnej (z sołectwem w Krępnej)

30.V -  Dzień Dziecka
( z Zarządem Osiedla Zielona — Akacjowa w Zdzieszowicach)
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30-31 .V- „VI Wojewódzki Konkurs Wypieku Kołocza Śląskiego”

( z sołectwem Rozwadza )

31.V - Dzień Matki i Ojca: koncert zespołu muzycznego „Alicja i Krzysztof’

( z  sołectwem w Żyrowej)

31 .V- Dzień Matki i Ojca: koncert zespołu muzycznego „Alicja i Krzysztof’

( z sołectwem w Jasione])

13.VI -  „Piknik Rodzinny”: Dzień Dziecka, Wieczór pod gwiazdami:

„Stand-up po Śląsku”-kabaret „Tolek”

(z Samorządem Mieszkańców Stare Osiedle w Zdzieszowicach)

• Amatorski Ruch Artystyczny:

W okresie sprawozdawczym działały następujące zespoły i grupy:

- Zespół Folklorystyczny „SPOD BUCZYNY" (Oleszka),

- Grupa obrzędowa „KRAMPSKIE BERY" (Krępna),

- Zespół Śpiewaczy „FREUNDSHAFT-PRZYJAZŃ” (koedukacyjny, 

seniorzy TSKN),

-Zespoły wokalno-ins+rumen+alnekorzystające z sali prób:

■ „Honker niegdyś: ”Czwarty ” ,

■ „Szumy i Trzaski ”,

■ „Z Jednej Budy ”,

■ ,JContrasty ” ,

■ Zespół (gai muz.: poezja śpiewana),

■ Zespół młodzieżowy „ Art Rock ”,

■ Hip-hop.

Zespoły i grupy uświetniały swoimi koncertami lokalne imprezy oraz uroczystości.

- Zespół Tańca Nowoczesnego „ JU N IP A X " - liczne występy, udział w 
konkursie:

❖  XXI PUCHAR POLSKI W TAŃCU SPORTOWYM, Radzymin 2015. 

ZTN „JUNIPAX” zdobył tam I miejsce w kategorii HIP -HOP , małe grupy 

(Kadeci, tzn. tancerze z roczników: 2002-2005).
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- Grupa TEATRALNA -  zrealizowano dwie inscenizacje.

- Pracownia Plastyczna-uczestnicy zajęć : dzieci i dorośli. Zajęcia realizowane są 
w dwóch grupach. Tematyka zrealizowana w I półroczu została zaprezentowana na 
wernisażu prac uczestników działań Pracowni.

• KLUBY i ŚWIETLICE:
ŚWIETLICA OSIEDLA KOŚCIUSZKI-KORFANTEGO 

Styczeń
12.01 -  Próbujemy szydełkować -zajęcia plastyczne

19.01 -  Laurki z ok. Dnia Babci i Dziadka -  zajęcia plastyczne

26 -29.01 -Turnieje z nagrodami: Warcaby, Chińczyk, Uno, Domino 

Luty
3.02 -  Prasowanki z korali -  zajęcia plastyczne

9.02 -  Róże z filtrów do kawy -  zajęcia plastyczne

24.02 -  Zdobienie papieru (wosk+ farby) -  zajęcia plastyczne

25.02 - Pumeksowy naszyjnik - zajęcia plastyczne 

Marzec
9.03 -  Zróbmy sobie kolczyki -zajęcia plastyczne

14.03 -  Sowa z materiału (szycie) - zajęcia plastyczne

23.03 -  Dekoracja jajek -  zajęcia plastyczne

26.03 -  Wesołe owieczki -  zajęcia plastyczne

30-31.03 -  Wielkanocny découpage -  zajęcia plastyczne 

Kwiecień
8.04 -  Masa solna (koty) -  zajęcia plastyczne

22.04 -  Konkurs plastyczny związany z Dniem Ziemi

24.04 -  Kwiaty z bibuły (storczyki) -  zajęcia plastyczne

28.04 -  Biało-czerwone kotyliony -  zajęcia plastyczne 

Maj
6.05 -  Prasowane koraliki -  zajęcia plastyczne

8.05 -  Kwiatki z tkaniny, na patyku - zajęcia plastyczne

15.05 -  Bransoletki Shamballa -  zajęcia plastyczne

19.05 -  Kartki z ok. Dnia Mamy -  zajęcia plastyczne

25.05 -  Ogród kwiatowy dla Mamy -  zajęcia plastyczne
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27.05 -  Kameleon z papieru -  zajęcia plastyczne 

Czerwiec
1.06 -  Dzień Dziecka w świetlicy: gry, zabawy i konkursy

8.06 -  Odcisk ręki w masie solnej -  zajęcia plastyczne

11.06 -  Pudełka z wikliny papierowej -  zajęcia plastyczne

13.06 -  Wyjście na Piknik Rodzinny na Mirabelce

17.06 -  Łódka z korka -  zajęcia plastyczne

19.06 -  Laurki na Dzień Ojca -  zajęcia plastyczne

23.06 -  Wykonujemy bańki mydlane -  zajęcia plastyczne

26.06 -  Szeroka bransoletka makramowa .

Z oferty placówki od I do VI .2015 r. korzystało 1.610 osób.

KLUB OSIEDLA PIASTÓW I i  II  
Styczeń
Ferie zimowe 19-30. 01,cykl imprez:

19.01 -„Postać z bajki lub filmu”(tworzywo: masa solna) - konkurs plastyczny

19.01 -  Gramy w d’arta - konkurs

20.01 -  „Zabawy na śniegu” (rysunek)- konkurs plastyczny

20.01- Piłeczka tenisowa - konkurs sprawnościowy

21.01 -  „Dziecięce orgiami” (żabki, pieski, kotki, aniołki, ptaszki) -  konkurs 

plastyczny

22.01 -  „Zwierzaki z makaronu” -  konkurs plastyczny

22.01 -  „Laurka dla Babci i Dziadka” -  konkurs plastyczny

23.03 -  „Kolorowa kanapka” -  konkurs kulinarny

23.01 -  „Mam talent” (śpiewamy solo lub w duecie) -  konkurs śpiewaczy

26.01 -  „Sałatka owocowa” - konkurs kulinarny

26.01 -  Tenis stołowy -  współzawodnictwo o tytuł Najlepszego Gracza

27.01 -  „Maska karnawałowa” -  konkurs plastyczny 

27 .01 -  Zabawa w „Państwa -  Miasta”

28.01 -  „Twister” -  konkurs sprawnościowy

29.01 -  Bal maskowy z konkursami

30.01 -  „Wyczarowane z kaszy i ryżu” -  konkurs plastyczny
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Luty
12.02 -  Tłusty Czwartek -konkurs gry w d’arta, zabawa w „Głuchy telefon”

14.02 -  „Moja Walentynka” -  konkurs na wykonanie kartki 

Marzec
r

23.03 -  Mix Świąteczny: „Kolorowe kurczaki”(styropian, piórka, patyk) -konkurs
r

30.03 -  Mix Świąteczny: -  „Kolorowe jajka” (barwienie jajek i oklejanie gotowymi 

motywami - konkurs

Kwiecień
1.04 -  Konkurs na kroszonkę

2.04 -  „Cekinowe jajka”- konkurs zdobienia cekinami 

Maj
25.05 -  „Laurka dla Mamy i Taty” -  konkurs 

Czerwiec
1.06 -  Dzień Dziecka

2.06 -  Konkursy, gry i zabawy
Z oferty placówki od I do VI. 2015 r. korzystało 1.563 osoby.

ŚWIETLICA OSIEDLA FABRYCZNA-AKACJOWA-LEŚNA-ZIELONA 
Styczeń

• Wykonanie kalendarzyków na 2015 rok

• Zajęcia kulinarne

• Zabawy manualne

• Laurki na Dzień Babci i Dziadka

• Świetlicowy Turniej Krzyżówek

• Wykonanie maski karnawałowej

• Zabawa Karnawałowa

• „Czy znasz swoje miasto?” -konkurs wiedzy o Zdzieszowicach 

Luty

• „Śnieżne kule z papieru” - konkurs

• Wykonanie bałwana

• Tłusty Czwartek -  konkurs Pączkowy Łasuch

• Wykonanie Walentynek -  zajęcia plastyczne
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• Mozaika -  zajęcia plastyczne

• Zajęcia kulinarne

• Układamy puzzle

• Mini Turniej Tenisa Stołowego 

Marzec

• Święto wszystkich kobiet -  laurki, zajęcia plastyczne

• „Wiosenne kwiaty” -  konkurs

• Zajęcia kulinarne

• „Pierwsze oznaki wiosny”- bazie w wazonie -  konkurs plastyczny

• Wykonanie zakładki do książki - zajęcia manualne

• Ulubiona postać z bajki -  zajęcia plastyczne

• Wykonanie plakatu „Dbam o zdrowie” - konkurs 

Kwiecień

• Poprawne napisanie życzeń

• Wykonanie kartki świątecznej -  zajęcia plastyczne

• Twórczość plastyczna o tematyce wielkanocnej -  zajęcia plastyczne

• Turniej sprawnościowy dla dzieci i młodzieży

• „Moje ulubione zwierzątko” -  rzeźby z plasteliny -  konkurs

• Zajęcia kulinarne

• Rozpoznawanie ptasich odgłosów 

Maj

• „Kwiaty” - zajęcia plastyczne

• Mini Turniej Tenisa Stołowego

• Owocowe podkładki -  zajęcia plastyczne

• Turniej Badmintona

• Laurka dla Mamy -  zajęcia plastyczne

• Dzień Matki -  portret mojej Mamy - konkurs

• Dzień Dziecka - festyn 

Czerwiec

• Gramy w UNO : Szukamy Mistrza - turniej
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• Zagadki geograficzne: „Jakie to miasto?” -konkurs

• „Kolory lata” -  zajęcia plastyczne

• Laurka dla Taty -  konkurs.

W I półroczu 2015 r. z oferty świetlicy korzystało 620 osób.

ŚWIETLICA OSIEDLA STARA CZEŚĆ MIASTA 
Styczeń
26.01 -  „Zimowe atrakcje” konkurs plastyczny

28.01 -  Tworzenie strojów na bal karnawałowy 

Luty
13.02 -  Malowanie twarzy 

Marzec
16.03 -  Turniej kalamburów 

Kwiecień
2.04 -  „Wielkanocne Pisanki” -  konkurs

9.04 -  Lekcja gotowania: gofry 

Maj
6.05 -  Zabawy chustą animacyjną

25.05 -  Lekcja gotowania: milkshakes.

Czerwiec
8.06 -  Światowy Dzień Oceanów -  wyklejamy podwodny świat

22.06 -  Początek lata -  rysowanie, malowanie w słonecznych barwach.

W świetlicy od I do VI.2015 r. przebywało 314 osób.

ŚWIETLICA JANUSZKOWICE 
Styczeń
19-30.01-Ferie zimowe 2015:

• „Z najlepszymi życzeniami dla Babci i Dziadka” -robimy bibułkowe kwiaty 
kartki okolicznościowe

• „Moja pierwsza rzeźba”-zaj. plastyczne z wykorzystaniem masy papierowej

• „Budujemy kreatywnie miejscowość” -  zajęcia z wykorzystaniem surowców
wtórnych

• „Nasza pracownia artystyczna”- bawimy się w teatrzyk, samodzielnie robimy
kukiełki i pacynki
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• „Upiększamy swój pokój”- robimy ramki na zdjęcia

• Łamigłówki mądrej główki

• „Tańcowała igła z n itką„ -  zajęcia plastyczne z filcem

• „W karnawale czas na bale”-  zabawa karnawałowa

• „Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła” -  tworzymy zimowe krajobrazy przy użyciu art.
sypkich (ryż, kasza, itp.)

• „Przez żołądek do serca” -  zajęcia kulinarne.

Luty
11.02 -Moja walentynkowa kartka -  zajęcia plastyczne

12.02- Tłusty Czwartek -  pieczemy serowe pączki.

Marzec
24 i 25.03 - Ozdoby, stroiki i palmy wielkanocne

30 i 31.03 -  „Wielkanocny zawrót głowy” -  zdobimy jajka, robimy zajączki i inne 

ozdoby wielkanocne.

Kwiecień
15.04 -  Papierowa wiklina -koszyczki, podstawki.

Nowoczesność, postęp w naszej miejscowości -  zajęcia plastyczne.

Maj
18.05 -  Przygotowanie zaproszeń dla Mam na Dzień Matki

20.05 -  Robimy upominki na Dzień Matki (kwiatki z bibuły, kartki)
29.05 -  Dzień Matki.

Czerwiec

1.06 -  Dzień Dziecka -  gry, zabawy i konkursy

23.06 -Opowiadamy ciekawostki i wspominamy miłe chwile z ostatnich wakacji 
oraz robimy kartki na Dzień Ojca.

W I półroczu 2015 r. w zajęciach Świetlicy w Januszkowicach wzięło udział 627 
osób.
ŚWIETLICA JASIONA 
Styczeń

7.01 -  „Z ortografią na wesoło” -konkurs ortograficzny

15.01 -  „Nasza zima za oknem” -  konkurs plastyczny 

Ferie zimowe (19-30.01.2015r) :
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20.01

23.01

26.06

Luty
10.02

12.02
17.02

Marzec
5.03 -  Cymbergaj -  turniej z nagrodami

12.03 -Mozaika -  zajęcia plastyczne

19.03 -  „Portret Pani Wiosny” -  konkurs plastyczny

23.03 -  „Najpiękniejsze kartki wielkanocne” -  konkurs rękodzieła

- Zajączek wielkanocny i kwiatki ze styropianu -  zajęcia plastyczne

29.03 -  „WIELKANOCNY PRZEKŁADANIEC” -wystawa prac wykonanych przez 

uczestników zajęć w Świetlicy (jajka,kurczaki, kwiatki, kartki świąteczne, itp.) 

odbyły się także konkursy z nagrodami. Impreza Rodzinna.

Kwiecień
10.04 -  Turniej gry w „Piłkarzyki” i tenis stołowy

- Zabawy dla dziewczynek: hula-hop, skakanka, rysunki o tematyce wiosennej

20.04 -  Zabawa w Gońca -  odmiana gry w tenisa stołowego

23.04 -  Konkursy sprawnościowe -  Mumia z folii, Przejdź przez bagno, Taniec bez 

krzesła, Mistrz/Mistrzyni odbijania piłki

29.04 -  Gra zręcznościowa Squap i świetlicowe kręgle

- Próba mądrości czyli odgadujemy zagadki -  o jakiej bajkowej postaci jest mowa ? 

Maj
7.05 -  „Nasze majowe kwiatki” -  konkurs plastyczny

13.05 -  Mix konkursów z nagrodami -  gra w kapsle, hula-hop, wyścig na gazetach, 
Mistrz kozłowania, „Piłkarzyki”, tenis stołowy

-  Gra „Piłkarzyki” -  minitumiej z nagrodami

- Zimowe bałwanki z waty -  konkurs plastyczny

-  Smaczny piątek czyli pieczenie gofrów z bitą śmietaną

-  Zajęcia sportowe (skakanka i piłka)

- Gramy w Cymbergaja i Piłkarzyki

-  „Moja uśmiechnięta buzia” -  konkurs plastyczny

- „Piłkarzyki” -  turniej z nagrodami

-  „Wesoły pączek” -  zabawy i konkursy z okazji Tłustego Czwartku

-  Bal Walentynko wy z konkursami (współpraca ze Świetlicą w Żyrowej).
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20.05 -  Wazoniki z wełny -ozdabianie szklanych pojemników kolorową wełną

22.05 - Laurka i kwiatek z bibuły dla Mamy -zajęcia plastyczne
r

27.05 -  Wiosenne kwiatki z krepiny, zmiana wystroju Świetlicy.

Czerwiec
1.06 -  Dzień Dziecka -  konkursy z nagrodami

(m.in.: piłka do skakania, biegi z przeszkodami, rzuty do celu , 

powiem wierszyk, zaśpiewam piosenkę, zabawa balonami - gra w parze)

8.06 -  Mydlane bańki -zabawa na placu świetlicowym

- Robimy figurki z ciastoliny -  zajęcia plastyczne

10.06 -Gry i zabawy ruchowe („ Wygibajtus”,piłka do skakania, gra w kometkę, 

tenis stołowy)

- Gramy i układamy (Bierki, karty UNO, puzzle)

15.06 -  Robimy letnie witraże oraz wesołe malowanie swojej buzi specjalnymi 

kredkami

17.06 -  Dzień kulinarny w świetlicy -  robimy kolorowe kanapki ze świeżymi 

Warzywami.
r

W I półroczu 2015 r. z oferty Świetlicy w Jasionej korzystało 699 osób.

ŚWIETLICA KRĘPNA

Styczeń
7.01 -  „Zima za pasem” -konkurs plastyczny 

Ferie zimowe:
20.01 -  „Zimowe akcenty” -  konkurs plastyczny

21.01 -Turniej Tenisa Stołowego (13-15 lat)

22.01- Lepienie bałwana,zabawy na śniegu

28.01- Zjeżdżanie na sankach ze szkolnej górki

29.01 -Turniej Bilarda 

Luty
4.02 -  Wyjście w plener

13.02 -  „Idzie luty.. -  konkurs plastyczny

18.02 -  Zabawy na śniegu: rzuty śnieżkami do celu

19.02 -  Postacie z bajek -zajęcia plastyczne
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20.02 -  Masa solna -małe figurki -  zajęcia plastyczne

27.02 „Zakończenie zimy” -  konkurs plastyczny 

Marzec
06.03- Marzec to ... - konkurs plastyczny 

9.03.-Wyjazd w plener: wzdłuż Odry

18.03 -  Masa solna, wycinanki -  zajęcia plastyczne

23.03 -Wyjazd w plener: Leśna Chatka

31.03 -  Rysowanie ciekawych obrazków z życia wsi -  zajęcia plastyczne. 

Kwiecień
r

1.04 -  Wystrój świetlicy -dekoracje i okres Świąt Wielkanocnych

8.04 -  Wyjazd w plener

10.04 -  Ciekawy piątek (m.in. Zgaduj-zgadula,’’Pomidor”, „Ciuciubabka”)

13.04 -  Zajęcia edukacyjne w plenerze

14.04 -  Tenis ziemny -  boisko szkolne

16.04 -  Wiosenny konkurs plastyczny „Zrób to sam”

21.04 -  Zajęcia plastyczne: plastelina, modelina 

Maj
5.05 -  Zajęcia ruchowe w plenerze (skakanki, piłki, itp.)

8.05 -  Zajęcia plastyczne: Wycinamy kolorowe kwiatki

18.05 -  Wyjazd w plener

19.05 -  „Maj” -konkurs plastyczny 

Czerwiec
2.06 - Dzień Dziecka (gry i zabawy na szkolnym boisku)

5.06 -  „Czerwcowe kwiaty na łące „ -  konkurs plastyczny

6.06 - Tenis stołowy -turniej

8.06 -  Wyjazd w plener : gry i zabawy

17.06 -  Zajęcia plastyczne -  Robienie kwiatów z bibuły

22.06 - Wyjazd rowerami wzdłuż Odry -  gry i zabawy w plenerze

25.06 -  Zwiedzamie okolicy -  wyjazd nad stawy.

W I półroczu w zajęciach Świetlicy w Krępnej uczestniczyło 394 osoby.

14



ŚW IETLICA ROZWADZA 

Styczeń
21.01- „Pudełkowe stwory” -  konkurs na oryginalną postać z pudełek

29.01 -  „Korowód bajek” -  tańce i zabawy 

Luty
12.02- Układanie puzzli na czas

20.02 -Turniej bilarda

26.02 -  Tłusty Czwartek -  zajęcia dla dzieci i seniorów ( współpraca z  Biblioteką) 

Marzec
18.03 - „Muzyczna środa” -  odkrywamy talenty

26.03 - Palmy wielkanocne (współpraca z parafialnym „ CARITAS ”)

Kwiecień
1.04 -  Palenie żuru

3.04 -  Robimy kroszonki 

Maj
12.05 -  Bajkowe kalambury

20.05 -  Majowe kwiaty -  dekoracje na festyn 

Czerwiec
2.06 -  Plastelino we popołudnie

16.06 -  Świat z klocków LEGO

27.06 -  „Bezpieczne wakacje” festyn rodzinny -  współorganizacja z  Radą Sołecką
r

W I półroczu 2015 r. Świetlicę w Rozwadzy odwiedziło 1.056 osób
ŚWIETLICA ŻYROWA

Styczeń
Ferie zimowe:

19.01 -W  królestwie rozrywek

20.01 -  Zimowe witraże

22.01 -  Pieczenie naleśników

23.01 -  Bal Przebierańców (współpraca ze Szkołą Tańca Orian-Show i Panem 
Tomaszem Damratem)

23.01 -  Maska Karnawałowa -  konkurs z nagrodami

26.01 -  Ozdoby w cekinach -  konkurs z nagrodami
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29.01 -  Misie z doniczek

30.01 -  Pieczenie ciasta

- Smakosz kulinarny -  konkurs z nagrodami.

Luty
11.02 -Zimowe wspomnienia .Wykonanie bałwanków z cekinów -konkurs

17.02 -  „Walentynkowa Dyskoteka” (współpraca ze Świetlicą w Jasionej)

18.02 -  Kartka walentynkowa -  konkurs z nagrodami

26.02 - Zimowe rebusy -konkurs z nagrodami 

Marzec
10.03 - Witamy wiosnę. Wykonanie żonkili z filcu lub papieru

11.03 - „WIELKANOCNY KIERMASZf współpraca ze Szkolnym Kołem 

„CARITAS” w Żyrowej oraz Filią MiGBP w Żyrowej)

23.03 - Wielkanocne jajka. Wykonanie jajek wielkanocnych z cekinów i wstążki- 

Konkurs

25.03 -  Wielkanoc tuż, tuż. Wykonanie koszyczków wielkanocnych z kartonu i filcu- 
Konkurs

31.03 -  Wielkanocne zgaduj-zgadule -  konkurs z nagrodami 

Kwiecień
16.04 -  RODZINNNE PODCHODY NA BUCZYNIE -  zajęcia w terenie 

( współpraca ze Szkołą Tańca Orian-Show)

27.04 -  Papierowe kwiaty -  konkurs z nagrodami

29.04 -  Wiosenna poduszka dla każdego maluszka -  konkurs z nagrodami.

Maj
6.05 - Wazoniki z muliny. Wykonanie wazoników -  konkurs z nagrodami.

20.05 -  Filcowe broszki o kształcie kwiatka -  konkurs z nagrodami.

27.05 -  Filcowe wazoniki -  konkurs z nagrodami

27.05 -  Upominek dla Mamy -wykonanie serca z papieru.

Czerwiec
3.06 -  Pieczenie mufinek z ok. Dnia Dziecka

3.06 -  Smakosz kulinarny -konkurs z nagrodami

5.06 -  Turniej Tenisa Stołowego (z nagrodami)

10.06 -  Kwiaty z makaronu -  konkurs z nagrodami

16



17.06 -  Zabawa filcem. Słoneczniki z filcu -konkurs z nagrodami. 

W I półroczu 2015r. Świetlicę w Żyrowej odwiedziło 985 osób.

(opracowała: Lidia Myczka) Zatwierdził:
Dyrekto 

mgr Edmfi
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Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I sze półrocze 2015 r

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Zdzieszowicach

Dział 926 - Kultura Fizyczna 
Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

URZĄD MIEJSKI w Zdzieszowicach ! 
S E K R E T A R I A T  

WPŁYNĘŁO

Konto Wiersz Wyszczegól n ien ie Plan 2015 W ykonanie do 30.06.2015r. %

Przychody 1 403 405,00 672 825,10 48%
701 i Przychody ze sprzedaży usług: 183 000,00 83 667,80 46%

i) przychody z działalności statutowej 136 000,00 40 779,33
w tym : przychody z kąpieliska 127 000,00 30 322,22

2) pozostałe przychody m.in. z wynajmu itp... 47 000,00 42 888,47
740 II Dotacja ogółem: 1 203 200,00 571 950,00 48%

1) Dotacja na działalność bieżącą 1 203 200,00 571 950,00
750 III Przychody finansowe 128,00 128,99 101%
760 IV Pozostałe przychody operacyjne 17 077,00 17 078,31 100%

A Koszty rodzajowe (l+ll+ill+lV+ V+ VI) 1 385 962,00 696 664,77 50%
401 I Zużycie materiałów i energii 275195,00 129 715,35 47%

Zużycie materiałów w tym: 68 395,00 27 421,59 40%
D materiały na oprawę imprez 4 777,00 2 187,66
2) materiały na działalność sekcji sportowych 3 252,00 1 911,56
3) materiały budowlane , techniczne, konserwatorskie 30 000,00 12 813,72
4) materiały biurowe 3 000,00 561,36
5) materiały dezynfekujące 7 400,00 2 894,75
6) środki czystości 6 000,00 2 276,13
7) zakup paliwa, oleju itp.. 6 800,00 2 351,33
8) pozostałe materiały 7 166,00 2 425,08

Zużycie energii w tym: 206 800,00 102 293,76 49%
D energia elektryczna 99 960,00 39 714,00
2) energia cieplna 93 840,00 53 652,38
3) zużycie wody,ścieki 13 000,00 8 927,38



402 II Usługi obce 167 398,00 126 759,60 76%
1) usługi obce - remontowe wg załącznika 55 680,00 54 900,01
2) usługi obce na działalność sekcji sportowych 10 057,00 6 341,46

3) usługi komunalne 8 000,00 4 117,20
4) obce usługi przeglądu i konserwatorskie 26 667,00 5 792,13

5) obce usługi związane z organizacją imprez sportowo- rekreacyjnych 45 500,00 41 820,76

6) obce usługi telefoniczne i internetowe 5 000,00 2 222,05

7)
pozostałe usługi m.in. drobne naprawy,bankowe, pocztowe,nadzoru 
itp-- 16 494,00 11 565,99

403 III Podatki i opłaty 111 973,00 63 613,84 57%
1) podat. od nieruchomości, opłaty, VAT nie podlagający odliczeniu,PFRON 111 973,00 63 613,84

404 IV Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 660 223,00 304 024,99 46%
1) wynagrodzenie osobowe 567 273,00 267 124,99

w tym :nagrody jubileuszowe 9 394,00 ,1 885,00
2) wynagrodzenie bezosobowe 92 950,00 36 900,00

w tym: związane z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych 3 350,00 1 000,00
405 V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 151 173,00 71 579,98 47%

1) ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych 123 664,00 53 503,35

2) odpis na ZFŚS 16 409,00 16 408,95

3) inne świadczenia 11 100,00 1 667,68
406-409 VI Pozostałe koszty rodzajowe 20 000,00 971,01 5%

1)
pozostałe koszty rodzajowe m. in. delegacje sędziowskie, wpisowe, 
ubezpieczenia, podróże służbowe, itp. ..., 20 000,00 971,01
w tym: podróże służbowe 1 500,00 819,19

761 B Pozostałe koszty operacyjne 14 100,00 5 808,22 41%
871 C Podatek dochodow y 3 343,00 502,00 15%

Ogółem koszty 1 403 405,00 702 974,99 50%

400 Am ortyzacja 905 775,00 452 879,76 50%



Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie Planowane 
na początek roku

Planowane 
na koniec roku

Wykonanie 
do 30.06.2015r.

1. Środki pieniężne w kasie i na rachunku 32 572,00 32 000,00 69 562,61
2. Należności 23 575,00 23 000,00 37 839,03

w tym:
wymagalne 2 076,00 - 900,82
odpis należności zagrożonych 19 278,00 19 168,00 19 167,54

3. Zobowiązania 18 646,00 25 000,00 100 643,06
w tym :
wymagalne - - -

Sporządził«^ 
Monika Rn i& w  

Główna ks octowa

Zatwierdził: 
Dyn 
mgr Ed





Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego

za I-sze półrocze 2015 r.

Dział 926 - Kultura Fizyczna 

Rozdział 92605 -  Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przychody w okresie sprawozadawczym w powyższym dziale zrealizowano w 48% w stosunku 
do planu finansowego i wyniosły: 672.825,10-zł w tym:

• Dotację na działalność bieżącą zrealizowano w 48% w stosunku do planu, 

w wysokości: 571.950,00,- zł

• Przychody ze sprzedaży usług zrealizowano w 46% w w ysokości: 83.667,80,- zł

1) przychody z hali sportowej -  42.636,97,-zł

2) przychody z kąpieliska miejskiego 39.030,83,-zł

3) przychody ze stadionu miejskiego -  2.000,00,-zł

Koszty rodzajowe w I-szym półroczu 2015r. wyniosły 696.664,77,- zł co stanowi 50% w 
stosunku do kwoty zaplanowanej na rok 2015 r.

Koszty z podziałem na poszczególne zadania i miejsca powstawania przedstawiają się 
następująco:

1 .Na zrealizowanie zadań statutowych ośrodek przeznaczył kwotę 61.326,64,-zł w tym:

•  na zrealizowanie imprez sportowo- rekreacyjne koszty bezpośrednie wyniosły:

47.779,28,-zł (wykaz zrealizowanych imprez strona 3 ),

•  na prowadzenie sekcji 13.547,36 w tym:

1) sekcja wspinaczkowa 6.827,64,-zł

2) sekcja tenisa stołowego 3.156,50,- zł

3) sekcja samoobrony i fitnessu 3.563,22,-zł

2. Koszty bezpośrednie utrzymania obiektów wyniosły :484.465,40,-zł

•  utrzymanie hali sportowej -  83.591,47,- zł

•  utrzymanie stadionu miejskiego -  101.321,86- zł

•  utrzymanie kąpieliska miejskiego -  299.030,55,-zł

•  utrzymania pomieszeó przy boisku w Krępnej -  521,52 zł

3. Koszty pośrednie ogólnozakładowe wyniosły: 135.884,86-zł 

w tym administracyjne : 114.680,39-zł

4. Koszty pomocnicze wyniosły : 15.083,75- zł

5. Zmiana stanu produktu w ynosi: -95,88-zł

Ponadto zrealizowano w I-szym półroczu zaplanowane remonty na Kąpielisku Miejskim:

• Wymiana kompletna celi elektrolizy wraz z zestawem części - 61.027,01 -zł
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Wymiana urządzeń pomiaru wodnego chloru w wodzie basenowej -  6.500,00 -zł

Wszystkie zakupy i usługi poczynione zostały zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” są 
kosztami uzasadnionymi pod względem celowościowym, gospodarczym i legalnym.

O pracował (a): 
Monika IR ęskosz
Głowna K AĄIi ęgowa

Z atw ierd z ić
Dyrektoj 

mgr E
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Zrealizowane
Imprezy rekreacyjno -  sportowe w I -  szym półroczu 2015r.

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach

I .  19.01.-30.01.15 ’’Zima w mieście” W okresie ferii prowadzono zajęcia sportowe 
piłki nożnej, siatkówki, tenisa stołowego i speed badmintona, 2 wyjazdy rekreacyjne 
do Aquaparku we Wrocławiu,

2. 24.01.15 Turniej Grand Prix Zdzieszowic Tenisa Stołowego,

3. 05.02.15 Turniej Skata

4. 07.02.15 Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów,

5. styczeń-luty Miejska Liga Halowej Piłki Nożnej,

6. 21.02.15 Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy,

7. 22.02.15 Turniej Grand Prix Zdzieszowic Tenisa Stołowego,

8. 22.03.15 Turniej Grand Prix Zdzieszowic Tenisa Stołowego,

9. 19.04.15 Turniej Grand Prix Zdzieszowic Tenisa Stołowego,

10. 09.05.15 Ogólnopolskie Zawody Rowerowe BIKE MARATON,

II. 24.05.15 Wiosenny rajd rowerowy,

12. 07.06.15 Festyn rekreacyjny „Dzień Dziecka” na Kąpielisku Miejskim.

W ramach współorganizacji imprez ze szkołami, klubami sportowymi, 
stowarzyszeniami, zakładami pracy i innymi organizacjami zorganizowano:

- finał ligi mistrzów ( współorganizacja Gimnazjum Zdzieszowice),

- gminne i powiatowe zawody sportowe szkół podstawowych i gimnazjalnych 
(współorganizacja PSP Nr 1, PSP Nr 3, Gimnazjum Zdzieszowice ) ,

- szkółka piłkarska w okresie ferii (współorganizacja SWPSiR ’’KOKSOWNIK”) ,

• Działalność sekcji rekreacyjno -  sportowych w I-szym półroczu 2015r.

l)Tenis stołowy - zajęcia odbywają się we Wtorek i Czwartek po dwie godziny w 
Hali sportowej. W okresie sprawozdawczym uczestniczyło na zajęcia 480 osób.
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2) Samobrony i fitnessu - zajęcia odbywają się we Wtorek i Czwartek po dwie 
godziny w Hali sportowej. Z oferty skorzystało 1820 osób.

3) Speed badminton i badminton - zajęcia odbywają się w Czwartek w Hali 
sportowej. W zajęciach uczestniczyło w I-szym półroczu 90 osób.

4) Ścianka wspinaczkowa - zajęcia odbywają się cztery dni w tygodniu w Hali 
sportowej. W zajęciach uczestniczyło 300 osób.

Opracował: 

P aw eł Gołdyn
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Wykaz zrealizowanych remontów w l-szym półroczu 2015 r.
Dział 926 

Kultura Fizyczna

I. Kąpielisko Miejskie

Lp. Zadanie Plan Wykonanie
1. W ym iana kom pletna celi e lektro lizy 

wraz z zestawem  części
62.027,00 61.027,01

2. W ym iana urządzeń pomiaru 
wodnego chloru w  wodzie 
basenowej

6.500,00 6.500,00

Zatwierdził:
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Informacja z wykonania bu^^^jednostek oświatowych obsługiwany 
Biuro Administracyjno - jpKonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach za

I Wydatki i dochody w ujęciu tabelarycznym 

1. Wydatki

URZĄD MIEJSKI w Zdzieszowicach 
S E K R E T A R I A T  

WPŁYNĘŁO
ch przez

I półroczed$S[)8~ 2015

Nr w rej.
ilość zał_______ Podpis- Kr

dział rozdział treść plan wykonanie %
801 Oświata i wychowanie 21 004 413,00 10 814 608,57 51,49%

80101 Szkoły podstawowe 8 955 268,00 4 697 430,11 52,45%
I Plan wydatków bieżących 8 955 268,00 4 697 430,11 52,45%
1 .Wydatki jednostki budżetowej 8 807 872,00 4 624 181,71 52,50%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 528 482,00 3 841 704,30 51,03%

§ 4010
wynagrodzenia osobowe 
pracowników 5 794 220,00 2 749 005,42 47,44%

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 499 820,00 478 867,21 95,81%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 073 230,00 546 404,89 50,91%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 148 012,00 62 826,78 42,45%
§_____ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 200,00 4 600,00 34,85%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 279 390,00 782 477,41 61,16%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 171 800,00 67 328,80 39,19%

§ 4230
zakup leków i materiałów 
medycznych 1 450,00 439,08 30,28%

§ 4240
zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek

15 600,00 4 315,59
27,66%

§ 4260 zakup energii 385 880,00 179 979,11 46,64%
§ 4270 zakup usług remontowych 39 730,00 10 736,36 27,02%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych 9 890,00 2 597,00 26,26%
§ 4300 zakup usług pozostałych 148 700,00 72 601,81 48,82%

§ 4360
opłata z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 13 380,00 5 049,62

37,74%

§ 4390
zakup usług obejmujących 
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

1 500,00 399,88
26,66%

§ 4410 podróże służbowe krajowe 3 600,00 1 807,16 50,20%
§ 4430 różne opłaty i składki 19 300,00 15 398,00 79,78%
§ 4440 odpis na ZFŚS 444 410,00 408 818,18 91,99%
§ 4480 podatek od nieruchomości 4 000,00 3 696,00 92,40%
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst 16 850,00 8 300,82 49,26%

§ 4700
szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej

3 300,00 1 010,00
30,61%

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 147 396,00 73 248,40 49,69%

§ . 3020
wydatki osobowe niezaliczane do 
wynagrodzeń 129 696,00 62 888,40

48,49%
§______ 3240 stypendia dla uczniów 17 700,00 10 360,00 58,53%

80103
Oddziały przedszkolne przy 
szkołach podstawowych 205 670,00 104 690,63 50,90%

I Plan wydatków bieżących 205 670,00 104 690,63 50,90%
1.Wydatki jednostki budżetowej 197 440,00 100 901,63 51,10%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 184 040,00 94 140,47 51,15%

§ 4010
wynagrodzenia osobowe 
pracowników 141 060,00 67 216,00 47,65%

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 650,00 11 127,22 95,51%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 410,00 13 948,16 50,89%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 920,00 1 849,09 47,17%



1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 400,00 6 761,16 50,46%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 800,00 99,96 2,63%

§ 4240
zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek

1 100,00 300,00
27,27%

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 430,00 0,00 0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych 100,00 0,00 0,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe 50,00 0,00 0,00%
§ 4440 odpis na ZFŚS 7 920,00 6 361,20 80,32%

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 230,00 3 789,00 46,04%

§ 3020
wydatki osobowe niezaliczane do 
wynagrodzeń

8 230,00 3 789,00 46,04%
80104 Przedszkola 5 152 350,00 2 577 151,48 50,02%

I Plan wydatków bieżących 5 118 550,00 2 577 151,48 50,35%
1 Wydatki jednostki budżetowej 5 094 150,00 2 567 652,32 50,40%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 089 070,00 2 024 186,87 49,50%

§ 4010
wynagrodzenia osobowe 
pracowników 3 158100,00 1 468 929,23 46,51%

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 254 240,00 237 872,61 93,56%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 585 500,00 283 418,36 48,41%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 84 880,00 31 306,67 36,88%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 350,00 2 660,00 41,89%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 005 080,00 543 465,45 54,07%
§ 4140 wpłata na PFRON 9 600,00 0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 109 290,00 49 433,18 45,23%
§ 4220 zakup środków żywnościowych 299 260,00 142 387,87 47,58%

§ 4230
zakup leków i materiałów 
medycznych 550,00 156,03 28,37%

§ 4240
zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek

11 000,00 7 759,33 70,54%
§ 4260 zakup energii 195 400,00 99 036,41 50,68%
§ 4270 zakup usług remontowych 54 050,00 15 375,65 28,45%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych 5 950,00 299,00 5,03%
§ 4300 zakup usług pozostałych 70 600,00 29 451,06 41,72%

§ 4360
opłata z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych

10 750,00 4 361,39
40,57%

§ 4390
zakup usług obejmujących 
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

850,00 99,00
11,65%

§ 4410 podróże służbowe krajowe 750,00 366,26 48,83%
§ 4430 różne opłaty i składki 6 500,00 1 509,00 23,22%
§ 4440 odpis na ZFŚS 217 180,00 187 923,75 86,53%

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst 10 650,00 5 108,52 47,97%

§ 4610
koszty postępowania sadowego i 
prokuratorskiego

1 000,00 0,00 0,00%

§ 4700
szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej

1 700,00 199,00
11,71%

II Plan wydatków majątkowych 33 800,00 0,00 0,00%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 33 800,00 0,00 0,00%

§ 6050
wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 33 800,00 0,00 0,00%
1.Wykonanie instalacji sygnalizacji 
pożaru oraz oświetlenia awaryjnego 
w PP nr 2 w Zdzieszowicach 15 000,00 0,00 0,00%
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2. Wykonanie projektu 
dostosowania obiektu PP nr 2 w 
Zdzieszowicach do obowiązujących 
warunków technicznych 11 000,00 0,00 0,00%
3.Modernizacja kuchni w PP nr 5 w 
Zdzieszowicach 7 800,00 0,00 0,00%

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 400,00 9 499,16 38,93%

§ 3020
wydatki osobowe niezaiiczane do 
wynagrodzeń

24 400,00 9 499,16
38,93%

80110 Gimnazjum 4 297 300,00 2 248 463,48 52,32%
I Plan wydatków bieżących 4 297 300,00 2 248 463,48 52,32%
1 .Wydatki jednostki budżetowej 4 287 300,00 2 245 971,49 52,39%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 610 200,00 1 846 834,52 51,16%

§ 4010
wynagrodzenia osobowe 
pracowników 2 776 690,00 1 324 248,10 47,69%

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 249 900,00 233 098,82 93,28%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 516 700,00 257 365,51 49,81%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 65 910,00 31 762,09 48,19%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 360,00 36,00%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 677 100,00 399 136,97 58,95%
§ 4140 wpłata na PFRON 500,00 0,00 0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00 34 285,56 48,98%

§ 4230
zakup leków i materiałów 
medycznych 800,00 0,00 0,00%

§ 4240
zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek

2 000,00 0,00
0,00%

§ 4260 zakup energii 215 250,00 97 144,47 45,13%
§ 4270 zakup usług remontowych 45 000,00 12 023,43 26,72%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych 5 000,00 625,00 12,50%
§ 4300 zakup usług pozostałych 115 000,00 60 500,12 52,61%

§ 4360

opłata z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej

4 450,00 1 842,51
41,40%

§ 4380
zakup usług obejmujących 
tłumaczenia 100,00 0,00 0,00%

§ 4390
zakup usług obejmujących 
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 300,00 100,00

33,33%
§ 4410 podróże służbowe krajowe 3 000,00 731,85 24,40%
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne 500,00 0,00 0,00%
§ 4430 różne opłaty i składki 13 000,00 11 475,00 88,27%
§ 4440 odpis na ZFŚS 187 300,00 172 423,98 92,06%
§ 4480 podatek od nieruchomości 4 500,00 4 203,00 93,40%
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst 8 400,00 3 482,05 41,45%

§ 4700
szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 300,00

15,00%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 2 491,99 24,92%

§ 3020
wydatki osobowe niezaiiczane do 
wynagrodzeń 5 000,00 346,99

6,94%
§ . . . 3240 stypendia dla uczniów 5 000,00 2 145,00 42,90%

80113 Dowożenie uczniów do szkół 109 050,00 57 919,30 53,11%
I Plan wydatków bieżących 109 050,00 57 919,30 53,11%
1 Wydatki jednostki budżetowej 109 050,00 57 919,30 53,11%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 050,00 1 927,77 47,60%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 279,77 46,63%

i ______ 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0,00%
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§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3350,00 1 648,00 49,19%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 105 000,00 55 991,53 53,33%
§ 4300 zakup usług pozostałych 105 000,00 55 991,53 53,33%

80114
Zespoły obsługi ekonomiczno- 
administracyjne szkół 966 600,00 471 539,93 48,78%

I Plan wydatków 
bieżących 966600,00 471 539,93 48,78%
1 .Wydatki jednostki budżetowej 963 300,00 471 539,93 48,95%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 873 900,00 430 270,76 49,24%

§ 4010
wynagrodzenia osobowe 
pracowników 685 900,00 314 087,00 45,79%

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 000,00 49 077,63 94,38%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 122 300,00 61 279,96 50,11%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 500,00 5 826,17 46,61%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 0,00 0,00%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 89 400,00 41 269,17 46,16%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 23 800,00 6 649,63 27,94%
§ 4260 zakup energii 9 500,00 3 577,24 37,66%
§ 4270 zakup usług remontowych 2 000,00 246,00 12,30%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych 25 600,00 10 651,51 41,61%

§ 4360
opłata z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych

4 200,00 2 017,00
48,02%

§ 4390
zakup usług obejmujących 
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

100,00 0,00
0,00%

§ 4410 podróże służbowe krajowe 2 500,00 785,76 31,43%

§ 4430 różne opłaty i składki 1 000,00 1,00 0,10%
§ 4440 odpis na ZFŚS 16 000,00 14 111,69 88,20%
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst 600,00 254,34 42,39%

§ 4610
koszty postępowania sądowego i 
prokuratorskiego 100,00 0,00 0,00%

§ 4700
szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej

3 500,00 2 975,00
85,00%

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 300,00 0,00 0,00%

§ 3020
wydatki osobowe niezaliczane do 
wynagrodzeń

3 300,00 0,00
0,00%

80145 Komisie egzaminacyjne 2 500,00 0,00 0,00%
I Plan wydatków bieżących 2 500,00 0,00 0,00%
1 Wydatki jednostki budżetowej 2 400,00 0,00 0,00%

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 400,00 0,00 0,00%

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 0,00 0,00%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100,00 0,00 0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 100,00 0,00 0,00%

80146
Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli 68 647,00 32 191,07 46,89%

I Plan wydatków bieżących 68 647,00 32 191,07 46,89%
1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 68 647,00 32 191,07 46,89%
§ 4300 zakup usług pozostałych 23 700,00 12 533,00 52,88%
§ 4410 podróże służbowe krajowe 9 200,00 3 188,55 34,66%

§ 4700
szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej

35 747,00 16 469,52
46,07%
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80149

Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci w 
przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego 173 400,00 86 367,84 49,81%

I Plan wydatków 
bieżących 173 400,00 86 367,84 49,81%
1 Wydatki jednostki budżetowej 173 400,00 86 367,84 49,81%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 173 400,00 86 367,84 49,81%

§ 4010
wynagrodzenia osobowe 
pracowników 145 000,00 72 855,83 50,25%

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 800,00 12 059,93 48,63%
§______ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 600,00 1 452,08 40,34%

80150

Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci i 
młodzieży w szkołach 
podstawowych, gimnazjach, liceach 
ogólnokształcących, liceach 
profilowanych i szkołach 
zawodowych oraz szkołach 
artystycznych 1 040 128,00 538 854,73 51,81%

I Plan wydatków 
bieżących 1 040 128,00 538 854,73 51,81%
1 .Wydatki jednostki budżetowej 1 040 128,00 538 854,73 51,81%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 040 128,00 538 854,73 51,81%

§ 4010
wynagrodzenia osobowe 
pracowników 870 000,00 454 321,45 52,22%

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 149 730,00 75 902,12 50,69%
§ ______ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 398,00 8 631,16 42,31%

80195 Pozostała działalność 33 500,00 0,00 0,00%
I Plan wydatków bieżących 33 500,00 0,00 0,00%

1 .Wydatki jednostki budżetowej 33 500,00 0,00 0,00%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 500,00 0,00 0,00%

§ 4010
wynagrodzenia osobowe 
pracowników 33 500,00 0,00 0,00%
razem 21 004 413,00 10 814 608,57
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II Dochody
dział rozdział treść plan wykonanie %

756

Dochody od osób prawnych, 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z 
ich poborem 0,00 1760,68

75619 wpływy z różnych rozliczeń 0,00 1760,68
0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 1760,68

758 Różne rozliczenia 0,00 832,62
75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 f ® i l 8 l l 6 l :

1 Plan dochodów bieżących 0,00 831,62
§ 0920 pozostałe odsetki 0,00 831,62

75815 wpływy do wyjaśnienia 0,00 1,00
1 Plan dochodów bieżących 0,00 1,00

§ 2980 wpływy do wyjaśnienia 0,00 1,00
801 Oświata i wychowanie 497 610,00 293 135,36 58,91%

80101 Szkoły podstawowe 10 700,00 12 630,16 118,04%
I Plan dochodów bieżących 10 700,00 12 630,16 118,04%

§ 0690 wpływy z różnych opłat 0,00 160,00

§ 0750

dochody z najmu , dzierżawy 
składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego 9 000,00 10 738,52 119,32%

§ 0920 pozostałe odsetki 0,00 -14,28
§ 0970 wpływy z różnych dochodów 1 700,00 1 745,92 102,70%

80104 Przedszkola 441 710,00 228 517,08 51,73%
I Plan dochodów bieżących 441 710,00 228 517,08 51,73%

§ 0690 wpływy z różnych opłat 141 400,00 67 652,67 47,84%

§ 0750

dochody z najmu , dzierżawy 
składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego 0,00 360,00

§ 0830 wpływy z usług 299 260,00 159 648,09 53,35%
§ 0920 pozostałe odsetki 0,00 206,30
§ 0970 wpływy z różnych dochodów 1 050,00 650,02 61,91%

80110 Gimnazjum 45 000,00 51 907,12 115,35%
I Plan dochodów bieżących 45 000,00 51 907,12 115,35%

§ 0570
grzywny, mandaty i inne kary 
pieniężne od osób fizycznych 0,00 200,00

§ 0690 wpływy z różnych opłat 0,00 226,60

§ 0750

dochody z najmu , dzierżawy 
składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego 43 000,00 46 658,53 108,51%

§ 0920 pozostałe odsetki 0,00 246,01
§ 0970 wpływy z różnych dochodów 2 000,00 4 575,98 228,80%

80114
Zespoły obsługi ekonomiczno- 
administracyjne szkół 200,00 81,00 40,50%

I Plan dochodów bieżących 200,00 81,00 40,50%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów 200,00 81,00 40,50%

razem 497 610,00 295 728,66 59,43%



Wyjaśnienia do zestawienie tabelarycznego.

1 Wydatki

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych zostały zrealizowane na poziomie 52,45% 
Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji budżetowej szkół podstawowych.
Do największych wydatków poniesionych przez szkoły zaliczamy wydatki na wynagrodzenia 
oraz pochodne od wynagrodzeń

placówka §4010 §4040 §4110 §4120 §4170
PSP nr 1 647 920,38 101 701,94 125 265,29 13 321,40 800,00
PSP nr 2 514 181,67 75 705,13 98 275,87 10 840,55 3 000,00
PSP nr 3 716 624,62 166 016,96 149 328,82 17 785,88 800,00
PSP Januszkowice 293 604,82 46 117,13 59 948,63 6 013,05
PSP Krępna 230 072,41 37 358,56 48 137,66 6 673,75
PSP Żyrowa 346 601,52 51 967,49 65 448,62 8 192,15

razem 2 749 005,42 478 867,21 546 404,89 62 826,78 4 600,00

W § 4270 -  zakup usług remontowych wykonano 27,02 % w stosunku do planu jest to 
związane z tym, iż remonty w szkołach planowane są do realizacji podczas wakacji 
W 2015 roku w szkołach zaplanowano następujące remonty :

1. Remont urządzeń placu zabaw -  PSP w Krępnej na 1700 zł -zadanie do realizacja w 
sierpniu

2. Remont instalacji elektrycznej -  obwód gniazdkowy Sali komputerowej na 2600 zł - 
zadanie zrealizowane

W ramach awarii i remontów nieprzewidzianych wykonano :
1. Remont ściany z wymianą drzwi w PSP nr 2 na kwotę 2 148,56
2. Awaryjna wymiana opraw oświetleniowych w PSP w Krępnej na kwotę 1 480,93

Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach

Odziały przedszkole w gminie występują w dwóch szkołach : PSP w Januszkowicach 
i Krępnej wydatki na dzień 30 czerwca w oddziałach kształtowały się na poziomie 
104 690,63 tj. zostały zrealizowane w 50,90 %. Największe wydatki to wydatki na 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , które wyniosły 94 140,47 co stanowi 89,92 % 
wszystkich wydatków poniesionych w oddziałach przedszkolnych.

Przedszkola Rozdział 80104

Wydatki ogółem w przedszkolach zostały zrealizowane w wysokości 2 577 151,48 
Tak jak w szkołach podstawowych tak i w przedszkolach do największych wydatków 
zaliczamy wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń , które na dzień 
30 czerwca stanowią 49,50 % ogólnego wykonania budżetu przedszkoli i ta k :
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Szkoły podstawowe - Rozdział 80101

Dochody w szkołach zostały wykonane w wysokości 12 630,16 to jest w 118,04% . 
w ty m :
§ 0690 „ wpływy z różnych opłat” wyniosły 160 zł są to dochody z tytułu wydania 
legitymacji oraz duplikatów świadectw szkolnych i karty rowerowej

§ 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 10 738,52 zł są to dochody z wynajmu 
pomieszczeń szkolnych.

§ 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły -14,28 jest to zwrot nadpłaconych odsetek od 
nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy za 2014 rok ( zwrot w 2015)

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 1 745,92 zł na kwotę tą składają się 
dochody z tytułu sprzedaży makulatury, złomu oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty 
podatku i składek ZUS.

Przedszkola -  Rozdział 80104

Dochody w przedszkolach zostały wykonane w wysokości 228 517,08 tj. 51,73% 
w ty m :
§ 0690 „ wpływy z różnych opłat” w wysokości 67 652,67 zł to wpływy z tytułu opłaty za 
realizacje zajęć dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizacje podstaw 
programowych wychowania przedszkolnego

§ 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 360 zł są to dochody z wynajmu 
pomieszczeń przedszkolnych głównie przez placówki nauczające języka obcego

§ 0830 „ wpływy z usług” wyniosły 159 648,09 są to dochody z tytułu wyżywienia

§ 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 206,30 są to odsetki od nieterminowych wpłat za 
przedszkole (opłaty za realizacje zajęć dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza 
realizacje podstaw programowych wychowania przedszkolnego , opłat za przygotowanie 
posiłków, opłat za wyżywienia).

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 650,02 zł na kwotę tą składają się 
dochody z tytułu sprzedaży złomu oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku 
i składek ZUS

Gimnazjum -Rozdział 80110

Dochody w gimnazjum zostały wykonane w wysokości 51 907,12 zł tj. 115,35 % 
w ty m :
§ 0570 „grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych” wyniosły 200,00 jest 
to grzywna z tytułu egzekucji obowiązku szkolnego.

§ 0690 „ wpływy z różnych opłat „ wyniosły 226,60 zł są to dochody z tytułu wydania 
legitymacji oraz duplikatów świadectw szkolnych

§ 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 46 658,53 zł są to dochody z wynajmu 
pomieszczeń szkolnych oraz z tytułu korzystania z basenu, siłowni i sali gimnastycznej
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§ 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 246,01 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
najmu i dzierżawy

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 4 575,98 zł na kwotę tą składają się 
dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS , dochody otrzymane z Polsko 
Niemieckiej Współpraca Młodzieży w związku z rozliczeniem wymiany międzyszkolnej 
młodzieży z Polski i Niemiec -  3 806,00

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół - Rozdział 80114

Dochody zostały wykonane w wysokości 81,00 zł tj. 40,5 % 
w ty m :

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 81,00 zł na kwotę tą składają się 
dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS.

111 Zobowiązania i należności

Zobowiązania i należności jednostek oświatowych i BAEO wg stanu na 30.06.2015 r. 
przedstawiają się następująco :

Zobowiązania ogółem : 28 626,52
Niżej przestawione są zobowiązania w podziale na poszczególne placówka :

Lp. placówka Zobowiązania
ogółem

W tym 
wymagalne

1. BAEO 376,86 0
2. P. Gimnazjum 13 577,07 0
3. PSP nr 1 1 563,20 0
4. PSP nr 2 1 373,87 0
5. PSP nr 3 2 066,88 0

6. PSP
Januszkowie 871,63 0

7. PSP Krępna 721,77 0
8. PSP Żyrowa 1 330,82 0
9. PP nr 2 1 139,14 0
10. P P nr 3 1 212,67
11. PP nr 5 4 001,24
12. P P nr 6 0,00 0
13. PP Żyrowa 391,37 0

O gółem : 28 626,52 0,00
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Sprawozdanie opisowe z wykonania

Zadania zlecone

-07- 201Ł
‘ ‘łanu wydatków wg stanudia30.0d.2015 roku (Rb-28S)

Nr w ref.

Ilość zaŁ- —Podpis.
£

Rozdział 85195 -  Pozostała działalność
W ramach rozdziału ponosi się koszty wydania decyzji na ubezpieczenie zdrowotne osób, nie 
mających innego tytułu do ubezpieczeń. Szacunkowy koszt wydania jednej decyzji wynosi 
44,00zł.

Rozdział 85212 -  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
W ramach rozdziału Ośrodek realizuje wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego. Wykonanie w poszczególnych paragrafach kształtuje się 
następująco:

4040 -  Dodatkowe wynagrodzenie roczne (96%)
4440 -  Odpis na ZFŚS (75%)
Wykonanie na wskazanych paragrafach wynika z obowiązujących przepisów. Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym 
dla pracowników jednostek sfery budżetowej, wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych 
trzech miesięcy roku kalendarzowego, następującego po roku, za który przysługuje to 
wynagrodzenie. W zakresie odpisu na ZFŚS -  zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych, do dnia 31 maja danego roku przekazuje się na rachunek 
Funduszu kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów na dany rok.

4210 -  Zakup materiałów i wyposażenia (18%)
4270 -  Zakup usług remontowych (0%)
4360 -  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (0%)
4410 - Podróże służbowe krajowe (18%)
Wykonanie na wskazanych paragrafach wynika z bieżących potrzeb.

4260 -  Zakup energii (0%)
W zakresie paragrafu 4260 -  brak kosztów spowodowany jest oczekiwaniem na dopełnienie 
formalności związanych z przekazaniem w trwały zarząd części budynku przy ul. Piastów 20. 
Brak umowy o trwały zarząd skutkuje brakiem możliwości podpisania umów na dostawy 
energii, wody, itp.

W ramach paragrafu 4110 -  Składki na ubezpieczenia społeczne, tutejszy Ośrodek poniósł 
koszty składek emerytalno-rentowych:
1) świadczeniobiorców-  36 238,22zł,
2) pracowników -  3 644,92zł

Rozdział 85213 -  Składki na ubezpieczenia zdrowotne
W ramach rozdziału Ośrodek ponosi koszty składek zdrowotnych za osoby pobierające 
niektóre świadczenia rodzinne. Wykonanie oscyluje w granicach 67%.



Rozdział 85228 -  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
W ramach rozdziału Ośrodek ponosi koszty zatrudnienia na umowę zlecenie opiekunki dla 
dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Wykonanie oscyluje w granicach 68-74%.
Wyjątek stanowi paragraf 4120 -  składki na fundusz pracy, na którym całkowity brak 
wykonania wynika z obowiązujących przepisów (za osoby które ukończyły 50 lat -  kobiety, 
nie odprowadza się składek na Fundusz Pracy). Niemniej środki we wskazanym paragrafie 
należy zaplanować, gdyż nie da się przewidzieć obowiązków płatnika w zakresie ubezpieczeń 
zleceniobiorcy.

Zadania własne

Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia
Wydatki w ramach rozdziału pokrywają koszty funkcjonowania Domów Dziennego Pobytu, 
zlokalizowanych przy ulicach Fabrycznej i Słowackiego. Dla potrzeb sprawozdawczych 
tutejszy Ośrodek prowadzi odrębnie ewidencję dla poszczególnych Domów Dziennego 
Pobytu. Półroczny koszt utrzymania DDP przy ulicy Fabrycznej wynosi 41.652,35zł, 
natomiast DDP2 przy ul. Słowackiego -  38.952,72zł.

3020 -  wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Brak wykonania na paragrafie jest zgodne z Zarządzeniem Kierownika MGOPS Nr 19/2008 z 
dnia 14.11.2008 roku, w sprawie ustalenia norm i zasad przydziału odzieży i obuwia 
roboczego, a także warunków przyznawania ekwiwalentu pieniężnego z tego tytułu dla 
pracowników MGOPS w Zdzieszowicach. Zgodnie z przytoczonym Zarządzeniem wypłaty 
dokonuje się w ostatnim kwartale danego roku.

4040 -  dodatkowe wynagrodzenie roczne (92%)
4440 -  odpis na ZFŚS (73%)
Wykonanie na wskazanych paragrafach wynika z obowiązujących przepisów. Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym 
dla pracowników jednostek sfery budżetowej, wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych 
trzech miesięcy roku kalendarzowego, następującego po roku, za który przysługuje to 
wynagrodzenie. W zakresie odpisu na ZFŚS -  zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych, do dnia 31 maja danego roku przekazuje się na rachunek 
Funduszu kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów na dany rok.

4120 -  składki na Fundusz Pracy (27%)
Niskie wykonanie na paragrafie wynika z obowiązujących przepisów (za osoby które 
ukończyły 50 lat -  kobiety, nie odprowadza się składek na Fundusz Pracy).

4170 -  wynagrodzenia bezosobowe (20%)
Niskie wykonanie na paragrafie wynika z faktu, iż dotychczasowi zleceniobiorcy, w związku 
z otwarciem działalności w zakresie usług, które dotychczas świadczyli w ramach umowy 
zlecenia, obciążają tutejszy Ośrodek fakturami za wykonane usługi, kwalifikowanymi z 
paragrafu 4300 -  zakup usług obcych.

4260 -  zakup energii (33%)
4230 -  zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (0%)
4270 -  zakup usług remontowych (15%)
4280 -  zakup usług zdrowotnych (0%)



4300 -  zakup usług obcych (34%)
4360 -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (40%)
4410 -  podróże służbowe krajowe (35%)
W zakresie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, tj. zakupem energii, 
materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, usług obcych, zakupu wyrobów 
medycznych (apteczka), koszt podróży służbowych - wykonanie wynika z bieżących potrzeb. 
Część wydatków, pomimo iż data faktycznej sprzedaży miała miejsce w czerwcu, zostanie 
poniesiona w miesiącu lipcu, w związku z wpłynięciem faktur/rachunków po dniu 
30.06.2015.

4390 -  zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz
Brak wykonania na paragrafie wynika z braku bieżących potrzeb w tym zakresie. Środki takie 
muszą być jednak zaplanowane w razie konieczności sporządzenia ekspertyzy wadliwego, 
zepsutego sprzętu.

4700 -  szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Planuje się, że szkolenie pracowników DDP w zakresie „chusta clanza” zostanie 
przeprowadzone na przełomie III/IV kwartału bieżącego roku.

Rozdział 85204 -  Rodziny zastępcze
W ramach rozdziału Ośrodek ponosi koszty związane z utrzymaniem dzieci w rodzinnej 
pieczy zastępczej. Trudno ostatecznie przewidzieć koszt utrzymania dzieci, ze względu na to, 
że zarówno ich ilość, jak  i koszt, stale rosną. Ośrodek ponosi 10% kosztów utrzymania 
dziecka w pieczy zastępczej w pierwszym roku, oraz odpowiednio 30, 50% w drugim 
i trzecim roku.
Wykonanie oscyluje w granicach 42% i wynika z bieżących potrzeb. Tutejszy Ośrodek nie 
ma wpływu na liczbę osób umieszczonych w pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 -  Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
W ramach przeciwdziałania przembcy w rodzinie, tutejszy Ośrodek ponosi, między innymi, 
koszty związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie radcy prawnego, jak również koszty 
obsługi zespołu interdyscyplinarnego, w tym przeszkolenia jego członków.

4210 -  zakup materiałów i wyposażenia (30%)
4300 -  zakup usług pozostałych (0%)
Wykonanie na paragrafach wynika z bieżących potrzeb zgłaszanych przez pracowników 
Zespołu.

4700 -  szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (0%)
Planuje się, że szkolenie zespołu interdyscyplinarnego zostanie przeprowadzone na przełomie 
III/IY kwartału bieżącego roku.

Rozdział 85206 -  Wspieranie rodziny
3020 -  wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (0%)
Brak wykonania na paragrafie jest zgodne z Zarządzeniem Kierownika MGOPS Nr 19/2008 z 
dnia 14.11.2008 roku, w  sprawie ustalenia norm i zasad przydziału odzieży i obuwia 
roboczego, a także warunków przyznawania ekwiwalentu pieniężnego z tego tytułu dla 
pracowników MGOPS w Zdzieszowicach. Zgodnie z przytoczonym Zarządzeniem wypłaty 
dokonuje się w ostatnim kwartale danego roku.



4170 -  wynagrodzenia bezosobowe
W ramach paragrafu planuje się zorganizować zajęcia edukacyjne dla rodziców w zakresie 
problemów wychowawczych i opiekuńczych.

Wykonanie na paragrafach 4210, 4300,4360 -  wynika z bieżących potrzeb, oscyluje w 
granicach odpowiednio: 35%, 44%, 35% i wynika z bieżących potrzeb. Niemniej część 
wydatków, pomimo iż data faktycznej sprzedaży miała miejsce w czerwcu, zostanie 
poniesiona w miesiącu lipcu, w związku z wpłynięciem faktur/rachunków po dniu 
30.06.2015.

3110 -  świadczenia społeczne
W ramach paragrafu zabezpieczono środki na wydatki ponoszone przez rodziny wspierające. 
Brak wykonania na paragrafie wynika z braku potrzeb w tym zakresie. Środki takie muszą 
być jednak zabezpieczone, w razie wystąpienia takiej konieczności.

4040 -  Dodatkowe wynagrodzenie roczne (93%)
4440 -  odpis na ZFŚS (99%)
Wykonanie na wskazanych paragrafach wynika z obowiązujących przepisów. Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym 
dla pracowników jednostek sfery budżetowej, wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych 
trzech miesięcy roku kalendarzowego, następującego po roku, za który przysługuje to 
wynagrodzenie. W zakresie odpisu na ZFŚS -  zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych, do dnia 31 maja danego roku przekazuje się na rachunek 
Funduszu kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów na dany rok.

4700 -  szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (14%) 
4410 -  podróże służbowe krajowe (19%)
Wykonanie na paragrafie 4700 wynika z potrzeb zgłaszanych przez pracowników. W ramach 
paragrafu 4410 pokrywa się zarówno koszty delegacji na szkolenia, jak również koszty 
comiesięcznego ryczałtu samochodowego asystenta rodziny.

Rozdział 85213 -  Składki na ubezpieczenia zdrowotne
W ramach rozdziału Ośrodek ponosi koszty składek zdrowotnych za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały). Wykonanie oscyluje w granicach 
46% i zostało w całości sfinansowane z dotacji UW. Niezależnie od otrzymanej dotacji, 
tutejszy Ośrodek jest zobowiązany do zabezpieczenia środków własnych na ten cel, gdyż jest 
to zadanie własne gminy. Warto nadmienić, że na etapie planowania budżetu przyznana 
dotacja była na tyle niska, że nie zabezpieczała realizacji zadania, w związku z powyższym 
należało zaplanować środki własne. Sukcesywnie w miarę zwiększania dotacji, środki własne 
zostaną przesunięte, na zadania, na których są braki, lub zwrócone do budżetu jako nadwyżki.

Rozdział 85214 -  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i 
rentowe

4290 -  Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego
Brak wykonania na paragrafie wynika z braku potrzeb w tym zakresie. Niemniej środki takie 
muszą być zabezpieczone, ponieważ są to sytuacje wymagające podjęcia natychmiastowego 
działania.



3110 -  świadczenia społeczne
Wykonanie na paragrafie wynika z realnego zapotrzebowania mieszkańców gminy 
Zdzieszowice na zasiłki z katalogu pomocy społecznej.
W ramach paragrafu dokonuje się następujących wypłat:
- poz. 001 -  zasiłki celowe
- poz. 002 -  zasiłki okresowe (wkład własny gminy)
- poz. 002 -  zasiłki okresowe (środki UW)
- poz. 003 -  dożywianie (wkład własny gminy)

Rozdział 85216 -  Zasiłki stałe
W ramach rozdziału tutejszy Ośrodek dokonuje wypłaty zasiłków stałych. Wykonanie 
oscyluje w granicach 45% i zostało w całości sfinansowane z dotacji UW. Niezależnie od 
otrzymanej dotacji, tutejszy Ośrodek jest zobowiązany do zabezpieczenia środków własnych 
na ten c e l , gdyż jest to zadanie własne gminy. Warto nadmienić, że na etapie planowania 
budżetu przyznana dotacja była na tyle niska, że nie zabezpieczała realizacji zadania, w 
związku z powyższym należało zaplanować środki własne. Sukcesywnie w miarę zwiększania 
dotacji, środki własne zostaną przesunięte, na zadania, na których są braki, lub zwrócone do 
budżetu j ako nadwyżki.

Rozdział 85219 -  Ośrodki Pomocy Społecznej
W ramach rozdziału pokrywa się koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

3020 -  wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (5%)
Niskie wykonanie na paragrafie jest zgodne z Zarządzeniem Kierownika MGOPS Nr 19/2008 
z dnia 14.11.2008 roku, w sprawie ustalenia norm i zasad przydziału odzieży i obuwia 
roboczego, a także warunków przyznawania ekwiwalentu pieniężnego z tego tytułu dla 
pracowników MGOPS w Zdzieszowicach. Zgodnie z przytoczonym Zarządzeniem wypłaty 
dokonuje się w ostatnim kwartale danego roku. W ramach paragrafu zakupiono wodę dla 
pracowników.

4170 -  wynagrodzenia bezosobowe (16%)
Niskie wykonanie na paragrafie wynika z bieżących potrzeb. W ramach paragrafu 
zaplanowano zatrudnienie, na przełomie III/IY kwartału bieżącego roku, superwizora.

4260 -  zakup energii
Brak wykonania na paragrafie spowodowany jest faktem, iż w dalszym ciągu trwają ustalenia 
dotyczące przejęcia budynku przy ul. Piastów 20 w trwały zarząd.

4210 -  zakup materiałów i wyposażenia (27%)
4230 -  zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (0%)
4270 -  zakup usług remontowych (7%)
4280 -  zakup usług zdrowotnych (35%)
4300 -  zakup usług pozostałych (43%)
4360 -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (36%)
Wykonanie wynika z bieżących potrzeb. Część wydatków, pomimo iż data faktycznej 
sprzedaży miała miejsce w czerwcu, zostanie poniesiona w miesiącu lipcu, w związku z 
wpłynięciem faktur/rachunków po dniu 30.06.2015.

4390 -  zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz (0%)

31.963,35 zł (25%) 
10.890,21 zł (11%) 
91.711,02 zł (83%) 
41.804,08 zł (51%)



Brak wykonania na paragrafie wynika z braku potrzeb w tym zakresie. Środki takie muszą 
być jednak zaplanowane w razie konieczności sporządzenia ekspertyzy wadliwego, zepsutego 
sprzętu.

4430 -  Różne opłaty i składki (4%)
W ramach paragrafu Ośrodek pokrywa koszty polisy ubezpieczeniowej (IV kwartał), ale 
także koszty postępowania egzekucyjnego. Dokładne oszacowanie skali wydatków nie jest 
możliwe, gdyż urząd skarbowy, obciąża tutejszy Ośrodek kosztami wspomnianego 
postępowania egzekucyjnego ze znacznym opóźnieniem. Ponadto nie jesteśmy w stanie 
przewidzieć wysokości tych kosztów.

4410 -  Podróże służbowe krajowe (24%)
Wykonanie na paragrafie wynika faktu, że koszty podróży finansowane są ze środków 
unijnych. Ponadto w sytuacji wyjazdu większej grupy pracowników w tym samym kierunku, 
w związku z zawartą umową na używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych, 
delegacj ę rozlicza j eden pracownik.

4520 -  opłaty na rzecz budżetów js t (7%)
W ramach paragrafu zaplanowano koszty wywozu nieczystości oraz opłatę za trwały zarząd. 
Dokonanie opłaty za trwały zarząd nie jest możliwe, ponieważ w dalszym ciągu trwają 
ustalenia dotyczące przyjęcia części budynku przez tutejszy Ośrodek.

Rozdział 85226 -  Ośrodki adopcyjne (0%)
W ramach rozdziału Ośrodek ponosi koszty związane z utrzymaniem dzieci 
w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej 
Ośrodek ponosi 10% kosztów utrzymania dziecka, w drugim i trzecim roku - odpowiednio 
30, 50%. Brak wykonania na paragrafie wynika z faktu, iż w roku 2015 nie wystąpił żaden 
przypadek umieszczenia dziecka w pieczy instytucjonalnej.
Pomimo braku wykonania na paragrafie, środki we wskazanym rozdziale muszą być 
zabezpieczone, ponieważ są to sytuacje wymagające podjęcia natychmiastowego działania.

 ̂ Rozdział 85228 -  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
W ramach rozdziału Ośrodek ponosi koszty zatrudnienia opiekunek. Opiekunki świadczą 
pomoc w codziennym życiu: sprzątanie mieszkania, robienie zakupów, pielęgnacja osobista, 
załatwianie spraw urzędowych. Wykonanie wynika z bieżących potrzeb i oscyluje 
w granicach 23%. Wyjątek stanowi paragraf 4120 -  składki na fundusz pracy. Powyższe 
wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów. U osób, u których podstawa składek 
emerytalno-rentowych nie przekroczy minimalnego wynagrodzenia, nie potrąca się składek 
na fundusz pracy. Należy nadmienić, że w ostatnim czasie zmniejszyła się liczba osób 
objętych tą forma wsparcia, ponieważ dwoje podopiecznych trafiło do placówek całodobowej 
opieki, dodatkowo jedna osoba zrezygnowała z tej formy pomocy.

Rozdział 85295 -  Pozostała działalność
W ramach rozdziału realizuje się wypłaty świadczeń za prace społecznie użyteczne, 
ekwiwalenty za prace społecznie użyteczne oraz wypłaty świadczeń w ramach wieloletniego 
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wykonanie na 30.06.2015r. wynosi:
§ 3020 -  ekwiwalenty za prace społ. użyt. 203,69 zł (20%)
§ 3110 poz. 001 -  program dożywianie (środki UW) 62.406,12 zł (56%)
§ 3110 poz. 002 -  prace społecznie użyteczne 3.061,80 zł (18%)



Niskie wykonanie w poz. 02 -  prace społ. użyteczne, wynika z faktu, iż każdorazowo po 
wypłacie świadczeń, tutejszy Ośrodek zwraca się do Powiatowego Urzędu Pracy w 
Krapkowicach, z wnioskiem o częściową refundację poniesionych wydatków. Łączna kwota 
refundacji na dzień 30.06.2015 roku wyniosła 4.592,70zł. W związku ze zrefundowaną kwotą 
planuje się przedłużyć umowę na realizację prac społecznie użytecznych, w związku z czym 
zwrócone środki zostaną wykorzystane na wznowienie wydatków.

Rozdział 85415 -  Edukacyjna opieka wychowawcza
W ramach rozdziału Ośrodek dokonał wypłat stypendiów oraz zasiłków szkolnych.

3240 -  Stypendia dla uczniów
Wykonanie na paragrafie oscyluje w granicach 50% i wynika z bieżących potrzeb. Wydatki w 
ramach paragrafu finansowane są w części z dotacji, a w części ze środków własnych gminy.
- dotacja UW -  40.281,57 (86%)
- środki własne gminy -  10.070,47 (11%)
Warto nadmienić, że na etapie planowania budżetu przyznana dotacja była na tyle niska, że 
nie zabezpieczała realizacji zadania, w związku z powyższym należało zaplanować środki 
własne. Sukcesywnie w miarę zwiększania dotacji, środki własne są przesuwane na zadania, 
na których są braki. W miesiącu lipcu dokonano przesunięcia na opłatę za pobyt w DPS.

3260 -  Inne formy pomocy dla uczniów
W ramach paragrafu dokonuje się wypłat zasiłków szkolnych, przyznawanych w związku ze 
zdarzeniem losowym. Pomimo braku wykonania na paragrafie, środki muszą być 
zabezpieczone, ponieważ są to sytuacje wymagające podjęcia natychmiastowego działania.
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