
U C H W A Ł A   Nr XXI/150/2005  
RADY  GMINY  W  NARUSZEWIE 

z   dnia  22 września 2005  roku 
 
 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 
2005 roku 
 
 
 
                  Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.135 ust.1 
ustawy z dnia 26 listopada 1998  roku o finansach publicznych/ Dz. U. z 2003 r. Nr 15 
poz.135 z późniejszymi  zmianami/ Rada Gminy  uchwala co następuje : 
 

 
§ 1. 

 
Przyjąć przedłożoną Radzie Gminy  informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 
2005 roku  w brzmieniu załącznika  do uchwały. 
 

 
§ 2. 

 
 

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się  Wójta Gminy.  
 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 
 

 
 
 
 

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy 
 

                 Roman  Salak   
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                                                                                                 Załącznik  do  
                                                                                                         Uchwały Nr XXI/150/2005 
                                                                                                         Rady Gminy Naruszewo 
                                                                                                         z dnia 22 września  2005 r. 
 
 
 

Sprawozdanie z wykonania budżetu 
Gminy Naruszewo za I półrocze 2005 rok 

 
 
         
 
         Budżet Gminy Naruszewo na rok 2005 został przyjęty uchwałą Rady Gminy 
Nr XVI/120/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku. Przewidywał on osiągnięcie dochodów     
w wysokości – 9.299.348 zł. i wydatków  w sumie – 9.156.648 zł. 
          W wyniku większego niż planowano dopływu środków pieniężnych plan 
dochodów zwiększono kolejnymi  uchwałami Rady Gminy do kwoty 9.624.952 zł.   
natomiast plan wydatków został zwiększony do sumy –10.070.340 zł.  
Ponadto Wójt Gminy działając w ramach swoich kompetencji dokonał przeniesień 
środków finansowych między paragrafami w ramach poszczególnych działów 
klasyfikacji budżetowej. 
Zmian dokonano również na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych 
odpowiedzialnych merytorycznie za realizację określonych zadań. 
Ogółem dochody za półrocze 2005 roku  wykonano w kwocie 5.409.604 zł. co stanowi 
56,20% planu .  
       Wydatki za I półrocze 2005 roku zrealizowano w kwocie 4.977.554 zł. co stanowi 
49,42%   w stosunku do planu rocznego, z tego : 

a) wydatki bieżące zrealizowane zostały w 49,77% 
b) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 47,55 %. 

        W  roku budżetowym 2005 wartość przypadających do spłaty rat pożyczek wynosi 
kwotę 142.700 zł. , z czego spłacono 6.350 zł. co stanowi 4,45% planu .    Spłat dokonano 
zgodnie z harmonogramem. Od udzielonej pożyczki zostały spłacone odsetki w kwocie  8.885 
zł. co stanowi 49,36 %  planu . 
       Dokonano zwolnień , ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru  oraz 
obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 205.599 zł., co stanowi 18,67 % 
wykonanych podstawowych dochodów podatkowych. 
        Osiągnięto opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie  
46.475 zł. z czego na zadania w zakresie profilaktyki  i rozwiązywania problemów 
alkoholowych w I półroczu wydatkowano kwotę 29.327 zł. tj. 63,10% . 
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Wykaz uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy 
wprowadzających w I półroczu 2005 roku  

zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Gminy. 
 
 
 
Lp. TREŚĆ DOCHODY WYDATKI 
1 Plan pierwotny- Uchwała Nr XVI/120/2004 Rady 

Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2004 
roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 
rok 

 
 

9.299.348,00 

 
 

9.156.648,00 

2 Uchwała Nr XVII/128/2005 Rady Gminy w 
Naruszewie z dnia 25 lutego 2005 roku w 
sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 

 
 

+ 190.604,00 

 
 

+   778.692,00 
3 Uchwała Nr XVIII/133/2005 Rady Gminy w 

Naruszewie z dnia 23 marca 2005 roku w 
sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok 
 

 
 

+ 62.700,00 

 
 

+    62.700,00 

4 Uchwała  Nr XIX/138/2005 Rady Gminy w 
Naruszewie z dnia 27 kwietnia 2005 roku  w 
sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok  
 

 
 

 + 49.319,00 

 
 

+ 49.319,00 

 
5 

Uchwała  Nr XX/142/2005 Rady Gminy w 
Naruszewie z dnia 23 czerwca 2005 roku  w 
sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok  
 

 
 

+ 22.981,00 

 
 

+ 22.981,00 

 Plan ostateczny 9.624.952,00 10.070.340,00 
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DOCHODY BUDŻETU 

 
Uchwalony przez Radę budżet , po uwzględnieniu zmian w I półroczu 2005  roku 
przewidywał realizację dochodów w wysokości 9.624.952 zł.. Dochody gminy 
zrealizowano  w kwocie 5.409.604 zł. co stanowi 56.20% planu. 
Analiza dochodów gminy przedstawia się w sposób następujący:  
 
 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
 
Dochody ze sprzedaży majątku w I półroczu  2005 roku wynoszą –9.197 zł,  co 
stanowi 102,18% planu rocznego , natomiast  z tytułu dzierżawy mienia 
komunalnego  uzyskaliśmy  dochody w wysokości  14.306 zł.  co stanowi 143,06 % 
planu na 2005 rok.  
 
Dział 750 – Administracja publiczna 
 
Otrzymana dotacja celowa w kwocie –27.713 zł. stanowi 53,84% planu na 2005 rok            
i  została wykorzystana w całości na płace pracowników urzędu wykonujących 
zadania z zakresu administracji rządowej. 
W I półroczu realizując zadania zlecone stanowiące dochody budżetu państwa 
dotyczące wydawania dowodów osobistych uzyskaliśmy kwotę 537 zł. co stanowi 
97,99% planu na 2005 rok. 
Wpływy z różnych opłat  stanowią kwotę 7.678 zł., tj. 48,19 % planu , natomiast 
13.909 zł. to kwota uzyskanych odsetek z tytułu lokat bankowych. 
 
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli       i ochrony prawa oraz sądownictwa 
 
Otrzymana dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców                    
w kwocie  546 zł. stanowi 50,13 % planu . Została wykorzystana zgodnie                           
z przeznaczeniem .  
 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
 
Otrzymana dotacja w kwocie 500 zł. stanowi 100 % planu na 2005 rok i zostanie 
przeznaczona na wydatki związane  z obroną cywilną. 
 
Dział 756 – Dochody od osób prawnych,  od osób fizycznych i od 
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 
 

Dochody od osób prawnych 
 
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej 
wyniosły w I półroczu 2005 roku kwotę 1.734 zł. co stanowi  34,68% planu .  
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Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 287.433 zł. co stanowi 54,23 % planu .  
Podatek  rolny wykonano  w   41,14 %  planu  co  stanowi  kwotę  2.057 zł.  
Nadleśnictwo Płońsk przekazało nam podatek leśny w kwocie 19 352 zł. tj. 50,67 % 
należnego podatku. 
Podatek od środków transportowych wykonano w 43,76 %  w stosunku do planu,  
natomiast kwota 3.014 zł. stanowi podatek od czynności cywilnoprawnych . 
 

Dochody od osób fizycznych 
 

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 45.443 zł. co stanowi 51,17 % 
należnego podatku .  
Podatek  rolny wykonano  w   57,01 %  planu  co  stanowi  kwotę  384.871 zł.  
Przekazało nam podatek leśny w kwocie 6.008 zł. tj. 51,23 % należnego podatku. 
Podatek od środków transportowych wykonano w 81,66 %  w stosunku do planu,  
natomiast kwota 611 zł. stanowi podatek od spadków i darowizn .Wpływy z opłaty 
targowej wynoszą 744 zł. tj. 49,60 % planu, wpływy z opłaty administracyjnej 725 zł. 
tj. 72,5 % planu, z tytułu opłaty eksploatacyjnej uzyskaliśmy kwotę 1.594 zł. co 
stanowi 35,42 % planu. Urzędy skarbowe przekazały kwotę 13.186 zł tytułem 
podatku od czynności cywilnoprawnych , która stanowi 37,67 % planu. 
Wpływy z opłaty skarbowej w I półroczu 2005 roku wynoszą 4.671 zł. tj.46,71% 
planu. Za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 46.475 zł. co stanowi 
92,95% planu. 
Ministerstwo Finansów przekazało podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 
276.359 zł. tj.42,79% planu. 
Urzędy skarbowe przekazały nam należny podatek dochodowy od osób prawnych            
w wysokości 2.580 zł. 
Od podatnicy dokonujący nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zostały 
naliczone i pobrane odsetki za zwłokę w wysokości 3.389 zł. co stanowi 84,72%. 
 
 
Dział 758 – Różne rozliczenia 
 
Dochody  z  tego  działu  stanowi  subwencja    otrzymana z  budżetu państwa  
w kwocie 3.593.028 zł. 
 
w tym: 

• część oświatowa                     -     2.454.696 zł. , co stanowi  61,53 % planu 
• część wyrównawcza               -     1.138.332 zł. , co stanowi  50 % planu 

 
Dział 801 – Oświata i wychowanie 
 
Otrzymana dotacja w sumie 2.981 zł. stanowi 100% planu na 2005 rok została 
przeznaczona na sfinansowanie wyprawki szkolnej , przyznawanej jako zasiłek 
losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł. – 
dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku 
szkolnym 2005/2006 . 
.  
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Na dochody  w tym dziale złożyły się dotacje celowe na finansowanie zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych, w tym: 
 

1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia                 - 382.000 zł. 
2. opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne                               -     4.656 zł. 
3. wypłata zapomóg stałych, okresowych, rent socjalnych 

i składek  na ubezpieczenie społeczne                                       -    73.148 zł. 
     4.   finansowanie pracowników GOPS                                              -    47.851 zł. 
     5.   dożywianie dzieci w szkołach                                                     -    46.000 zł. 
 
Ogółem  otrzymane dotacje stanowią  51,97 % w stosunku do planu na 2005 rok. 
 
 
 
Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza 
 
Dochody w tym dziale stanowi otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa                    
w wysokości 32 572 zł. na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, 
obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych , udzielane                   
w formie przedmiotowej. 
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WYDATKI BUDŻETU 
 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
 
Plan wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo na 2005 rok wynosił 25.000 zł. 
Wydatkowano kwotę 10.178 zł.  co stanowi 40,71% planu.  
Przekazano   do Mazowieckiej Izby Rolniczej –  2 % wpływów z  podatku rolnego  tj. 
kwotę 7.300 zł. co stanowi 48,66 % planu na 2005 rok. Na usługi remontowe w dziale 
zaplanowano kwotę 10.000 zł. z czego wydatkowano 2.878 zł. co stanowi 28,78 % 
planu. 
 
Dział 600 – Transport i łączność 
 
W dziale tym wydatkowano kwotę  757.163 co stanowi 53,54% planu. Na zakup 
materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę  15.418 zł. kwota ta obejmuje :zakup 
paliwa ,olejów , części zamiennych . Na usługi związane z drogownictwem 
wydatkowano kwotę 13.116 co stanowi , za usługi równiarką zapłacono kwotę 12.348 
zł. Na inwestycje związane z przebudową dróg w 2005 roku wydatkowano kwotę 
699.210 co stanowi 86,85% planu zł. Kwotę 360.000 zł. przeznaczono na pomoc 
finansową dla Powiatu związaną z przebudową drogi w Naruszewie- inwestycja 
zaplanowana na II półrocze 2005 roku. Pozostałe wydatki w dziale związane są               
z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych do prac drogowych, na ten cel 
wydatkowano kwotę 19.826 zł. co stanowi 49,56% planu. 
Dział 710 – Działalność usługowa 
 
Wydatki związane ze zmianą  planu zagospodarowania przestrzennego gminy               
w I półroczu 2005 roku wyniosły 170 zł. co stanowi 0,56% planu. Znaczna część 
wydatków przypada na II półrocze 2005 roku.  
 
Dział 750 – Administracja publiczna 
 
Plan wydatków na 2005 rok w dziale administracja publiczna wynosił 1.419.230 zł.             
z czego  wydano kwotę 654.025 zł. co stanowi 46,08% planu. 
      Z otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 
wydatkowano kwotę 25.981 zł. tj. 50,48% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia 
osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. 
       Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano kwotę 25.200 zł. co stanowi 50% 
planu, wypłacone diety dla sołtysów stanowiły  kwotę 13.860 tj.50% planu. Sołtysom 
została wypłacona prowizja od zebranej przez nich I - II raty podatku w kwocie 
10.767zł. co stanowi 41,41% planu. 
      Pozostałe wydatki stanowią: place pracowników urzędu wraz z pochodnymi -
kwotę 394.329 zł., co stanowi 43,76% planu, na zakup materiałów wydatkowano 
kwotę 61.349 zł. co stanowi 47,19% planu na którą składają się zakupy materiałów 
biurowych,  środków czystości, opału, paliwa, druków, prenumerat.  Na zakup usług 
wydatkowano kwotę 76.490 zł. co stanowi 48.10 % planu wydatki w tym § związane 
były z : opłatą za rozmowy telefoniczne, za przesyłki listowe, remonty maszyn 
biurowych, za obsługę bankową, za szkolenia pracowników oraz pozostałe usługi . 
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 Na usługi Internetowe została wydatkowana kwota 4.418 zł. co stanowi 40,16% 
planu. W I półroczu 2005 roku wypłacono delegacje służbowe dla pracowników 
urzędu odbywających podróże służbowe na kwotę 4.090 zł. , co stanowi 68,16 % 
planu. Kwotę 24.772 zł. przeznaczono na opłatę ubezpieczenia mienia gminy ,                  
co stanowi 99,08 % planu, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych w kwocie 9.172 zł. co stanowi 76% odpisu rocznego. Został zakupiony 
komputer za kwotę 4.997 zł.  
 
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli        i ochrony prawa oraz sądownictwa 
 
Z otrzymanej dotacji celowej wydatkowano  kwotę 506 zł. z przeznaczeniem                     
na wypłatę wynagrodzenia za bieżącą aktualizację rejestru wyborców . 
 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
 
Ten dział stanowią wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne, na które wydatkowano           
w I półroczu 2005 roku kwotę 20.229 zł. co stanowi 35,80 % planu . 
Zadania w zakresie ochrony przeciw pożarowej realizowane są w oparciu o ustawę  
o ochronie ppoż., uchwały Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego, Zarządu 
Powiatowego i Gminnego ZOSP RP oraz uchwały Rady Gminy. 
Z budżetu przeznaczonego na ochronę przeciw pożarową wydatkowano na: zakup 
materiałów  kwotę 10.262 zł. co stanowi 44,86% planu ,opłacono rachunki za energię 
elektryczną  na kwotę 942 zł. Na usługi wydatkowano kwotę  5.117 zł. tj. 86,43 % 
planu. Usługi dotyczą  badań technicznych pojazdów ,badań kierowców 
samochodów strażackich oraz drobnych remontów sprzętu. W II półroczu planowany 
jest zakup motopompy w kwocie 15.000 zł. 
      Otrzymana dotacja na obronę cywilna w wysokości 500 zł. zostanie  
wykorzystana na usługi związane z pracami w magazynie OC. 
 
 
Dział 757- Obsługa długu publicznego 
 
Od otrzymanych pożyczek z WFOŚ i GW  zostały zapłacone odsetki w kwocie 8.885 
zł. co stanowi 49,36 % planu na 2005 rok. 
 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie 
 
Na terenie Gminy Naruszewo działa sześć  szkół podstawowych , dwa gimnazja, 
przy każdej szkole prowadzony jest oddział przedszkolny. W szkołach zatrudnionych 
jest na pełnych etatach 117 osób, w tym 78 nauczycieli i 33 pracowników obsługi. 
Ogółem do szkół podstawowych uczęszcza 685 dzieci, do gimnazjum 320 dzieci 
i 98 do oddziałów przedszkolnych. 
Liczba oddziałów szkolnych – 39, przedszkolnych – 7, gimnazjalnych – 12. Obsługę 
finansową prowadzi zespół zatrudniający 4 osoby. 
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Plan  wydatków  budżetowych  na  rok  2005  został  ustalony  w  wysokości 
4.940.300 zł. Na realizację planu wydatków budżetowych  w I półroczu 2005 roku 
wykorzystano środki do wysokości 2.634 113,00 zł. i stanowi to 53,32% planu.  
 
 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 
 
Na planowane 3.371.766,00 zł. wydatkowano 1.792 661,00 zł. i stanowi to 53,17% 
planu. W kwocie wydatkowanej 90,3% stanowią wydatki związane z płacami                    
i pochodne od wynagrodzeń. 
Wydatki dokonane w poszczególnych szkołach kształtują się następująco : 
 
Szkoła Podstawowa w Krysku ; 
 
Wydatki poniesione  na działalność szkoły w I półroczu  2005 r. wynoszą 280.811 zł. 
co stanowią 53,14% planu. 
§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione                 
w kwocie 11.535 zł. stanowią 51,82% planu. W paragrafie tym wypłacono dodatki 
mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 1.538,00 zł. oraz dodatki wiejskie                    
w wysokości  9.997,00 zł. 
§  3240-Przyznane stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami 
wydatkowano kwotę 300 zł. 
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników. Wydatkowana kwota       
170.836,00 zł. stanowi 51,84% planu. 
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w kwocie 23 089,00 zł. 
stanowi 98,05 % planu. 
§ 4110 -  Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników. 
Wydatkowana kwota  35.886,00 zł. stanowi 54,13% planu. 
§   4120 -  Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 4.888,00 zł. stanowią 
53,83% planu. 
§   4210 – Zakup materiałów i wyposażenia .Wydatkowana kwota 11.202,00 stanowi 
53,20% planu. Wydatki w paragrafie obejmują zakup opału – 6.714,00,00 zł., zakup 
środków czystości – 523,00 zł. Artykuły biurowe, druki, publikacje przepisów –364,00 
zł., materiały do remontów i napraw –2.880,00 zł. Kwotę 2.880 zł. wydatkowano na 
materiały do remontu drzwi w pięciu salach , malowanie i remont klas lekcyjnych, 
wymianę terakoty w sali komputerowej ,  pobór wody 374,00 zł., sprzęt i przedmioty 
gospodarcze –346,00 zł.  
§   4260 – Zakup energii elektrycznej, wydatkowana kwota 1.355,00 zł. dotyczy opłat 
za dostawę energii elektrycznej. 
§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 3.425,00 zł. dotyczy 
remontów i konserwacji sprzętu szkolnego , remont i malowanie sali komputerowej 
1.549,00 zł., montaż i wymiana  drzwi 1.656,00 zł. 
 §   4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 2.015,00 zł. stanowi 
41,75% planu. Wydatki poniesione zostały na usługi transportowe za dostawę węgla 
i wywóz nieczystości w kwocie 211,00 zł., opłaty telefoniczne i pocztowe –728,00 zł., 
koszty usług bankowych –876,00 zł., inne usługi –200,00 zł., 
§   4440 – odpis na zakładowy fundusz socjalny dokonano w wysokości 16.280,00 zł. 
stanowi to 76,24% planu 
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Szkoła Podstawowa w Naruszewie 
 
Wydatki poniesione na działalność szkoły w I półroczu 2005 roku wynoszą 
396.484,00 zł. i stanowią 51,50% planu. 
§   3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione              
w wysokości 13.072,00 zł. stanowią 52,33% planu. W tym paragrafie wypłacono 
dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli –2.166,00 zł., dodatki wiejskie –10.906,00 zł. 
§    3240- zakup podręczników dla dzieci z rodzin najuboższych i stypendia 
motywacyjne. Wydatkowano kwotę 300 zł. 
§   4010 – Wynagrodzenia dla pracowników, wydatkowana kwota –225.000,00 zł. 
stanowi 47,31% planu. 
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w kwocie –34.970,00 zł. 
stanowią 97,54% planu. 
§   4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników 
odprowadzone w kwocie 47.563,00 zł. stanowią 50,19% planu.  
§  4120 - Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 6.672,00 zł. , stanowią 51,22 
% planu w rozdziale. 
§   4210 – Zakup materiałów i wyposażenia , wydatkowana kwota 29.428,00 zł. 
stanowi  56,01% planu. Wydatki w tym paragrafie obejmują : zakup opału –12.155,00 
zł., środki czystości –1.735,00 zł., materiały do remontu- 1.186,00 zł. ,     pobór wody 
860,00 zł., artykuły biurowe, druki, publikacje przepisów –2.042,00 zł. Na artykuły 
gospodarcze  i sprzęt wydatkowano 9.812,00 zł. w tym sprzęt szkolny, biurka szafy , 
stoliki,  -7.659,00 zł., sprzęt gospodarczy- 864,00 zł., rolety do pracowni 1.049,00 zł. 
inne wydatki 1.660,00 zł. 
§  4260- Zakup energii, wydatkowana kwota 12.749,00 zł. dotyczy opłaty za zużytą 
energię elektryczną. 
§  4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 1.475 zł. dotyczy remontu 
sprzętu szkolnego  
§  4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 5.015,00 zł. stanowi 40,20% 
planu. Wydatki poniesione na opłaty za usługi transportowe- dowóz węgla i wywóz 
nieczystości –599,00 zł., opłaty telefoniczne i pocztowe – 438,00 zł., prenumerata –
751,00 zł., opłaty usług bankowych 1.592,00 zł., szkolenia nauczycieli –532,00 zł., 
inne usługi –1.103,00 zł.,  
§  4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano                          
w kwocie 25.502,00 zł. 
 
Szkoła Podstawowa w Nacpolsku; 
 
Wydatki poniesione na działalność szkoły w I półroczu 2005 roku wynoszą 
327.432,00 zł.  i stanowią 53,37% planu. 
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń poniesione            
w kwocie 10.067,00 zł. stanowią 50,54% planu. W tym § wypłacono dodatki 
mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 1.488,00 zł., dodatki wiejskie 8.579,00 zł. 
§   3240- Zakup podręczników dla dzieci z rodzin najuboższych i stypendia 
motywacyjne za szczególne osiągnięcia –400,00 zł. 
§  4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota  
184.339,00 zł. stanowi 47,85% planu. 
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§ 4040 -Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w wysokości 27.654,00 zł. 
stanowią 95,73% planu. 
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§  4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników 
wydatkowane w kwocie 38.931,00 zł. stanowią 50,77% planu. 
§  4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie  5.464,00 zł. stanowią 
51,94% planu. 
§  4210 Zakup materiału i wyposażenia, wydatkowana kwota 26.705,00 zł. stanowi 
73,59% planu. Wydatki w paragrafie obejmują zakup opału –18.790,00 zł., środków 
czystości 823,00 zł. materiały do malowania, remontów i napraw –3.381,00 zł. w tym: 
okna , terakota do łazienek, pobór wody 1.064,00 zł., artykuły biurowe ,druki, 
publikacje przepisów- 1.666,00 zł., przedmioty gospodarcze-981,00 zł.  
§ 4260 – Zakup energii , wydatkowana kwota –5.912,00 zł. dotyczy opłat                     
za pobraną energię elektryczną. 
§  4270- Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 6.861,00 zł. dotyczy opłaty 
za montaż wykładziny PCV 3.517,00 zł., remont korytarza i łazienek 2.770,00 zł. 
§   4300 -   Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 3.149,00 zł. stanowi 
31,73% planu. Wydatki poniesione zostały na usługi transportowe- dowóz węgla              
i wywóz nieczystości- 830,00 zł., opłaty telefoniczne i pocztowe-548,00 zł., koszty 
prowizji bankowych –1.029,00 zł., prenumerata - 152,00 zł., szkolenia –160,00 zł., 
inne 430,00 zł.  
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano                        
w kwocie 17.950,00 zł. co stanowi 76,23% planu. 
 
Szkoła Podstawowa w Radzyminku 
 
Wydatki poniesione na działalność szkoły w I półroczu 2005 roku wynoszą 
273.135,00 zł.  i stanowią 54,56% planu. 
§  3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń poniesione             
w wysokości 9.630,00 zł. stanowią 37,50 % planu. W tym §  wypłacono dodatki 
mieszkaniowe dla nauczycieli–1.558,00 zł. i dodatki wiejskie w wysokości 8.072,00 
zł. 
§  3240- Zakup podręczników dla dzieci z rodzin najuboższych i wypłacone stypendia 
motywacyjne 400,00 zł. 
§  4010– Wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatkowana kwota 160.151,00 zł. 
stanowi  51,87% planu. 
§  4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w kwocie 25.724,00 zł. 
stanowi 98,94% planu. 
§  4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników 
odprowadzone w kwocie 34.558,00 zł. stanowią 54,38% planu. 
§  4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w wysokości 4.706,00 zł. stanowią 
54,08% planu. 
§  4210 – Zakup materiałów i wyposażenia , wydatkowana kwota  13.198,00 zł. 
stanowi 50,42% planu. Wydatki obejmują zakup opału –9.127,00 zł., środki czystości 
–1.076,00 zł., materiałów do remontów i napraw –783,00 zł., publikacje druki 
szkolne-1.084,00 zł., pobór wody 352,00 zł., sprzęt szkolny i gospodarczy 779,00 zł. 
§  4260 – Zakup energii, wydatkowana kwota dotyczy opłat za dostawę energii 
elektrycznej –3.143,00 zł. 
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§  Zakup usług remontowych , wydatkowano kwotę 126,00 zł. 
§  4300 – Zakup usług pozostałych wydatkowano 5.179,00 zł., wydatki poniesione 
zostały na usługi transportowe – dowóz węgla, wywóz nieczystości – 675,00 zł., 
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opłaty telefoniczne–1.214,00 zł., koszty prowizji bankowych –830,00 zł., inne usługi –
150,00 zł., szkolenia –337,00 zł., dopłata do czesnego dla studiujących nauczycieli – 
1.055,00 zł., szkolenia - 535,00 zł., prenumerata 180,00 zł., pomiary elektryczne 
690,00 zł. 
§  4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano                          
w kwocie 16.320,00 zł. 
 
Szkoła Podstawowa w Sobanicach ; 
 
Wydatki poniesione na działalność szkoły w I półroczu 2005 roku wynoszą 
271.236,00 zł.  i stanowią 55,32% planu. 
§  3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń poniesione               
w kwocie 10.925,00 zł. stanowią 49,89% planu. W tym § wypłacono dodatki 
mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 1.618 zł.. i dodatki wiejskie-9.307,00 zł. 
§    3240- Zakup podręczników dla dzieci z rodzin najuboższych i wypłata 
stypendium motywacyjnego za osiągnięcia 500 zł. 
 § 4010- Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota                      
–160.818,00 zł. stanowi 50,88% planu. 
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w kwocie 23.507,00 zł. 
stanowi 95,99% planu. 
§  4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników opłacone 
w kwocie 34.645,00 zł. stanowią 54,13% planu. 
§  4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 4.718,00 zł. stanowią 53,83% 
planu . 
§  4210 – Zakup materiałów i wyposażenia , wydatkowana kwota 12.355,00 zł. 
stanowi 60,92%  planu. Wydatki w § obejmują zakup opału –8.593,00 zł., środków 
czystości –507,00 zł., pobór wody 540,00 zł., artykuły  biurowe, druki szkolne, 
publikacje przepisów –419,00 zł., materiały do napraw –1.018,00 zł., przedmioty 
gospodarcze, drobny sprzęt  1.03700zł., inne 241,00 zł. 
§  4260 – Zakup energii, wydatkowana kwota 3.047,00 zł. dotyczy opłat za dostawę 
energii elektrycznej. 
§  2470 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 1.023,00 zł. stanowi 
27,92% planu. Wydatki dotyczą remontu i malowania pomieszczeń szkolnych-596,00 
zł., naprawy sprzętu szkolnego- 427,00 zł. 
§  4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 4.348,00 zł. Wydatki zostały 
poniesione na usługi transportowe – dowóz węgla, wywóz nieczystości –1.021,00 zł., 
opłaty telefoniczne i pocztowe –873,00 zł., koszty obsługi bankowej 513,00 zł., 
prenumerata 350,00 zł., szkolenia 310,00 zł., inne –1.281,00 zł.: w tym koszty 
monitoringu 915,00 zł 
§  4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 
15.350,00 zł. 
 
Szkoła Podstawowa w Zaborowie; 
 
Wydatki poniesione na działalność szkoły w I półroczu 2005 roku wynoszą      
243.563 ,00 zł.  i stanowią 51,96% planu. 
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§  3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń poniesione             
w kwocie 9.745,00 zł. stanowią 51,24% planu. W paragrafie tym wypłacono dodatki 
mieszkaniowe dla nauczycieli –1.319,00 zł. oraz dodatki wiejskie –8.426,00 zł. 
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§     3240 – Zakup podręczników dla dzieci z rodzin najuboższych i stypendia 
motywacyjne  400,00 zł. 
§  4010  - Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota 
142.331,00 zł. stanowi 49,39% planu. 
§  4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w wysokości 21.936,00 zł. 
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników 
odprowadzone w wysokości  31.320,00 zł. stanowią 53,82% planu. 
§  4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 4.265,00 zł. stanowią 53,60% 
planu. 
§  4210 – Zakup materiałów i wyposażenia , wydatkowano kwotę 9.852,00 zł. 
Wydatki w § obejmują zakupy środków czystości –633,00 zł., materiały do remontów 
34900 zł., artykuły biurowe, publikacje przepisów –268,00 zł., zakup opału – 6.933,00 
zł., za pobór wody zapłacono 396,00 zł., sprzęt gospodarczy –1.275,00 zł. w tum: 
kosiarka 992 zł. 
§  4260 – Zakup energii, wydatkowana kwota 2.966,00 zł. dotyczy opłat za dostawę 
energii elektrycznej. 
§  4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 1.134,00 zł.  
§  4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 5.544,00 zł.  Wydatki 
poniesione zostały na usługi transportowe – dowóz węgla  i wywóz nieczystości  
2.144,00 zł., opłaty telefoniczne i pocztowe –749,00 zł., koszty prowizji bankowych –
787,00 zł., prenumerata–241,00 zł., szkolenia –758,00 zł., inne 839,00 zł.  
§  4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 
14.070,00 zł. 
 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  we wszystkich szkołach 
dokonano do wysokości 76,23% 
 
Rozdział 80104 – Oddziały klas”0” w Szkołach Podstawowych 
 
Wydatki poniesione na opiekę nad dzieckiem w I półroczu 2005 roku wynoszą 
132.503,00zł. i stanowią 55,54% planu. 
§  3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wypłacone            
w wysokości 7.458,00 zł. w tym dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 1.379,00 zł., 
dodatki wiejskie –6.079,00 zł. 
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowane w wysokości 
82.531,00 zł. stanowią 51,59% planu. 
§  4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w wysokości 13.440,00 zł. 
co stanowi 97,66% planu. 
§  4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników 
odprowadzono w wysokości 17.964,00 zł. stanowi to 52,92% planu. 
§  4120- Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 2.470,00 zł. stanowią 53,43% 
planu. 
§  4440- Odpis na zakładowy fundusz socjalny dokonano w kwocie 8.640, 00 zł. tj. 
76.21% planu. 
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Rozdział 80110 – Gimnazja 
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Wydatki poniesione na działalność szkół wynoszą 406.263,00 zł. i stanowią 53,34% 
planu. W kwocie wydatkowanej 97,24% stanowią wydatki związane z płacami                    
i pochodne od wynagrodzeń. 

 
Gimnazjum w Naruszewie 
 
Wydatki poniesione na działalność szkoły w I półroczu 2005 roku wynoszą 
223.215,00 zł. i stanowią 51,74% planu. 
§  3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń poniesione                            
w kwocie 9.234,00 zł. dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych nauczycieli 
1.420,00 zł., dodatków wiejskich 7.814,00 zł. 
§  4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatkowana kwota 137.445,00 
zł. stanowi 46,67% planu. 
§  4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w kwocie 19.956,00 zł. 
stanowi 97,96% planu. 
§  4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników 
odprowadzone w wysokości  29.097,00 zł. stanowią 48,74% planu. 
§  4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w wysokości 4.083,00 zł. stanowią 
50,64% planu. 
§  4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatkowana kwota 
2.804,00 zł., przeznaczona została na zakup programów edukacyjnych, książek , 
plansz i tablic.               
§  4300 – Zakup usług pozostałych , wydatkowana kwota –1.533,00 zł. dotyczy opłat 
za usługi telekomunikacji i  prenumeraty  .  
§  4350- Usługi internetowe, wydatkowano 4.093,00 zł. 
§  4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano                           
w kwocie 14.970,00 zł.  
 
Gimnazjum w Nacpolsku 
 
Wydatki poniesione na działalność szkoły w I półroczu 2005 roku wynoszą 
183.048,00 zł. i stanowią 55,43% planu. 
§    3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione              
w kwocie 9.306,00 zł. dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych –1.199,00 zł., 
dodatków wiejskich –8.107,00 zł. 
§      3240- Wypłacone stypendia motywacyjne za osiągnięcia 700 zł. 
§  4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota 
115.521,00 zł. stanowi 52.03% planu. 
§  4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w kwocie 17.731,00 zł. 
stanowią 100% planu. 
§  4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników 
odprowadzone w wysokości  24.223,00 zł. stanowią 52,80% planu. 
§  4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w wysokości 3.399,00 zł. stanowią 55% 
planu. 
§  4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 756,00 zł. dotyczy opłat          
za usługi telekomunikacji. 
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§     4350- Usługi internetowe, wydatkowano 1.332,00 zł. 
§  4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- wydatkowano 
10.080,00 zł. 
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Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. 
 
Wydatki poniesione na dowóz dzieci do szkól na terenie Gminy Naruszewo za I 
półrocze  2005 roku wynoszą 146.692,00 zł. i stanowią 52,89% planu. Dzieci 
dowożone są trzema autobusami wynajętymi z PKS i jednym własnym. 
 Na płace i  pochodne dla zatrudnionych pracowników  wydatkowano kwotę 
47.038,00 zł. stanowi to 57,73 % planu. 
§  4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota 18.838,00 zł. 
stanowi 53,83% planu. Wydatki dotyczą zakupu paliw, olejów i drobnych części do 
napraw. 
§  4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 80.816,00 zł. stanowi 
54,10% planu i dotyczy opłat za najem  autobusów z PKS do dowozu dzieci do szkół. 
§  4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 
1.500 ,00 zł. i stanowi 76,18 % planu. 
 
Rozdział 80114 – Zespoły Ekonomiczno- Administracyjne Szkół. 
 
Ogółem wydatkowano kwotę 99.184,00 zł. Stanowi to 49,34% planu. 
§  4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników wydatkowane w wysokości 
58.415,00 zł. Stanowi to 43.21% planu. 
§  4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w wysokości 9.185,00 zł. 
stanowi 93,70% planu. 
§  4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowane w kwocie 11.108,00 zł. 
stanowią  45,05% planu. 
§  4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w wysokości 1.486,00 zł. stanowią 
44,23% planu. 
§  4210 – Zakup materiałów i wyposażenia , wydatkowana kwota 6.953,00 zł. 
stanowi 69,53% planu. Wydatki dotyczą  zakupu druków biurowych, publikacji 
przepisów, materiałów do drukarki i komputera.  
§  4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 1.241,00 zł. stanowi 
31,03% planu i wydatkowana została na konserwację systemów komputerowych. 
§  4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 7.048,00 zł. stanowi 88,10% 
planu. Wydatki poniesiono na opłatę usług telekomunikacyjnych , pocztowych 
4.346,00 zł. 
§  4410 – Podróże służbowe krajowe, wydatkowana kwota 1.838,00 zł. stanowi 
52,52% planu i wydatkowana została na wypłatę ryczałtu za używanie własnego 
pojazdu do celów służbowych –1.367,00 zł. i delegacje pracowników 471,00 zł. 
§   4430 – Różne opłaty i składki – dokonano opłaty za ubezpieczenia sprzętu 
komputerowego 56,00 zł. 
§  4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 
1.910,00 zł. 
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Rozdział  80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. 
 
Wydatkowana kwota 8.600,00 zł. stanowi 53,75% planu. Dotyczy dopłat do czesnego 
studiujących nauczycieli. 
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Rozdział 80195 – Pozostała działalność. 
 
Planowane wydatki w rozdziale są świadczeniem socjalnym dla nauczycieli 
emerytów i rencistów. Wykorzystanie środków do wysokości 18.690,00 zł. stanowią 
76,23% planu i dotyczą wydatków na pomoc socjalną dla emerytów i rencistów 
nauczycieli. 
 
 
 
Dział 851 – Ochrona zdrowia 
 
Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi  w I półroczu 2005 roku wynoszą 
29.327,00 zł. co stanowi 58,65 % planu   , są to koszty związane opłatą za szkolenia, 
zakup broszurek i wydawanie opinii przez poradnie psychologiczne oraz dyżury 
pedagogów w szkołach na terenie gminy . 
 
Dział 852 – Opieka społeczna 
 
W 2004 roku wydatki na pomoc społeczną były następujące: 
Rozdział 85212 : plan dotacji 760.000 zł., otrzymano 382.000 zł. co stanowi  50,26 % 
planu . Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 378.939  zł. , w tym:  

• Zasiłki rodzinne  121.331,00 zł. 
• Dodatki do zasiłków rodzinnych  z tytułu urodzenia dziecka  - 8.000 zł. 
• Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania  z urlopu wychowawczego 

30.988 zł. 
• Samotnego wychowywania dziecka – 133.727 zł. 
• Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 7.880 zł. 
• Podjęcia nauki  w szkole poza miejscem zamieszkania  -8.440 zł. 
•  Zasiłki pielęgnacyjne – 25.056 zł. 
• świadczenia pielęgnacyjne -  30.590 zł.  

Na wypłatę składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia 
opiekuńcze  wydatkowano kwotę  4.097 zł. Wydatki bieżące  na realizację 
świadczeń rodzinnych  stanowiły kwotę 1.226 zł., oplata porto od wypłaconych 
świadczeń   wyniosła 2.213 zł. Koszty obsługi świadczeń (  wynagrodzenia + 
pochodne) wyniosły 5.391 zł. 

 
Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne : plan 9.500 zł., otrzymano 
4.656 zł., wydatkowano 4.656 zł. . Za 31 osób otrzymujących zasiłek stały, oraz 
świadczenia pielęgnacyjne a nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu 
odprowadzone były składki na ubezpieczenie zdrowotne.  
 
 
 

-16- 
Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie 
społeczne: plan 149.500 zł., otrzymano 73.148 zł., wydatkowano 61.853 zł. na: 

• Zasiłki stałe wypłacono 33 osobom , które ze względu na wiek  lub 
inwalidztwo  nie mogą podjąć pracy , nie posiadają własnego dochodu  lub 
dochód ten nie przekracza kryterium  ustawowego na kwotę 49.628 zł.  
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• Zasiłki okresowe otrzymało 30 rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej 
ze względu na bezrobocie , długotrwałą chorobę  

Ponadto środki przewidziane w budżecie gminy wydatkowane były na : 
• Świadczenia celowe – zasiłki na zakup żywności , odzieży , obuwia , 

pokrycia kosztów leczenia , zakup podręczników dla dzieci . Tę formę 
pomocy otrzymało 194 rodzin na kwotę 45.161 zł. 

 
Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe  : plan 80.000 zł. Z tej formy pomocy 
skorzystało 58 rodzin . Łączna kwota wypłaconych dodatków wyniosła 33.303 zł. co 
stanowi 41,62 % planu. 
 
Rozdział 85219- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: plan- 237.000 
zł. , wydatkowano 115.532 zł. co stanowi 48,74% planu.  Środki rozdysponowano                 
w następujący sposób: 

• Wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka – 56.444 zł. 
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        -   10.251 zł. 
• Składki na ubezpieczenia społeczne                     -  14.406 zł. 
• Składki na Fundusz Pracy                                     -    2.225 zł. 
• Zakup materiałów                                                  -    2.360 zł. 
• Zakup usług pozostałych                                       -    3.367 zł. 
• Delegacje                                                              -       172 zł. 
• Odpisy na zakładowy fundusz socjalny                 -    3.476 zł. 
• Usługi opiekuńcze  dla osób starszych i samotnych , które nie są w stanie 

poradzić sobie z wykonaniem podstawowych czynności dnia codziennego. 
Są to głównie osoby nie mające bliskiej rodziny  lub rodzina zamieszkuje 
daleko i nie jest w stanie świadczyć takiej pomocy. Pomocą usługową objęto 
14 osób w różnym zakresie godzin. Koszt tej formy pomocy wyniósł w I 
półroczu 2005 roku 22.831 zł. 

 
Rozdział 85295- Dożywianie dzieci prowadzono we wszystkich szkołach na terenie 
gminy. Łącznie tą formą pomocy objęte było 375 dzieci ze 196 rodzin. Koszt 
dożywiania dzieci wyniósł 77.256 zł. w tym 43.694 zł. to dotacja celowa z budżetu 
państwa . Ze względu na warunki techniczne w szkołach tylko w jednej szkole  
dożywiane  prowadzone było w formie obiadów. W pozostałych szkołach dzieci 
otrzymują kanapki z wędliną , żółtym serem, pasztetem a w niektóre dni słodką 
bułkę z jogurtem. Niektóre szkoły próbują wprowadzić ciepłe dania . Ponadto dzieci 
otrzymują owoce , słodycze i obowiązkowo herbatę lub mleko. 
 
 
 
 
 
 

-17- 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 
 
Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa   na pomoc materialną dla uczniów        
o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów 
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najuboższych , udzielane   w formie przedmiotowej została wydatkowana w kwocie 
29.520,00 zł. co stanowi 59,86% planu. 
 
Dział  900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 
Wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w I półroczu 2005 
roku przedstawiały się w sposób następujący: 

• Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 38.690 zł. co stanowi  48,36% 
planu 

• Na wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulicznym wydatkowano 
kwotę 34.566 zł.  , co stanowi 34,56 % planu. Inwestycja będzie prowadzona 
jeszcze w II półroczu 2005 r..  

Ogółem na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano kwotę 
73.256 zł. co stanowi 40,69% planu. 

 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
 
Na terenie gminy działa jedna placówka gminna oraz jedna filia biblioteczna                    
w Nacpolsku.  
Plan wydatków na utrzymanie bibliotek w 2005 roku wynosi  95.000 zł. z czego w I 
półroczu wydatkowano 56.000 zł. co stanowi 58,94 % planu.  
 
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 
 
Plan wydatków  w 2005 roku wynosi 23.000 zł. wydatkowano  kwotę 4.475 zł. tj. 
19,45% planu. Zadania w zakresie sportu realizowano w oparciu o kalendarz imprez 
sportowych. Znaczna część wydatków ( inwestycyjnych) przypada na II półrocze 
2005 roku. 
Na nagrody wydatkowano kwotę 1.194 zł. co stanowi 59,70 % planu , na zakup 
sprzętu sportowego wydatkowano kwotę  3.281 tj. 65,62% planu .  
 
 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
 
Wpływy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                  
w I półroczu 2005 roku  wyniosły 47.113 zł. Wpływy dotyczyły głównie opłaty za 
wycięcie drzew rosnących w pasie budowy rurociągu naftowego.   Z tego funduszu 
przeznaczono środki na zakup  worków do śmieci ( selektywna zbiórka) w kwocie 
450 zł. oraz 7.556 zł. wydatkowano na usługi . W następnym półroczu będą 
prowadzone prace remontowe hydroforni na które zostaną przeznaczone uzyskane 
dochody. 
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