
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Kowiesy za 2007 rok.

Wójt  Gminy,  wypełniając  ustawowy  obowiązek  wynikający  z  art.  199  ust  1  ustawy  o 
finansach publicznych przedstawia Radzie Gminy Kowiesy ,,Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy 
Kowiesy za 2007 rok ’’.
Sprawozdanie zawiera sześć rozdziałów przedstawiających tabelarycznie i opisowo wykonanie budżetu tj. 
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Kowiesy za rok 2007.
Integralną częścią tego sprawozdania jest sprawozdanie z wykonania budżetu Samorządowej Instytucji 
Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach.

I. DANE OGÓLNE
Budżet Gminy Kowiesy na 2007 rok został uchwalony w dniu 27 lutego 2007 roku uchwałą Rady 
Gminy Kowiesy nr IV/14/07. Plan dochodów określono pierwotnie w wysokości 5.109.172,00 zł. 
Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan dochodów po zmianach 
na dzień 31.12.2007 roku wyniósł 5.902.855,39 zł, wykonanie zaś wynosiło 5.921.853,82  zł, tj. 
100,3%.
Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 5.389.381,00 zł, po zmianach na dzień 31.12.2007 
roku wyniósł 6.281.764,39 zł, natomiast wykonanie wynosiło 5.963.266,69 zł, co stanowi 94,9 %.
Różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi deficyt w kwocie 41.412,87 zł.

W roku budżetowym 2007 gmina zaciągnęła następujące zobowiązania długoterminowe:
•   pożyczka  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Łodzi 

zaciągnięta  na budowę oczyszczalni  ścieków dla gminnego budynku  Ośrodek Zdrowia   w 
wysokości 31.127,00 zł,

•   pożyczka  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Łodzi 
zaciągnięta na  modernizację oświetlenia drogowego w wysokości 73.383,00 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań długoterminowych  w 2007 roku wyniosła 104.510  zł.

Rozchodami w 2007 roku były spłaty następujących zobowiązań długoterminowych:

• spłata  24.750,00  zł, tj. pożyczki  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągniętej w 2004 roku na budowę sieci wodociągowej w 
Woli Pękoszewskiej  (II etap),

• spłata  23.960,00  zł, tj. pożyczki  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi, zaciągniętej w 2005 roku na budowę sieci wodociągowej w 
miejscowościach Janów-Michałowice,

• spłata 55.200,00 zł, tj. kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Łodzi zaciągniętego w 2005 
roku na dofinansowanie budowy drogi, relacji Turowa Wola-Stary Wylezin,

• spłata  109.092,00  zł, tj. kredytu  z  Banku  Ochrony  Środowiska w  Łodzi  ze  środków 
Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Wsi  Polskiej,  zaciągniętego  w  2005  roku  na 
dofinansowanie budowy drogi relacji Turowa Wola-Stary Wylezin,

• spłata 35.024,00 zł, tj. kredytu z Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej zaciągniętego w 
2006 roku na dofinansowanie modernizacji dróg gminnych,

• spłata 28.857,00 zł, tj. kredytu z Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej zaciągniętego w 
2006 roku na spłatę zobowiązań.

Łączna kwota rozchodów 276.883 zł  ( tabela nr 5 )
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OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU 2007 roku

    wolne środki
wykonane dochody przychody          z lat ubiegłych

              5.921.853,82        + 104.510,00     +        551.282,65                =    6.577.646,47

wykonane wydatki             rozchody

5.963.266,69        +              276.883,00                                      =    6.240.149,69

41.412,87            378.909,65                                           337.496,78
        deficyt budżetowy                        finansowanie                wolne środki budżetu na koniec roku

Dane ogólne z wykonania budżetu w formie tabelarycznej zawiera tabela nr 1.

II. DOCHODY BUDŻETU
Roczny plan dochodów został wykonany w  100,3 %, z czego dochody własne  wykonano w 
103,2%, dotacje w 96,9 %, subwencje w  100,0%.
W ciągu roku budżetowego 2007 plan dochodów zwiększono o dodatkowe środki w  kwocie 
793.683,39 zł, z tytułu :

• realizacji wypłat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do 
produkcji  rolnej  w  kwocie  74.019,39  zł,   z  czego  zrealizowano  według  złożonych  wniosków 
72.857,39 zł,

• środków z tytułu wydanej koncesji na poszukiwanie złóż ropy naftowej w kwocie 3.484,00zł,
• dofinansowania  przez  Urząd Marszałkowski  w Łodzi  zadań własnych w zakresie  modernizacji 

dróg dojazdowych do pól w wysokości 52.252,16 zł,
• zwrotu środków – refundacja z Urzędu Pracy wynagrodzeń za prace publiczne 4.314,00 zł,
• dochodów z odpłatnego zbycia prawa użytkowania  wieczystego w prawo własności  w kwocie 

13.620,00 zł,
• otrzymanego odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku huraganu – 4.682,00 zł,
• zwiększeniem dotacji na działalność bieżącą USC – 900,00 zł,
• zwrotu  środków – refundacja  z  Urzędu Pracy wynagrodzeń  za  prace  interwencyjne  w kwocie 

3.743,00 zł,
• dotacji celowych z budżetu państwa na Wybory do Sejmu i Senatu w wysokości 8.508,00 

zł,
• otrzymanych od sponsorów darowizn na promocję gminy -9.500,00 zł,
• zmniejszeniem planowanych wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 

kwocie 6.427,00 zł,
• zwiększenia  planowanych  wpływów  podatku  od  nieruchomości  w  związku  z 

odzyskaniem zaległości  od dłużnika oraz korektą  deklaracji  podatkowej  w wysokości 
40.000,00 zł,

• zwiększenia  planowanych  wpłat  podatku  rolnego  od  osób  fizycznych  w  wysokości 
39.024,84 zł,

• zwiększeniem  planowanych  wpływów  z  podatku  od  czynności  cywilnoprawnych  w  kwocie 
28.873,00 zł,

• zwiększenie  subwencji  oświatowej  o  kwotę  45.378  zł   oraz  środków  z  rezerwy  subwencji 
oświatowej w kwocie 23.871 zł,

• zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych  w kwocie 
10.000,00 zł,

• dotacji celowych na zadania z zakresu  Oświaty w kwocie 51.491,00 zł,
• zwrotu  środków  –  refundacja  z  Urzędu  Pracy  wynagrodzeń  za  pracę  nauczycieli 

stażystów w kwocie 3.670,00zł,
• otrzymanego odszkodowania za uszkodzony budynek gimnazjum w kwocie 3.362,00 zł,
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• uzyskania dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie pn. Dzień Ziemi w kwocie 9.193,00 zł, 
• zwiększenia dotacji celowych na zadania z Pomocy Społecznej – 303.481,00 zł,
• dotacji  na  pomoc materialną dla  uczniów w wysokości  32.419,00 zł  oraz  dotacji  z 

PFRON na pomoc dla osób niepełnosprawnych w kwocie 13.325,00 zł,
• otrzymania dotacji z Funduszu Zająć Sportowych przy Ministwrstwie Sportu z przeznaczeniem na 

zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, w kwocie 21.000,00 zł. 

W strukturze  wykonania  budżetu  gminy  w  2007  roku  dochody  własne  stanowiły  35,1%, 
subwencja oświatowa – 25,9%, subwencja ogólna – 15,3%, dotacje celowe na realizację zadań 
zleconych — 18,7%, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących— 2,8%, dotacje z 
innych funduszy  — 2,2%.

Dochody własne wpłynęły do budżetu w kwocie 2.079.447,48 zł, a wynikały z następujących tytułów:
• podatek od nieruchomości - 653.667,96 zł,
• podatek rolny - 348.279,70 zł,
• podatek leśny - 41.286,90 zł,
• podatek od środków transportowych - 61.679,54 zł,
• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 535.908 zł,
• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 3.011,22 zł,
• dochody z majątku gminy - 121.837,61 zł  (w tym: ze sprzedaży majątku- 13.620zł, opłaty 

z  tytułu  dzierżawy  terenów  łowieckich-  814,10  zł, z  tytułu  użytkowania  wieczystego 
nieruchomości – 2.750,76  zł, z  tytułu  czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne oraz 
dzierżawy pozostałe 104.652,75 zł),

• wpływy z tytułu opłaty za pobór wody  z wodociagu gminnego - 67.046,60 zł,
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 40.446,85 zł,
• udziały z karty podatkowej - 14.968,35 zł,
• podatek od spadków i darowizn - 232,00 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych - 73.943,02zł,
• darowizny  -  10.478,69  zł  (w  tym  darowizna  na  zorganizowanie  festynu  „Jabłuszko"  i   na 

konkurs ,,Wigilia Polska"),
• wpływy z opłaty skarbowej - 17.895,26 zł,
• odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetu w wysokości - 7.197,98 zł,
• wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej - 1.143,00 zł (za wydobywanie żwiru – żwirownia 

Paplin),
• wpływy z opłaty za wydaną koncesje na poszukiwanie złóż ropy naftowej – 3.577,00zł,
• podatek od posiadania psów - 10,00 zł,
• wpływy z opłaty targowej - 332,00 zł,
• wpływy z opłaty od działalności gospodarczej i za zajęcie psa drogowego - 2.065,99zł,
• odsetki od środków na rachunku bankowym - 23.679,10 zł,
• wpływy z opłat za obiady w Gimnazjum - 18.838,40 zł,
• prowizji z opłat za wydawanie dowodów osobistych – 1.698,04 zł,
• refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy za prace interwencyjne i  prace publiczne – 13.873,20 

zł,
• wpływy z różnych dochodów - 16.351,07 zł.

Ponadto na podstawie art. 66 § 1 pkt. 2 Ustawy Ordynacja Podatkowa, podatnik w zamian za zaległości 
w podatku od nieruchomości dostarczył żwir na drogi gminne na kwotę 9.597,98 zł.

Największe wpływy w dochodach własnych stanowił podatek od nieruchomości i podatek rolny 
oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Pomimo działań  egzekucyjnych podejmowanych przez  gminę,  w podatkach  tych występują  duże 
zaległości.  Największe  zaległości  występują  w  podatku  od  nieruchomości  od  osób  prawnych 
228.919,13 zł oraz w podatku rolnym od osób fizycznych 44.401,09 zł.
Ogółem należności  na dzień 31.12.2007 r.  wynosiły 455.399,90 zł,  w tym należności  wymagalne 
382.834,99 zł.
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   Skutki obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowały zmniejszenie 
dochodów gminy w wysokości 155.816,21 zł, z czego: w podatku od nieruchomości – 108.286,04 zł, 
w podatku od środków transportowych – 47.530,17 zł.

Skutki  udzielonych  ulg,  odroczeń,  umorzeń,  zwolnień,  spowodowały  obniżenie  dochodów  w 
wysokości 95.920,60 zł, w tym: z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości budowli gminnych 
oraz budynków mieszkalnych rencistów i emerytów.
Zastosowane obniżenia stawek i zwolnienia podatkowe powodują jednocześnie obniżenie subwencji 
wyrównawczej dla gminy z budżetu państwa.

Na  indywidualne  wnioski  podatników  po  przeprowadzeniu  postępowania  wyjaśniającego 
udzielone zostały przez Wójta Gminy umorzenia w podatku rolnym w wysokości – 1.278,20 zł.

Dotacje celowe wpłynęły do budżetu w wysokości 1.277.116,57 zł.

Z tego kwota 1.109.621,51 zł, dotyczyła zadań zleconych gminie, takich jak:
• wypłata rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego - 72.857,39 zł,
• działalność bieżąca Urzędu Stanu Cywilnego - 38.471,63 zł,
• aktualizacja rejestru wyborców - 504,50 zł,
• wybory do Sejmu i Senatu RP - 8.506,26zł,
• konserwacja magazynu OC  - 500,00 zł,
• wyposażenie Obrona Cywilna - 10.000,00 zł,
• Pomoc Społeczna - 978.781,73 zł, z tego:

 świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna - 929.674,04 zł,
 składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłat zasiłków - 1.691,28 zł, 
 zasiłki stałe - 7.776,00 zł,
 usługi opiekuńcze z pomocy społecznej  - 21.640,41 zł,
 zasiłki  dla  osób  poszkodowanych  w  wyniku  burz  i  huraganowych  wiatrów  - 

18.000,00zł.

Dotacje  celowe otrzymane   na    realizację    zadań   własnych   w   wysokości    167.495,06 zł,   z  
przeznaczeniem na :

• dofinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych - 
7.056,30 zł,

• zakup lektur szkolnych – 928,00  zł,
• zwrot pracodawcom kosztów zatrudniania młodocianych – 8.080,76 zł,

• wypłaty zasiłków okresowych - 18.629,35 zł,

• dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 73.853,00 zł,
• dożywiania  uczniów  w  ramach  rządowego  programu  „Pomoc  państwa  w  zakresie  

dożywiania" w kwocie 26.898,52 zł,
• dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 24.582,15 zł,
• zakup podręczników dla dzieci / kl 0-3/ - 4.066,98zł,
• zakup mundurków szkolnych – 3.400,00 zł.

Ponadto gmina uzyskała dodatkowe dofinansowanie w wysokości 121.420,77 w postaci:
• dotacji  z  TFOGR  przy  Urzędzie  Marszałkowskim  w  Łodzi  na  modernizację  dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 52.252,16 zł,

• dotacji z Ministerstwa Sportu na  dofinansowanie zadania pn. Zdrowy uczeń umie pływać w 
kwocie 17.908,69 zł,

• dotacji z funduszy Unii Europejskiej z przeznaczeniem na zadania oświatowe 29.152,00 
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zł,
• dotacji z WFOŚ  i  GW w Łodzi na  dofinansowanie  zadanie pn. Dzień Ziemi w kwocie 

8.782,92 zł,
• dotacji z PFRON na pomoc dla uczniów niepełnosprawnych w wysokości 13.325,00 zł.

Subwencje stanowiły 41,3 % ogólnych dochodów budżetu i wynosiły 2.443.869,00 zł.
Wpłynęły do budżetu w 100%, a składały się na nie:

• subwencja oświatowa 1.536.564,00 zł,
• subwencja wyrównawcza 907.305,00 zł.

Dochody budżetu w formie tabelarycznej przedstawia tabela nr 2.

III. WYDATKI BUDŻETU
Roczny plan wydatków został wykonany w 94,9 % tj. w kwocie 5.963.266,69 zł, z tego na wydatki 
inwestycyjne  przypadło   1.199.233,36  zł,  tj.  20,1  %  ogólnych  wydatków  budżetu,  natomiast  na 
wydatki bieżące 4.764.033,33 zł, tj. 79,9 % ogólnych wydatków. 

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:  

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan 259.119,39 zł, wykonanie 158.297,71 zł (61,1 %).
Zrealizowana kwota wydatków dotyczyła: 

• zadań inwestycyjnych 73.325,70 zł (były wykonane podkłady geodezyjne pod wodociąg oraz 
dokumentacja do budowy SUW w Paplinie),

• zadań bieżących, takich jak:
-  usunięcie awarii na sieci wodociągowej, 
-  odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych, 
-   wypłata akcyzy z paliwa używanego do produkcji rolnej (środki na ten cel pochodziły z    
     budżetu państwa).

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ
Plan 60.405,00 zł, wykonanie 52.110,03 zł (86,3 %)
Wydatki  poniesione  w  tym  dziale  dotyczyły  kosztów  produkcji  wody,  w  tym  wynagrodzenia  i 
pochodne  konserwatora  wodociągów  wyniosły  21.023,61  zł, energia  elektryczna  to  koszt  rzędu 
17.043,71 zł oraz  pozostałe wydatki bieżące w kwocie 14.042,71 zł, które dotyczyły opłat do Urzędu 
Marszałkowskiego  w  Łodzi  za  pobór  wody,  zakupu  materiałów  do  hydroforni,  opłat  za  dozór 
techniczny urządzeń wodnych, remontu agregatu do SUW  itp.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan 820.858,00 zł wykonanie 811.140,47 zł (98,8 %)
Dział ten obejmuje zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych, zarówno bieżących remontów jak i 
zadań inwestycyjnych.  
Na   zadania   inwestycyjne   z   zaplanowanej   kwoty   696.000,00 zł  wydatkowano   689.713,78 zł, z 
czego 678.084,26 zł wydatkowano na przebudowę dróg w miejscowościach Lisna, Chrzczonowice i 
Wola  Pękoszewska,  kwotę  5.816,00 zł  wydatkowano  na  dwa przystanki  autobusowe,  które  zostały 
zamontowane w miejscowościach Kowiesy i Jakubów, a kwotę 5.813,52 zł przeznaczono na nakłady 
inwestycjne  na  budowę  drogi  Pękoszew-Wędrogów  (  podkłady  geodezyjne  i  sporządzenie  aktów 
darowizny gruntu na poszerzenie drogi).

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowano kwotę 121.426,69 zł, z czego na wynagrodzenia i 
pochodne pracowników drogowych (l  i 1/3 etatu) przypadało 31.651,02 zł, natomiast pozostała kwota 
89.775,67 zł dotyczyła:

• równania dróg gminnych – 12.024,32 zł,
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• remontu  dróg  gminnych  poprzez  nawożenie  żwirem,  żużlem,   destruktem  i  kamieniem 
polnym  – 65.448,02 zł,

• odśnieżania dróg gminnych – 2.862,93 zł,
• ryczałty samochodowe pracowników drogowych – 3.349,06 zł,
• odpis na ZFŚS pracowników drogowych – 1.348,45 zł,
• pozostała kwota — 4.742,89  zł, dotyczyła:  zakup paliwa i oleju oraz części zamiennych do 

piły spalinowej - wycinanie krzaków przy drogach gminnych , zakup przepustów itp.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan 281.627,00 zł, wykonanie 251.024,45 zł (89,1 %)
Dział gospodarki mieszkaniowej obejmuje gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Gminy.

Wydatki  inwestycyjne  w   tym  dziale   wynosiły 172.285,98 zł,  a dotyczyły w szczególności:  budowy 
oczyszczalni ścieków  dla obiektu gminnego  Ośrodek Zdrowia –  62.877,03 zł, sporządzenia audytu 
energetycznego  dc  termomodernizacji  budynku  Ośrodek  Zdrowia  –  3.660  zł,  remontu  budynku 
socjalnego w Lisnej – 66.271,85 zł, zakupu naniesień po byłej zlewni mleka w Jeruzalu – 13.000,00 
zł, zakupu działki w Kowiesach – 26.329,72 zł,  Wiejskiego Domu Kultury w Woli Pękoszewskiej – 
147,38 zł.
Wydatki bieżące wynosiły 78.738,47 zł i dotyczyły to przede wszystkim utrzymania obiektu Ośrodka 
Zdrowia w Kowiesach (w tym m.inn. na olej opałowy wydatkowano 25.299,32 zł, energię elektryczną 
5.407,03 zł, wywóz nieczystości 5.937,56 zł, remont dachu i inne remonty w tym obiekcie 22.847,55 zł 
– w kwocie tej  przystosowanie pomieszczenia na pracownię e-eleringową) jak również monitoringu 
budynków gminnych, sprzątania klatek schodowych, itp.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan 21.000,00 zł, wykonanie 12.441,20 zł (59,2 %)
Wydatki  tego  działu  dotyczyły  m.in. wydawania decyzji o warunkach zabudowy - kwota 9.122,00 zł, 
wykonania dokumentacji planistycznej w zagospodarowaniu przestrzennym gminy - 3.100,00 zł oraz 
73,20 zł - kwota za ogłoszenie w prasie o zmianie planu.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 890.990,00 zł, wykonanie 840.768,52 zł (94,4 %)

Dział administracji obejmuje następujące rozdziały:  
Urząd  Wojewódzki,  który  realizuje  zadania  w  zakresie  ewidencji  ludności  i  USC.  Zatrudnienie 
wynosi l etat a wynagrodzenie i pochodne w 2007 roku wynosiły 40.306,88 zł, pozostałe wydatki w 
kwocie 7.340,79 zł dotyczyły zakupu: druków, materiałów biurowych, kosztów transportu dowodów 
osobistych,  serwisu   nad   programem   do ewidencji ludności oraz akcji kurierskiej i świadczeń na 
rzecz obrony.
Rada  Gminy - w rozdziale tym poniesione wydatki dotyczą wypłat diet radnym, ryczałtu
Przewodniczącemu Rady Gminy oraz zakupu materiałów biurowych i  artykułów spożywczych na 
sesje Rady Gminy. Łącznie poniesione wydatki wynosiły 31.182,20 zł ( w tym diety 28.700,00 zł).
Urząd Gminy - plan wydatków bieżących to 747.140,00 zł, wykonanie 709.070,03 zł.
W ramach tego działu realizowano również  zakupy inwestycyjne w wysokości 7.979,01 zł (zakup 
sprzętu komputerowego ).
Zatrudnienie w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2007 roku wynosiło 12 etatów administracji i ¾ etatu 
obsługi, na które przypadały wynagrodzenia i pochodne w kwocie 507.089,46 zł.
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 201.980,57 zł, dotyczyły:

• wynagrodzeń bezosobowych, w tym obsługi informatycznej Urzędu Gminy i obsługi kotłowni – 
10.767,50  zł,

• obsługi prawnej UG  (7 m-cy) -5.124,00 zł,
• zakupu opału – 10.540,80 zł,
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• zakupu usług pocztowych – 12.447,45 zł,
• usług telekomunikacji stacjonarnej  - 12.063,35 zł,
• usług telekomunikacji komórkowej – 2.169,10 zł,
• usług dostępu do sieci  INTERNET – 1.865,38 zł,
• zakupu usług bankowych – 1.629,58 zł,
• szkoleń pracowniczych -  6.108,00 zł,
• remont kominów na budynku Urzędu Gminy -  15.240,00 zł
• podróży służbowych – 11.348,31 zł (w tym: ryczałt samochodowy Wójta),
• zakupu energii – 6.295,79 zł,
•  zakup mebli biurowych, wykładziny i krzeseł do sali konferencyjnej  - 31.117,35 zł,
• monitoring budynku Urzędu Gminy – 1.464,00 zł,
• serwis pogwarancyjny programów komputerowych – 5.910,90 zł,
• odpisy na rzecz ZFŚS – 10.208,38 zł,
• licencji autorska na korzystanie z portalu zawierającego akty prawne LEX – 5.331,40zł,
• prenumerata Dzienników Ustaw. prasy i czasopism fachowych – 4.203,60 zł,
• pozostałe wydatki rzeczowe i usługi – 48.145,68 zł (utrzymanie strony internetowej i BIP, 

zakup materiałów biurowych i środków czystości, usług kominiarskich, opłaty za 
zanieczyszczenie środowiska, serwis ksero i komputerów, ubezpieczenia rzeczowe, zakup 
drobnego wyposażenia i sprzętu biurowego, paliwo do samochodu służbowego, składki na 
Związek Gmin Wiejskich i Dorzecze Bzury oraz inne wydatki bieżące).

Promocja j.s.t.  -  wydatki w tym rozdziale dotyczyły m.in. organizacji imprezy promującej  gminę 
„Jabłuszko"  i konkursu ,, Wigilia Polska” ( środki w kwocie 10.478,69 zł pochodziły od sponsorów).

Pozostała działalność.  Wydatkowana kwota w tym rozdziale - 21.120,33 zł, dotyczyła wypłaty diet 
sołtysom za  udział w sesjach w kwocie 8.460,00 zł, wykonania tablic informacyjnych dla sołectw – 
9.863,13 zł oraz innych drobnych wydatków

Dział   751   -   URZĘDY   NACZELNYCH   ORGANÓW   WŁADZY   PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Plan 9.013,00 zł, wykonanie 9.010,76 zł (100,0 %)
Z  działu  tego  sfinansowano wybory  do  Sejmu  i  Senatu  RP,  a  także  prowadzenia  stałego   rejestru 
wyborców.  Wydatkowane   środki  w  tym  dziale  pochodziły  w  całości  z  Krajowego  Biura 
Wyborczego.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Plan 80.400,00 zł, wykonanie 70.717,15 zł (88,0 %)
W ramach tego działu wydatkowano środki na :
Jednostki  Terenowe   Policji  —  gmina  zakupiła  paliwo   do   służbowego   samochodu  policyjnego 
Posterunku Policji w Kowiesach na kwotę 3.352,29 zł.
Ochotnicze Straże Pożarne - pięć jednostek OSP działających na terenie gminy,  a na ich działalność 
gmina wydatkowała z budżetu środki w wysokości 54.028,21 zł, w tym:

•  wypłata  ryczałtów  kierowcom  samochodów  strażackich  oraz  wynagrodzenie  Komendanta 
Gminnego OSP w ogólnej kwocie – 10.324,28 zł,

•     ekwiwalenty za udział w akcji – 2.494,42 zł,
•     energia – 4.032,34 zł,
•     zakup mundurów i sprzętu dla OSP -  9.863,96 zł,

• usługi telekomunikacyjne- 2.300,74 zł,
• przeglądy techniczne samochodów strażackich i wywóz

nieczystości – 1.402,30 zł,
• ubezpieczenia samochodów i członków OSP -  3.408,00 zł,
• pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 20.202,17  zł  (paliwo, części zamienne do samochodów 
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strażackich, narzędzia, badania lekarskie strażaków, itp)
Obrona Cywilna - konserwacja sprzętu OC za kwotę 500 zł  oraz zakup sprzętu biurowego do 
realizacji zadań z zakresu Obrony Cywilnej – 10.000 zł (środki z dotacji budżetu państwa).
Pozostała działalność to wydatki na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństawa i ochrony 
przeciwpożarowej na którą wydatkowano w roku 2007 - 2.836,65 zł.

Dział  756  -  DOCHODY OD  OSÓB  PRAWNYCH,  OD  OSÓB  FIZYCZNYCH  I  OD  INNYCH 
JEDNOSTEK  NIE  POSIADAJĄCYCH  OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ  ORAZ  WYDATKI 
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Plan 27.029,00 zł, wykonanie 26.482,91 zł (98,0 %)
Wydatki tego działu dotyczą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych sołtysów za pobór podatków, na które 
wydatkowano z budżetu kwotę 26.029,00 zł. Ponadto 453,91 zł wydatkowano na druki i materiały biurowe 
dla sołtysów.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan 30.640,00 zł, wykonanie 30.638,30 zł (100,0%)
W dziale tym ewidencjonowane były koszty obsługi zobowiązań Gminy z tytułu pożyczek i kredytów. 

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan 2.206.681,00 zł, wykonanie 2.178.180,48 zł (98,7%) 

Wydatki  na  oświatę  obejmowały działalność  szkoły podstawowej,  filii  szkoły podstawowej,   oddziału 
przedszkolnego oraz gimnazjum. Ponadto finansowany był dowóz dzieci do szkół, działalność Gminnego 
Zespołu Oświaty oraz świetlicy przy Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu.

Szkoła Podstawowa
Poniesione wydatki w roku 2007  na szkoły podstawowe wynosiły 1.161.051,47 zł i stanowiły 50,16% 
ogólnych wydatków oświaty. 
Z kwoty tej udzielona została dotacja dla Niepublicznej szkoły podstawowej w Turowej Woli w wysokości 
82.994,47 zł.  Pozostałe wydatki  rozkładały się na szkołę podstawową w Kowiesach i szkołę filialną w 
Turowej Woli w następujący sposób:
Szkoła Podstawowa w Kowiesach:
Wydatki tej szkoły stanowiły kwotę 782.726,26 zł, i obejmowały jedynie wydatki bieżące.
Do Szkoły Podstawowej  w Kowiesach  uczęszczało  167  uczniów.  Zatrudnienie  w szkole  wynosiło  13 
etatów nauczycieli oraz 3 etaty obsługi.
Na  wynagrodzenia  i  pochodne  wydatkowano  572.841,79  zł,  na  dodatki  socjalne,  takie  jak:  dodatek 
mieszkaniowy, wiejski i  zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono  
58.995,09 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 150.889,38 zł i związane były głównie z:

• bieżącym  utrzymaniem  szkół  tj.  zakup  opału,  środków  czystości,  artykułów  papierniczych, 
wyposażenia w kwocie 55.028,70 zł,

• zakup pomocy naukowych 3.225,09 zł,
• koszty energii to kwota  6.458,26 zł,
• 65.262,16 zł to środki przeznaczone na remonty, w ramach tej kwoty wykonano wymianę stolarki 

okiennej i drzwiowej oraz malowanie sali gimnastycznej,
• wydatki  w  kwocie  520,00  zł  przeznaczone  były  na  zakup  usług  zdrowotnych,  w  postaci 

sfinansowania pracowniczych badań profilaktycznych,
• kwota  10.587,41  zł  związana  była  z  kosztami  wywozu  nieczystości,  prenumeratą  czasopism, 

opłatami za usługi kominiarskie oraz kosztami drobnych napraw,
• 2.196,00 zł wydatkowano na opłaty za korzystanie z usług internetowych,
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wynosiły 2.438,84
• koszty podróży służbowych poniesiono w kwocie 1.535,74 zł,
• na ubezpieczenie budynków i sprzętu wydatkowano 2.674,85 zł,
• zakup  akcesoriów  komputerowych  i  licencji  oraz  materiałów  papierniczych  do  sprzętu 

8



drukarskiego wynosił 962,33 zł.

Szkoła Podstawowa w Kowiesach Filia w Turowej Woli
Do szkoły filialnej uczęszcza 25 uczniów, zatrudnienie wynosi 2,50 etatu nauczycieli, 0,5 etatu obsługi.
Wydatki  szkoły to  kwota  295.330,74  zł,  z  tego  wydatki  inwestycyjne  stanowiły  kwotę  155.199,98zł, 
natomiast wydatki bieżące 140.130,76 zł. Wśród wydatków bieżących, wydatki związane z zatrudnieniem 
to kwota 112 010,25 zł,  w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 101.336,05 zł, dodatek wiejski i 
mieszkaniowy - 5.109,60 zł oraz ZFŚS - 5.564,60zł.
Pozostałe wydatki bieżące szkoły stanowiły kwotę 28.120,51 zł i przeznaczone były na:

• zakup opału, materiałów biurowych i elektrycznych: 16.658,64 zł,
• koszty energii 1.291,24zł,
• remonty wykonano za kwotę 3.200,00 zł,
• zakup  usług  pozostałych,  na  które  wydatkowano  5.324,44  zł  to  przede  wszystkim  wywóz 

nieczystości, transport opału, konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej, monitoring, 
• opłaty za usługi internetowe wynosiły 720,66 zł,
• poniesione koszty usług telekomunikacyjnych to kwota  470,53 zł,
• koszt ubezpieczenia budynków i sprzętu stanowiły kwotę 455,00 zł.

Wydatki  inwestycyjne  w  kwocie  155.199,98  zł  związane  były  z  przeprowadzoną  termomodernizacją 
budynku szkoły. 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Oddział przedszkolny występuje tylko przy Szkole Podstawowej w  Kowiesach i uczęszcza do niego 21 
uczniów. Natomiast istniejący Oddział przedszkolny przy szkole filialnej w Turowej Woli połączony jest z 
klasą I.
Koszty utrzymania oddziału w roku 2007 obejmowały wydatki związane z  zatrudnieniem nauczyciela oraz 
zakupu  pomocy  naukowych  i  zabawek,  ponieważ  wydatki  związane  z  utrzymaniem  pomieszczenia 
pokrywała szkoła podstawowa. 
Wydatki wynikające z zatrudnienia to kwota 40.593,19, z tego:

• wynagrodzenia i pochodne w kwocie 36.508,42 zł,
• dodatek wiejski i mieszkaniowy 2.010,63 zł,
• zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.074,14 zł.

Pozostałe wydatki to zakup pomocy i zabawek na kwotę 1.979,32 zł.
Ogółem na oddział przedszkolny poniesiono wydatki w wysokości 42.572,51  zł.

Gimnazjum
Na terenie gminy funkcjonuje jedno gimnazjum w Jeruzalu, do którego uczęszcza 123 uczniów. 
Zatrudnienie w szkole wynosi 13 etatów nauczycieli i 2,5 etatu  pracowników obsługi.

Zrealizowane wydatki wynosiły 684.727,04 zł i obejmowały tylko wydatki bieżące.

Wydatki te rozkładały się na następujące zadania: 
• wynagrodzenia i pochodne w kwocie 519.676,58 zł, w tym kwota 14.500,00 zł związana była z 

realizacją zajęć pozalekcyjnych w kołach zainteresowań w ramach projektu  NOWY IMPULS dla  
szkół wiejskich (środki na ten cel pozyskano z funduszy unijnych),

• dodatek wiejski i mieszkaniowy 37.645,50 zł,
• zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29.340,22 zł,

Łącznie wydatki związane z zatrudnieniem  stanowiły kwotę 586.662,30 zł.
Pozostałe wydatki w kwocie 98.064,74 zł to bieżące utrzymanie szkoły, oraz przeprowadzenie niezbędnych 
remontów. Koszty te, to przede wszystkim:

• zakup materiałów, a w szczególności oleju opałowego, artykułów biurowych, świadectw, tonera, 
itp. na kwotę 43.885,73 zł,

• pomoce naukowe – zakupiono za kwotę 3.286,62 zł,
• opłaty za energię elektryczną wynosiły 5.796,83 zł,
• w zakresie usług remontowych wykonano remont rynien i montaż zapór śniegowych na budynku 

gimnazjum - 12.058,03 zł,
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• na badania profilaktyczne dla pracowników gimnazjum wydatkowano 386,00 zł,
• wydatki  związane  z  zakupem  usług  pozostałych  to  m.in.  opłaty  pocztowe,  prenumeraty, 

monitorowanie budynku szkoły oraz koszty wywozu nieczystości, ogólny koszt tych usług opiewał 
na kwotę  10.117,81 zł,

• opłaty za korzystanie z internetu poniesiono w wysokości 1.449,36 zł,
• zakupy usług telekomunikacyjnych stanowiły kwotę 1.561,68 zł,
• zwroty za podróże służbowe stanowiły kwotę  2.084,82 zł,
• pozostałe koszty związane z ubezpieczeniem budynku i sprzętu to kwota  1.812,78 zł,
• zakup  akcesoriów  komputerowych  i  materiałów  papierniczych  do  sprzętu  drukarskiego 

zrealizowano na kwotę 973,08 zł,
• realizacja  zadania  pn.  Nowy Impuls  dla  szkół  wiejskich 14.652,00  zł (w ramach  tego  projektu 

realizowane były zajęcia dodatkowe w kołach zainteresowań). 

Dowożenie uczniów do szkół
 Gmina  ponosiła  koszty  związane  z  dowozem uczniów,  zamieszkałych  na  terenie  gminy  do  szkół  . 
Dowozem objęte są dzieci,  których droga z domu do szkoły przekracza 3 km., a w przypadku uczniów z 
klas IV-VI  i gimnazjum 4 km. Obowiązek ten realizowany był poprzez zakup biletów miesięcznych dla 
uczniów, koszt jednego biletu to kwota 49,00 zł niezależnie ile kilometrów uczeń dojeżdża.
W roku  2007  wydatkowano  na  ten  cel  117.716,01  zł.  Usługę  przewozu  świadczyło  Przedsiębiorstwo 
Komunikacji  Samochodowej  ze  Skierniewic,  wykonując  dziennie  trasę  260  km.   Koszty  opieki  nad 
dowożonymi dziećmi wynosiły wraz z pochodnymi 16.258,43 zł. Ponadto gmina zwracała koszty rodzicom 
za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, na które to w roku 2007 poniesiono  wydatki w wysokości 
10.535,00 zł.
Łączne koszty poniesione na realizację tego zadania  wynosiły 144.509,44 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
Poniesione wydatki na działalność Gminnego Zespołu Oświaty wynosiły 92.779,67 zł. Na wynagrodzenia i 
pochodne wydatkowano 81.878,44 zł, przy zatrudnieniu 2 etaty. Pozostałe wydatki to kwota 10.901,23 zł. 
Wydatki  te  obejmowały  koszty  obsługi  prawnej  i  informatycznej,  zakupu  licencji  programów 
komputerowych, materiałów biurowych, opłat za szkolenia oraz koszty delegacji służbowych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Utworzony w budżecie  gminy plan  wydatków na  to  zadanie  został  wykonany w kwocie  10.160,00zł. 
Wysokość wykorzystanych środków wynika z potrzeb szkoły w zakresie doskonalenia   nauczycieli oraz 
wieloletnich  planów  dokształcania  i  doskonalenia  zawodowego.  Poniesione  wydatki  na  poszczególne 
szkoły zgodne były z planem określonym w Zarządzeniu Wójta Gminy.

Pozostała działalność
W zakresie tego rozdziału realizowane były następujące zadania:

• obchody święta „Dzień Ziemi”, na które to poniesiono wydatki w wysokości 11.912,79 zł, z tego 
kwota  9.193,00  zł  pochodziła  z  dotacji  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi,

• kwota  928,00  zł,  wydatkowana  została  na  zakup  lektur  szkolnych  do  szkoły  podstawowej  i 
gimnazjum.  Środki  te  przeznaczyło  Ministerstwo  Edukacji  Narodowej  w  związku  ze  zmianą 
rozporządzenia w sprawie podstawy programowej w części dotyczącej języka polskiego,

• na dofinansowanie  kosztów kształcenia  młodocianych pracowników wydatkowano 8.080,76 zł, 
środki te w całości pochodziły z dotacji,

• odpis  na  zakładowy fundusz  świadczeń  socjalnych  dla  nauczycieli  emerytów  stanowił  kwotę 
20.800,00 zł,

• pozostałe zadania z zakresu oświaty 658,80 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA
Plan 40.777,00 zł, wykonanie 39.099,40 zł (95,9 %)
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Wydatki  tego  działu  dotyczą  profilaktyki  alkoholowej.  W  2007  roku  w  ramach  programu 
przeciwdziałania  alkoholizmowi  podejmowane  były  takie  działania  jak:  funkcjonowanie  świetlicy 
środowiskowej dla dzieci  i  młodzieży z rodzin patologicznych w Woli  Pękoszewskiej,  pozalekcyjne 
zajęcia sportowe w Szkole Podstawowej w Kowiesach i Gimnazjum w Jeruzalu a także różnego typu 
programy z zakresu profilaktyki antyalkoholowej itp.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA
Plan  1.194.797,00  zł,  wykonanie  1.150.438,47  zł  (96,3%)  z  czego  1.080.162,60  zł  -  to  środki 
pochodzące z dotacji budżetu państwa. 
W ramach pomocy społecznej realizowano:

• świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                 z 
ubezpieczenia  społecznego -  środki  na  realizację  tych świadczeń w 100% pochodziły  z 
dotacji - wypłacono świadczenia rodzinne o wartości 871.177,40 zł, zaliczki alimentacyjne 
w kwocie 28.540,00 zł  oraz składki społeczne od wypłaconych świadczeń w wysokości 
2.878,76 zł a koszt obsługi realizacji świadczeń wynosił 27.077,88 zł. 

• składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej - łącznie opłacono składki zdrowotne na kwotę 1.691,28 zł,

• świadczenia w zakresie zadań zleconych: zasiłki stałe, zasiłki okresowe. 
Łączna kwota wypłaconych świadczeń 26.405,35 zł,

• zasiłki celowe wypłacane w 100% ze środków własnych w kwocie  11.992,63 zł,
• działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w 2006 roku kosztowała 103.584,28 zł,   z czego 

71 % środków pochodziła z dotacji Wojewody.
Zatrudnienie w GOPS to 3 osoby (2,25 etatu), których wynagrodzenie wraz                z 
pochodnymi wynosiło 86.979,87 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 16.604,41 zł dotyczyły 
zakupu paliwa  do  samochodu służbowego GOPS,  ubezpieczenia  rzeczowego,  zakupu 
materiałów biurowych, ekwiwalentu za odzież ochronną oraz odpisu na rzecz ZFŚS, a 
także obsługi prawnej,

• usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób potrzebujących opieki przez jedną
opiekunkę kosztowały 22.237,07 zł i sfinansowane były w 97 % ze środków     budżetu 
państwa,

• usuwanie skutków klęsk żywiołowych- w ramch tego rozdziału wypłacono zasiłki celowe 
– klęska huraganu na ogólną kwotę 18.000,00 zł, środki pochodziły z budżetu państwa,

• pozostała działalność, to realizacja programu pn. ,,Pomoc państw w zakresie dożywiania’’ 
na który wydatkowano 36.853,82 zł,  w tym 9.640,52 zł  wydatkowano na doposażenie 
stołówki szkolnej.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan 100.744,00 zł, wykonanie 84.146,89 zł (83,5%).

Świetlice szkolne
Rozdział ten obejmuje działalność świetlicy szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu. Poniesione 
wydatki  to  kwota  51.137,76  zł,  na  którą  składały  się:  koszty  wynagrodzeń  i  pochodnych  w  kwocie 
32.033,37 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 805,00 zł, koszty prowadzonego dożywiania dzieci w kwocie 
18.202,39 zł, które zostają  zwracane do budżetu gminy z tytułu wpłat uczniów za korzystanie z obiadów 
oraz doposażenie stołówki -  97,00 zł. 
Poradnie psychologiczno -pedagogiczne
Z  rozdziału  tego  udzielona  była  pomoc  dla  Powiatu  Skierniewickiego  w  wysokości  960,00  zł,  na 
zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kowiesy.

Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki  tego  rozdziału  związane  były  z  przyznawaniem  stypendiów  socjalnych  w  formie  pomocy 
rzeczowej, zakupem podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub 
naukę  w  klasach  I-III  szkoły  podstawowej  oraz  zakupem  jednolitego  stroju  dla  uczniów  szkół 
podstawowych i gimnazjum.  Wykorzystana kwota na te cele wynosiła 32.049,13 zł  i w całości pochodziła 
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z dotacji w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 r.
O  pomoc  materialną  mogli  ubiegać  się  uczniowie  szkół  podstawowych,   gimnazjum  i  szkół 
ponadgimnazjalnych,  zamieszkali  na  terenie  gminy  i  znajdujący  się  w  trudnej  sytuacji  materialnej, 
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. 
Po  rozpatrzeniu  wniosków przez  komisję  stypendialną  przyznano  dla  98 uczniów stypendia  w formie 
pomocy rzeczowej na łączną  kwotę 24.273,15 zł oraz 1 zasiłek szkolny w kwocie 309,00zł. Wysokość 
stypendium  uzależniona  była  od  dochodu  w  rodzinie  i  wynosiła  od  45  zł  do  100  zł  miesięcznie. 
Programem na zakup podręczników dla dzieci  z  klas  O-III   objętych zostało  32 uczniów ,  zakupione 
podręczniki stanowiły kwotę 4.066,98 zł. Z dotacji na zakup jednolitego stroju skorzystało 43 uczniów 
szkoły podstawowej i 25 uczniów gimnazjum, mundurki zakupiono za łączną kwotę 3.400,00 zł. 

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan 150.584,00 zł, wykonanie 144.471,10  zł (95,9%).
Wydatki  inwestycyjne  w  wysokosci  90.728,91  zł,  dotyczyły  modernizacji  oświetlenia  ulicznego  w 
Chojnatce, natomist wydatki bieżące ponoszone w tym dziale dotyczyły:

• oczyszczania ulic, placów i dróg – 9.128,74 zł,

• oświetlenia ulic, placów i dróg - na energię elektryczną wydatkowano  35.727,30 zł,
ryczałt  konserwatora  oświetlenia  ulicznego  wynosił  7.200  zł,  pozostałe  wydatki  bieżące 
dotyczyły zakupu materiałów elektrycznych do remontu oświetlenia ulicznego na ogólną kwotę 
1.686,15 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan 73.500,00 zł wykonanie 73.500,00 zł (100 %)
Działalność kultury dotyczyła prowadzenia bibliotek w Kowiesach i filii w Woli Pękoszewskiej, które 
działają jako samorządowa Instytucja Kultury  i na swoją działalność otrzymały dotacje z budżetu gminy 
w wysokości 73.500,00 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan 33.600,00 zł wykonanie 30.798,85 zł (91,7%)
Wydatki działu kultury fizycznej i sportu obejmowały m.in. finansowanie zadania pn.  Zdrowy uczeń 
umie pływać ( sfinansowanego w 50 % ze środków dotacji Ministerstwa Sportu) a także inne drobne 
wydataki na zajęcia sportowe dzieci i młodzieży gminnej, w tym opłaty za wynajem hali sportowej.

Dane o wydatkach w formie tabelarycznej zawiera tabela nr 3.

IV. WYDATKI INWESTYCYJNE
W budżecie roku 2007 na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano 1.199.233,36 zł z czego: 
91,3% pokryte było środkami własnym w kwocie 1.094.723,36 zł a 8,7% środkami  pochodzącymi z 
pozyczek z WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 104.510,00 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły nakładów w zakresie:
infrastruktury wodociągowej - poniesiono 73.325,70 zł:

• mapy dc wodociagu,
• dokumentacja  na budowe SUW w Paplinie,
• zakup pompy głębinowej,

infrastruktury drogowej - poniesiono 689.713,78 zł :
• budowa  drogi  Pękoszew  -Wędrogów  (  sporządzenie  podkładów  geodezyjnych  oraz 

sporządzenie aktów notarialnych darowizn na poszezrenie drogi),
• modernizacja  dróg  gminnych  w  miejscowościach:  Lisnea,  Chrzczonowice  i  Wola 
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Pękoszewska,
• zakup wiat przystankowych do Kowiesy i Jakubowa,

gospodarki nieruchomościami - wydatkowano kwotę 172.285,98 zł:
• zakup działki w Kowiesach,
• zakup budynku po byłej zlewni mleka w Jeruzalu,
• modernizacja budynku socjalnego w Lisnej,
• budowa oczyszczalni ścieków dla obiektu gminnego Ośrodek Zdrowia,
• sporządzono audyt energetyczny do termomodernizacji obiektu gminnego Ośrodek 

Zdrowia,
zadań oświatowych -poniesiono 155.199,98 zł  :

• II  etap  termo-modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Turowej Woli (docieplono budynek ),
administracji gminnej- 17.979,01 zł:

• zakupiono sprzęt biurowy,
oświetlenia dróg - 90.728,91 zł :

• modernizacja oświetlenia drogowego.

Dane tabelaryczne dotyczące zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4

V. PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH
Plan  budżetu  Gminy  obejmuje  również  plan  przychodów  i  wydatków  Gminnego  Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przychody tego funduszu pochodziły z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze 
środowiska w kwocie 1.341,88 zł oraz odsetki od r-ku bankowego w kwocie 61,25 zł.
Fundusz posiadał również środki z roku ubiegłego w kwocie 1.606,14 zł. 
Wydatki wynosiły 263,60 zł i dotyczyły zadania pn. Dzień Ziemi oraz akcji sprzątania świata.
Na koncie funduszu na koniec roku pozostały środki pieniężne w wysokości 2.745,67 zł, które planuje 
się wykorzystać na ochronę środowiska w 2008 roku.

VI. DANE UZUPEŁNIAJĄCE
Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2007 r. stanowią 161.329,49 zł, z czego największą 

kwotę stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia  rocznego przysługującego za rok 
2007 dla zatrudnionych pracowników Oświaty, Urzędu Gminy i GOPS, a których termin zapłaty upływa w 
2008 r.

Na koniec roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosił 609.381,00 zł (w tym 
kwota 90.540,00 zł zgłoszona do WFOŚ i GW w Łodzi do umorzenia),  natomiast łączna kwota spłaconych 
pożyczek odsetkami kredytów wraz z odsetkami w 2007r. wynosiła 307.521,30 zł i stanowiła 5,2% wykonanych 
dochodów a więc mieściła się w granicach 15% progu określonego  W  art. 169 ustawy o finansach publicznych.
Poziom  długu  na  dzień  31.12.2007  r.  w  stosunku  do  wykonanych  dochodów  wynosi  10,3%  przy 
dopuszczalnym 60% limicie określonym w art. 170 ustawy o finansach publicznych, w związku z  czym stan 
zadłużenia gminy jest prawidłowy i bezpieczny.

Na rachunkach bankowych gminy na dzień 31 grudnia 2007 r. pozostały środki finansowe w  następującej 
wysokości:

 rachunek podstawowy budżetu gminy – 399.389,28 zł,  w tym subwencja oświatowa na styczeń 2008 
roku  – 120.152,00 zł,

1. rachunek funduszu ochrony środowiska – 2.745,67zł,
 rachunek funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy – 2.728,08 zł,

 rachunek funduszu świadczeń socjalnych Szkół – 26.267,34 zł,

 sumy depozytowe zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami – 28.360,36 zł.
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Ponadto  działalność  roku  2007  przyniosła  jednostce  wolne  środki  jako  nadwyżkę  środków 
pieniężnych  na  rachunku  bieżącym  budżetu  gminy  w  wysokości  337.496,78, które  zostaną 
zaangażowane w realizację budżetu roku 2008.

Wysoka Rado!

Budżet  Gminy  Kowiesy  za  rok  2007  został  wykonany  prawidłowo  pod  względem  rzeczowym  i 
finansowym.  Realizacja  wydatków  następowała  w  granicach  kwot  określonych  w  budżecie  z 
uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i 
oszczędny.

W toku realizacji budżetu przestrzegano przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Podejmowane 
uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie podejmowane przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójta 
opierały  się  na  wcześniejszych  decyzjach  dysponentów  wyższego  stopnia,  bądź  na  faktycznie 
wystepujących potrzebach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. 
Nie   wystąpiły   przypadki   zaciągania   pożyczek   i   kredytów krótkoterminowych na bieżące 
finansowanie wydatków.

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007.

          Wójt Gminy

/-/ Andrzej Jóżef Luboiński
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