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S-9-322 OPORQW
pov. kui:no, v/oj. idctekte

Dzialajs|c na podst. art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz.240, ze zm./ Wojt Gminy
Oporow przedstawia sprawozdanie z wykonania budzetu za rok 2012:

Plan dochodow ogolem gminy Oporow po zmianach na przestrzeni roku
2012 wynosil 7.273.786,77 zi, wykonanie dochodow 7.073.046,12 zl, w tym:
- plan dochodow biezajoych: 7.066.772,38 zl
- wykonanie dochodow bieza^cych: 6.883.262,17 zl
- plan dochodow majatkowych: 207.014,39 zl
- wykonanie dochodow majatkowych: 189.783,95 zl.

Plan wydatkow ogolem gminy wynosil 7.637.699,27 zl, wykonanie
wydatkow 6.757.066,43 zl, w tym:
- plan wydatkow bieza^cych: 6.767.950,27 zl

™ - wykonanie wydatkow bieza^cych: 6.119.797,68 zl
- plan wydatkow majatkowych: 869,749,00 zl
- wykonanie wydatkow majatkowych: 637.268,75 zl

Planowany deficyt budzetu stanowil kwot£ 363.912,50 zl - rok 2012
zamkn^l si£ nadwyzk^ budzetu w kwocie 315.979,69 zl.

Planowane przychody budzetu stanowily kwot? 832.124,80 zl i pochodzily z
kredytow i pozyczek w kwocie 712.050,80 zl oraz wolnych srodkow w kwocie
120.074,00 zl
Wykonane przychody stanowily kwot§ 483.986,58 zl w tym odpowiednio z
pozyczek w kwocie 363.912,50 zl oraz z wolnych srodkow w kwocie
120.074,06 zl. Zaciajmi^te pozyczki przeznaczono na pokrycie planowanego
deficytu budzetu w zwia^zku z realizacjq. zadan inwestycyjnych.

W Rozchody budzetu ustalono w wysokosci 468.212,30 zl z przeznaczeniem na
splat$ rat kredytow i pozyczki, wykonanie rozchodow 100%.
I. DOCHODY
Plan dochodow wynosil 7.273.786,77 zl, wykonanie 7.073.046,12 zl, co
stanowi 97,24 % planu w tym:

a) Plan dochodow bieza^cych : 7.066.772,38
b)Wykonane dochody bieza^ce : 6.883.262,17
w tym:

- podatki, oplaty, udzialy i inne dochody wlasne - 1.993.781,05
- subwencja oswiatowa - 1.916.669,00
- subwencja gminna - 1.496.074,00
- subwencja/srodkinauzupelnienie dochodow gminy/ - 2.541,00
- dotacje celowe nazadania wlasne gminy - 251.192,28
- dotacje celowe nazadania zlecone gminie - 1.114.162,31
- dotacja celowa na zadania bieza^ce z udz. srodkow UE - 108.842,53



c) Plan dochodow majatkowych : 207.014,39
d) Wykonane dochody majatkowe : 189.783,95

w tym:
- ze sprzedazy majatku - 15.628,28 zl
- srodki na inwestycj? pozyskane z innych zrodel - 98.000,00 zl

/ udzia* mieszkancow w budowie 35 szt. POS/

- dotacje na inwestycje - 47.000,00 zl
/ droga Oporow - Wola Owsiana/

- piatnosci unijne w zakresie inwestycji - 29.155,67 zl
/ swietlica w Kamiennej oraz pomost przy stawie wodnym w Oporowie/.

Wykonanie dochodow za rok 2012 przedstawia si$ nast^pujqco:

i. DZ.OIOROLNICTWOILOWIECTWO
Plan: 329.792,56 wykonanie: 329.686,77 tj. 99,97% planu

- rozdz. 01095 Pozostaia dzialalnosc
1. Dochody biezace , w tym

a) wlasne
§ 0690 plan: 100,00 wykonanie: 0 - oplaty w zakresie niedopelnienia

obowia^zku ubezpieczen budynkow rolniczych
§0750 plan: 1.500,00 wykonanie: 1.494,21 - dzierzawy K61 Lowieckich

b) z zakresu administracji rz^dowej i innych zleconych gminie ustawami
§2010 plan: 328.192,56 wykonanie: 328.192,56 - dotacja celowaz

budzetu panstwa w zakresie zwrotu akcyzy

2. Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI^
ELEKTRYCZN4,GAZ I WOD^.

Plan: 180.800,00 wykonanie: 167.211,90 tj. 92,48 % planu

- rozdz- 40002 Dostarczanie wody
1. Dochodv biezace, w tym

a) wiasne
§ 0690 plan: 300,00 wykonanie: 711,90 - koszty upomnienia
§ 0830 plan: 180.000,00 wykonanie: 166.077,97 - wplywy z oplat za wode_
§ 0920 plan: 500,00 wykonanie: 422,03 - odsetki od nieterminowych

wplat za wod^
Stan naleznosci pozostalych do zaplaty na dz. 31.12 2012 r. wynosil

31.769,14, wtym: - zaleglosci ztytuki oplat zawod^ - 24.387,14
- zaleglosci z tytutu odsetek - 7.382,00

3. Dz. 600 TRANSPORT I L^CZNOSC
Plan: 47.000,00 wykonanie; 47.000,00 tj. 100% planu



rozdz. 60016 Drogi yubliczne sminne
1. Dochody majatkowe, w tym

§ 6290 plan: 47.000,00 wykonanie: 47.000,00 - dotacja w Wojewodztwa
Lodzkiego na realizacj§ zadania inwestycyjnego w zakresie modernizacji drogi
gminnej Oporow -Wola Owsiana.

4. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan: 57.500,00 wykonanie: 41.185,48 tj. 71,63% planu.

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
1. Dochody biezace, w tym

a) wlasne
§0470 plan: 3.300,00 wykonanie: 3.328,70 - oplaty za uzytkowanie

wieczyste
§ 0750 plan: 23.000,00 wykonanie: 20.918,48 - wplywy z dzierzaw i

czynszow
§ 0920 plan: 1.200,00 wykonanie: 1.310,02 - odsetki pozostale

2. Dochody majatkowe, w tym
a) dochody ze sprzedazy maj^tku

§ 0770 plan: 30.000,00 wykonanie: 15.628,28 - wplywy ze sprzedazy
mienia
Stan naleznosci pozostalych do zaplaty na dzien 31.12.2012 r. wynosit
28.111,39 w tym:
- zaleglosci z tytulu czynszow i dzierzaw - 3.766,39
- zaleglosci z tytutu odsetek - 345,00
- naleznosci z tytulu dochodow majatkowych - 24.000,00
Stan nadplat wynosil 2.258,28 zl.

5. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan: 74.170,00 wykonanie: 73.668,55 tj. 99,32 % planu.
rozdz. 75011 Urzedy woiewodzkie
plan: 73.670,00 wykonanie: 73.668,55
1. Dochodv biezace, w tym
a) wlasne

§ 2360 plan: 3,00 wykonanie: 1,55 - 5% wplywow za dane osobowe

b) z zakresu administracji rz^dowej i innych zleconych gminie ustawanii
§2010 plan: 73.667,00 wykonanie: 73.667,00 - dotacj ana biezace zadania

zlecone w zakresie administracji rzajdowej



rozdz. 75023 Urzad Gminy
plan: 500,00 wykonanie: 0

1. Dochodv biezace, w tym:
a) wlasne
§ 0570 plan: 500,00 wykonanie: 0
Stan naleznosci pozostalych do zaplaty na dzien 31.12.2012 r. wynosil 500,00
zl, w tym naleznosc z tytutu kary pienie_znej .

6. Dz. 751 URZ^DY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY
PANST WOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ
S4DOWNICTWA.

Plan: 426,00 wykonanie: 426,00 tj. 100 % planu

rozdz. 75101 Urzedy naczelnych organow wladzv panstwowej, kontroli i
ochronv prawa
plan: 426,00 wykonanie: 426,00
1. Dochody biezace. w tym
a) z zakresu admin 1stracji rzqdowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010 plan: 426,00 wykonanie: 426,00 - dotacja celowa na zadania
zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stalego rejestru wyborcow.

7. Dz. 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOZAROWA

Plan: 1.500,00 wykonanie: 1.500,00 zitj. 100% planu.
rozdz.. 75414 Obrona cywilna
1. Dochody biezace, w tym:
a) z zakresu administracji rz^dowej i innych zleconych gminie ustawami

§2010 plan: 1.500,00 wykonanie: 1.500,00 - dotacja celowa na zadania
zlecone w zakresie obrony cywilnej

8. Dz.756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH,OD OSOB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ4CYCH
OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI^ZANE Z
ICH POBOREM

Plan: 1.877.448,81 wykonanie: 1.750.233,36 tj. 93,22% planu

rozdz. 75601 Wylywy z yodatku dochodowego od osob fizvcznych
plan: 1.500,00 wykonanie: 0
1. Dochodv biezace, w tym

a) wlasne
§ 0350 plan: 1.500,00 wykonanie: 0 - wplywy z karty podatkowej
Stan naleznosci pozostalych do zaplaty wynosil 222,32 , w tym zaleglosc
222,32.



rozdz. 75615 Wplywv z podatku rolnego, podatku lesneso* podatku od
czvnnosci cywilnoprawnych* podatkow i oplat lokalnych od osob prawnych i
innych jednostek orsanizacyjnych.
plan: 423.837,00 wykonanie: 428.716,60
1. Dochodv biezace, w tym
a) wlasne
§0310 plan: 385.000,00 wykonanie: 386.169,00 - podatek od nieruchomosci
§0320 plan: 16.600,00 wykonanie: 16.628,00 - podatek rolny
§0330 plan: 9.000,00 wykonanie: 9.053,00 - podatek lesny
§ 0340 plan: 3.200,00 wykonanie: 3.200,00 - podatek od sr. transport.
§0500 plan: 4.000,00 wykonanie: 7.083,00 - podatek od c c
§ 0690 plan: 0 wykonanie: 61,60 - wplywy z roznych oplat
§ 0910 plan: 6.037,00 wykonanie: 6.522,00 - odsetki
Stan naleznosci pozostalych do zaplaty z tytulu podatkow i opiat od osob
prawnych wynosil 962,00 zl, w tym:
- podatek od nieruchomosci - 953,00 zl
- odsetki - 8,00 zl

Nadplaty stanowily kwot? 1,00 zl

rozdz. 75616 Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku odspadkow
i darowizn, podatku od czvnnosci cywilnoprawnych oraz vodatkow i oplat
lokalnych od osob fizycznych.
plan: 964.890,81 wykonanie: 855.785,96
1. Dochodv biezace, w tym
a) wlasne

§0310 plan 29.700,00 wykonanie: 21.377,20 - podatek od nieruchomosci
§0320 plan: 858.000,00 wykonanie: 762.110,88 - podatek rolny
§0330 plan: 100,00 wykonanie: 89,00 - podatek lesny
§ 0340 plan: 10.000,00 wykonanie: 10.581,00 - podatek od sr.transp.
§ 0360 plan: 10.000,00 wykonanie: 4.744,87 - spadki i daarowizny
§0430 plan: 100,00 wykonanie: 0 - oplata targowa
§0500 plan: 34.000,00 wykonanie: 30.908,00 - podatek od cc
§ 0690 plan: 500,00 wykonanie: 1.452,00 - wplywy z roznych oplat
§ 0910 plan: 22.490,81 wykonanie: 24.523,01 - odsetki od nieterminowych
wplat podatkow i oplat

Stan naleznosci pozostalych do zaplaty na dz. 31.12.2012 r. z tytulu podatkow i
oplat osob fizycznych wynosil ogolem 207.711,18 zl, w tym zaleglosci
stanowily kwot? 113.941,48 zl. Stan nadplat stanowil kwote_ 985,02 zl w tym:

Naleznosci zalcgloSci nadplaty

a) podatek od nieruchomosci - 9.567,00 9.567,00 48,40
b) podatek rolny - 129.487,48 98.896,98 898,40



c) podatek od srodkow transportowych- 770,00 770,00 0
d) podatek od spadkow i darowizn - 452,90 360,90 0
e) podatek od czynnosci cywilnoprawnych -1.300,00 0 38,22
f) podatek rolny ,,zahipotekowany" - 4.346,60 4.346,60 0
g) odsetki od zaleglosci podatkowych - 61.787,20 0 0

rozdz. 75618 Wplywv z innych oylat stanowictcych dochody jednostek
samorzddu terytorialneso na podstawie ustaw
plan: 25.300,00 wykonanie: 15.281,00
1. Dochodv biezace, w tym
a) wlasne

§ 0410 plan: 25.300,00 wykonanie: 14.761,00 - wplywy z opiaty skarbowej
§ 0490 plan: 0 wykonanie: 520,00 - oplata lokalna

rozdz. 75621 Udziaty stniny w podatkach stanowiqcych dochod budzetu
panstwa
plan: 461.921,00 wykonanie: 450.449,80
1. Dochodv biezace, w tym
a) wlasne
§ 0010 plan: 461.421,00 wykonanie: 448.616,00 - podatek dochodowy

od osob fizycznych
§ 0020 plan: 500,00 wykonanie: 1.833,80 - podatek dochodowy

od osob prawnych
Nadplaty w podatku dochodowym od osob fizycznych stanowily kwot§ 102,00
zl, w podatku od osob prawnych 1,08 zl.

9. Dz. 758 ROZNE ROZLICZENIA
Plan: 3.463.078,80 wykonanie: 3.466.873,10 tj. 100,1% planu

rozdz* 75801 Czesc oswiatowa subwencji osolnej dla jednostek samorzadu
terytorialneso
plan: 1.916.669,00 wykonanie: 1.916.669,00
1. Dochodv biezace, w tym
a) wlasne
§ 2920 plan: 1.916.669,00 wykonanie: 1.916.669,00 - cze^c oswiatowa
subwencji ogolnej

rozdz. 75802 Uzuyelnienie subwencii osolnej subwencji ogolnei dla smin
plan: 2.541,00 wykonanie: 2.541,00
1. Dochody biezace, w tym
a) wlasne
§ 2750 plan: 2.541,00 wykonanie: 2.541,00 - uzupelnienie subwencji
ogolnej dla gminy.



rozdz. 75807 Czesc wyrownawcza subwencji osolnej dig smin
plan: 1.496.074,00 wykonanie: 1.496.074,00
1. Dochody biezace, w tym
a) wlasne
§2920 plan: 1.496.074,00 wykonanie: 1.496.074,00 - subwencja dla gminy.

rozdz. 75814 Rozne rozliczenia
plan 47.794,80 wykonanie: 51.589,10
1. Dochody biezace, w tym
a) wlasne
§ 0920 plan: 5.968,31 wykonanie: 9.762,61 - odsetki pozostale
§ 2030 plan: 41.826,49 wykonanie: 41.826,49 - dotacja na zadania wiasne w
zakresie refundacji wydatkow w ramach funduszy soleckich za rok 2011.

10. Dz. 801 OSWIATA I WYCHOWANIE
Plan: 5.021,77 wykonanie: 5.305,77 tj. 105,65% planu

rozdz. 80101 Szkoly podstawowe
plan: 3.021,77 wykonanie: 3.221,77
1. Dochody biezace, w tym
a) wlasne
§ 0960 plan: 700,00 wykonanie: 900,00 - wplywy z darowizn
§ 0970 plan: 2.321,77 wykonanie: 2.321,77 - wplywy z roznych dochodow

rozdz. 80113 Dowozenie uczniow do szkol
plan: 900,00 wykonanie: 884,00
1. Dochody biezace, w tym
a) wlasne
§ 0960 plan: 900,00 wykonanie: 884,00 - dobrowolne wplaty na
dofmansowanie kosztow oswiatowych w zakresie dowozenia uczniow do szkol.

rozdz, 80195 Pozostala dzialalnosc
plan: 1.100,00 wykonanie: 1.200,00
1. Dochodv biezace, w tym
a) wlasne
§ 0570 plan: 1.100,00 wykonanie: 1.200,00 - z tytulu wplaty kary pieni^znej
Naleznosc z tytulu kary pieniqznej od osob fizycznych wynosi 7.150,00 zl.

11. Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA
Plan: 25.000,00 wykonanie: 25.359,22 tj. 101,44 % planu.

rozdz. 85154 Przeciwdziatanie alkoholizmowi
1. Dochodv biezace, w tym
a) wlasne



§ 0480 plan: 25.000,00 wykonanie: 25.359,22 - wplywy z oplat za
zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych.

12. Dz. 852 POMOC SPOLECZNA
Plan: 1.038.868,44 wykonanie: 1.001.815,32 tj. 96,43% planu.

r

rozdz. 85212 Swiadczenia rodzinne oraz sktadki na ubezuieczenie emerytalne i
rentowe z ubezvieczenia svolecznego
plan: 702.301,00 wykonanie: 692.613,08
1. Dochodv biezace, w tym
a) wlasne

§ 0920 plan: 0 wykonanie: 2,64 - zwrot odsetek
§ 2360 plan: 3.000,00 wykonanie: 3.872,45 - wpiywy nalezne gminie z

tytuhi zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego

b) z zakresu adniinistracji rzqdowej i innych zleconych gminie ustawami
§ 2010 plan: 699.301,00 wykonanie: 688.737,99 - dotacja celowa na

zadania zlecone w zakresie realizacji swiadczen rodzinnych i funduszu
alimentacyj nego .
Naleznosci pozostale do zaplaty w cze^sci naleznej gminie z tytulu dochodow
zwia_zanych z realizacjq, zadan z zakresu administracji rza^dowej/ zaliczki
alimentacyjne i fundusz alimentacyjny/ na dzien 31.12.2012 r. stanowia_ kwot$
161.699,12 zl, wtym zaleglosci 145.794,35 zl.

rozdz. 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby yobieramce
niektore swiadczenia z pomocv spolecznei
plan: 10.154,00 wykonanie: 10.052,41
1. Dochodv biezace, w tym
a) wlasne
§ 2030 plan: 4.062,00 wykonanie: 4.013,65 - dotacja celowa z budzetu
panstwa na dofmansowanie wiasnych zadan gminy

b) z zakresu administracji rz^dowej i innych zleconych gminie ustawami
§ 2010 plan: 6.092,00 wykonanie: 6.038,76 - dotacja celowa z budzetu
panstwa na zadania zlecone gminie w zakresie ubezpieczen zdrowotnych.

rozdz. 85214 Zasilki i yomoc w naturze oraz skladki na
spoleczne i zdrowotne
plan: 47.425,00 wykonanie: 47.425,00
1. Dochodv biezace, w tym
a) wlasne
§ 2030 plan: 47.425,00 wykonanie: 47.425,00 - dotacja celowa z budzetu

panstwa na dofmansowanie wiasnych zadan gminy



rozdz-85216 Zasilki stale
plan: 44.238,00 wykonanie: 44.235,50
1. Dochody biezace, w tym
a) wlasne
§ 2030 plan: 44.238,00 wykonanie: 44.235,50 - dotacja celowa z budzetu
panstwa na dofmansowanie wlasnych zadan gminy

rozdz. 85219 Osrodek pomocv spolecznej
plan: 65.485,00 wykonanie : 65.485,00
1. Dochodv biezace, w tym
a) wlasne

§2030 plan: 65.485,00 wykonanie: 65.485,00 - dotacja celowa z budzetu
panstwa na dofmansowanie zadan wlasnych gminy.

rozdz. 85295 Pozostala dzialalnosc
plan : 169.265,44 wykonanie: 142.004,33
1. Dochodv biezace, w tym
a) wlasne
§ 0970 plan: 700,00 wykonanie: 700,80 - rozne dochody w zakresie

zwrotu nienaleznie pobranego swiadczenia
§ 2030 plan: 16.861,00 wykonanie: 16.861,00 - dotacja celowa z budzetu

panstwa na dofmansowanie zadan wlasnych gminy w zakresie dozywiania

b) z zakresu adniinistracji rz^dowej i innych zleconych gminie ustawami
§ 2010 plan: 15.600,00 wykonanie: 15.600,00 - dotacja celowa z

budzetu panstwa na zadania zlecone gminie w zakresie zasttkow
piel^gnacyjnych.

c) na zadania biezace z udzialem srodkow unijnych
§ 2007 plan: 129.261,20 wykonanie: 103.370,56 - dotacja ze srodkow Unii

Europejskiej w ramach Projektu Operacyjnego Kapital Ludzki
§ 2009 plan: 6.843,24 wykonanie: 5.471,97 - dotacja ze srodkow budzetu

panstwa w ramach Projektu Operacyjnego Kapital Ludzki

13. Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
rozdz- 85415 Pomoc materialna dig uczniow
Plan: 38.166,00 wykonanie: 31.345,64 tj. 82,13% planu
1. Dochodv biezace, w tym
a) wlasne
§2030 plan: 38.166,00 wykonanie: 31.345,64 - dotacja celowa z budzetu
panstwa na wyplat? stypendiow szkolnych w kwocie 26.110,64 zl oraz na
zakup wyprawek szkolnych /podre_cznikow/ w kwocie 5.235,00 zl

10



14. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
SRODOWISKA
Plan: 118.809,19 wykonanie: 118.032,46 tj. 99,35% planu .
rozdz. 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wod
plan: 98.000,00 wykonanie: 98.000,00
1. Dochody maiatkowe., w tym:
§ 6299 plan: 98.000,00 wykonanie: 98.000,00 - srodki na inwestycje. z
udzialem srodkow UE, pozyskane z innych zrodei /udziai mieszkancow/.

rozdz. 90019 Wplywv i wydatki zwiazane z sromadzeniem srodkow z ovlat I
kar za korzvstanie ze srodowiska

plan: 5.000,00 wykonanie: 4.279,34
1. Pochody biezace, w tym
a) wlasne
§ 0690 plan: 5.000,00 wykonanie: 4.279,34 - wplywy z oplat i kar za
korzystanie ze srodowiska z Urz^du Marszatkowskiego w Lodzi

rozdz. 90095 Pozostala dzialalnosc
plan: 15.809,19 wykonanie: 15,753,12

1. Dochody maiatkowe, w tym
§ 6207 plan: 15.809,19 wykonanie: 15.753,12 - platnosc w zakresie
inwestycji z udzialem srodkow UE pn. ,,Budowa pomostu przy stawie wodnym
w Oporowie oraz zakup trzech jednostek ptywajacych"

15. Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan: 16.205,20 wykonanie: 13.402,55 tj. 82,7% planu
1. Dochody maiatkowe, w tym:
§ 6299 plan: 16.205,20 wykonanie: 13.402,55 - platnosc w zakresie
inwestycji z udzialem srodkow UE pn. ,,Modernizacja swietlicy gminnej w
miejscowosci Kamienna".

Stan naleznosci pozostalych do zapiaty ogolem z tytulu podatkow i oplat na
dzien 31.12.2012 r. wynosi 438.125,15 w tym naleznosci wymagalne
stanowia^kwot^ 296.791,68 zl
Stannadplat wpodatkach i oplatach na dzien 31.12.2012 r. wynosil 3.347,38 zl.

W 2012 roku ulg ustawowych w podatku rolnym udzielono na o
91.961,34, w tym:
- ulgi inwestycyjne - 71.545,50
- ulgi zolnierskie
- ulgi z tytulu nabycia gruntow - 20.415,84

Ulgi ustawowe w podatku lesnym udzielone w roku 2012 stanowily kwote_
2.945,54 zl .
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Skutki obnizenia gornych stawek podatkow, udzielonych przez gmin£ ulg,
zwolnien, umorzen, odroczen, rozlozen na raty - obliczone za rok 2012
stanowtty kwot£ 763.121,05 , w tym:

- skutki obnizenia gornych stawek podatkow = 617.454,89 ,
w tym:
a) podatek od nieruchomosci - 27,238,08
b) podatek rolny - 573.832,69
c) podatek od srodkow transportowych - 16.384,12

- skutki udzielonych przez gmine ulg i zwolnien
/ bez ulg i zwolnien ustawowych / = 128.864,75,
w tym:
a) podatek od nieruchomosci - 128.864,75

skutki nmorzenia zalegfosci podatkowych - 8.435,03 ,
w tym:

a) podatek od nieruchomosci - 60,00
b) podatek rolny od osob fizycznych - 7.369,03
c) podatek od spadkow i darowizn - 0
d) odsetki od zaleglosci podatkowych - 1.006,00

- skutki rozlozenia na raty, odroczenia terminu ptatnosci ~ 8.366,38,
w tym:

a) podatek od nieruchomosci od osob fizycznych - 0
b) podatek rolny od osob fizycznych - 6.543,38
c) podatek od spadkow i darowizn - 1.300,00
d) odsetki - 523,00

Umorzenia niepodatkowych naleznosci budzetowych na dz. 31.12.2012 r.
nie wystajpity, w tym:

- opiaty za wod§ - 0
- odsetki za wod§ - 0
- czynsze - 0
- odsetki od czynszow - 0
- uzytkowanie wieczyste - 0
- koszty upomnienia - 0
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II. WYDATKI
Plan wydatkow ogolem gminy Oporow po zmianach na przestrzeni roku
2012 wynosil 7.637.699,27 zl, wykonanie wydatkow 6.757.066,43 zl co
stanowi 88,47 % planu, w tym:

a) Plan wydatkow biezqcych: 6.767.950,27
b) Wykonanie wydatkow biez^cych: 6.119.797,68, tj. 90,42 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 3,279.446,26
- zadania statutowe - 1.402.624,13
- przekazane dotacje na zadania bieza^ce - 153.519,00
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych - 1.046.142,03
- wydatki z udzialem srodkow UE - 124.706,90
- obsluga dhigu gminy - 113. 359, 36

c) Plan wydatkow maj^tkowych: 869.749,00
d) Wykonanie wydatkow maj^tkowych: 637.268,75 tj. 73,27 % planu,

w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 637.268,75, w tym
na inwestycje z udzialem srodkow UE - 317.609,90

Wydatki srodkow wyodr^bnionych w ramach Funduszy Soleckich
plan: 0 wykonanie: 0

Wykonanie wydatkow za rok 2012 przedstawia si$ nast^pujqco:

1. Dz. 010 ROLNICTWO I LOWIECTWO
Plan: 345.792,56 wykonanie: 344.305,99 tj. 99,57 % planu

rozdz. 01030 Izbv rolnicze
plan: 17.500,00 wykonanie: 16.030,56
a) wydatki biezace, w tym

- zadania statutowe - plan: 17.500,00 wykonanie: 16.030,56
w zakresie przekazania skladek na rzecz Izby Rolniczej Wojewodztwa
Lodzkiego
rozdz.01095 Pozostala dzialalnosc
plan: 328.292,56 wykonanie: 328.275,43
a) wydatki biezqce, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - plan: 5.145,68 wykonanie: 5.145,68
- zadania statutowe - plan: 323.146,88 wykonanie: 323.129,75

Byly to wydatki w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju nap^dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w
kwocie 321.757,41, wynagrodzenie i pochodne oraz pozostale wydatki na
post^powanie w sprawie jego zwrotu w kwocie 6.435,15 zl oraz zwrot
nienaleznie pobranej dotacji w kwocie 82,87 zl.
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2. Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI^
ELEKTRYCZN4, GAZIWOD1J
plan: 380.700,00 wykonanie: 310,547,76 tj. 81,57% planu

. 40002 Dostarczanie wody
a) wydatki biezace 310.547,76 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - plan: 92.000,00 wykonanie: 90.997,90
- zadania statutowe - plan: 287.700,00 wykonanie: 218.764,62
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych - plan: 1.000,00 wykonanie: 785,24

Byly to wydatki:
- w zakresie wynagrodzen z osobowych, dodatkowych wynagrodzen

rocznych, wynagrodzen z umow-zlecenia, pochodnych od wynagrodzen w
kwocie 90.997,90 zl
- swiadczenia wynikajqpe z przepisow BHP w kwocie 785,24 zl

- zakup materialow/ cze^sci wodoci^gowe, do spr^zarek, elektryczne, gaz,
podchloryn sodu, paliwo oraz cze_sci do kosiarki, farby, elektrody i inne
w kwocie 20.077,92 zl
- zakup energii elektrycznej w kwocie 92.494,04 zl
- badania lekarskie pracownikow 95,00 zl
- zakup uslug w kwocie 24.932,92 zl, w tym: uslugi elektryczne ok. 3,2 tys.
zl; alarm ok. 4,0 tys. zl; uslugi w zakresie usuwania awarii wodoci^gowych
ok. 15,5 tys. zl; naprawa pompy gle_binowej ok. 3,1 tys. zl; naprawy gasnic,
koszty dojazdu w sprawie badan wody ok. 1,0 tys. zl
- telefonia komorkowa w kwocie 1 .48 1 ,79 zl
- badania wod, sciekow, ekspertyzy 6.977,36 zl
- ryczalty na rozjazdy, delegacje sluzbowe 1.948,96 zl
- rozne oplaty i skladki /oplata w zakresie ochrony srodowiska, oplata roczna
za dozor techniczny 18.998,50 zl

-odpisyzaZFSS 2. 1 87,86 zl
- podatek VAT - minus 2.328,73 zl
- podatek od nieruchomosci od wodoci^gow w kwocie 51.899,00 zl

Zobowia^zania niewymagalne na dz. 31.12.2012 r. stanowily kwot^ 5.062,37 zl
i dotyczyly dodatkowych wynagrodzen rocznych wraz z pochodnymi za 2012 r.

3. Dz. 600 TRANSPORT I i^CZNOSC
Plan: 669.282,50 wykonanie: 356.055,60 tj. 53,2% planu
rozdz. 60004 Lokalnv transport zbiorowy
plan: 15.000,00 wykonanie: 15.000,00
a) wydatki biezace 15.000,00. w tym;
- dotacja na zadania biezace - plan: 15.000,00 wykonanie: 15,000,00
Byla to dotacja dla Miasta Kutno na podstawie zawartego porozumienia w
zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
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rozdz. 60016 Drogi publiczne sminne
plan: 654.282,50 wykonanie: 341.055,60
a) wydatki biezace 103.422,75, w tym:
- zadania statutowe - plan: 260.282,50 wykonanie: 103.422,75

b) wydatki maiatkowe 237.632,85, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne-plan: 394.000,00

wykonanie: 237.632,85
Byly to wydatki zwia^zane z utrzymaniem drog gminnych - wydatki zwia^zane z
odsniezaniem drog stanowily kwot§ ok. 4 tys. zl W zakresie naprawy drog
gminnych zakupy kruszywa, kamienia wapiennego masy bitumicznej, szlaki,
cz^sci do pluga snieznego stanowily kwota^ ok. 54 tys. zl, natomiast uslugi
transportowe, zag^szczarka, kruszenie gruzu stanowily kwot$ ok. 49 tys. zl.
W ramach wydatkow inwestycyjnych przebudowano drog§ Nr 102369 E
Oporow-Wola Owsiana zakwot^ 237.632,85 zl.

4. Dz. 630 TURYSTYKA
Plan: 500,00 wykonanie: 500,00 tj. 100%planu
rozdz. 63001 Osrodki informacji turystycznej
a)wydatki biezace^ w tym:

- zadania statutowe - plan: 500,00 wykonanie: 500,00
Zadanie zwia^zane z funkcjonowaniem Punktu Informacji Turystycznej w

Oporowie.

5. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan: 10.000,00 wykonanie: 8.152,52 tj. 81,52 % planu
rozdz. 70005 Gospodarka sruntami i nieruchomosciami
a) wydatki biezace 8.152,52, w tym:
-zadania statutowe - plan: 10.000,00 wykonanie: 8.152,52

Byly to wydatki w zakresie mienia komunalnego, m.in.
- zakup energii elektrycznej w kwocie 1.309,67 zl
- zakup materialow w kocie 52,77 zl
- zakup uslug w tym: wypisy i wyrysy dzialek i drog, ogloszenia w prasie o
sprzedazy, wyceny, niwelacja terenu nad stawem wodnym w Oporowie w
ogolnej kwocie 6.781,08 zl
- rozne oplaty i skladki w kwocie 9,00 zl

6. Dz. 710 DZIALALNOSC USLUGOWA
Plan: 30.300,00 wykonanie: 19.340,68 tj. 63,83 % planu

rozdz. 71004 Planv zagospodarowania przestrzennego
plan: 30.000,00 wykonanie: 19.240,57
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a) wydatki biezace 19.240,57, w tym:
- zadania statutowe - plan: 30.000,00 wykonanie: 19.240,57
Byly to wydatki w zakresie opracowania 10 szt. decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 4.551,00 zl, ogloszenie w
prasie w kwocie 171,54 zl oraz zaplacono za wykonanie STUDIUM w kwocie
14.518,03 zl.

rozdz. 71035 Cmentarze
plan: 300,00 wykonanie: 100,11
a)wydatki biezace 121,14 , w tvm:
- zadania statutowe - plan: 300,00 wykonanie: 100,11
Byty to wydatki zwia^zane z grobownictwem wojennym / kwiaty, znicze/

7. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan: 1.294.940,00 wykonanie 1.101.303,52 tj. 85,05% planu

rozdz. 75011 Urzad wojewodzki
plan: 73.967,00 wykonanie: 73.897,89
a)wydatki biezace 73.897,89, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - plan: 72.628,00 wykonanie: 72.628,00
- zadania statutowe - plan: 1.339,00 wykonanie: 1.269,89
Byty to wydatki zwia^zane z utrzymaniem stanowisk wykonuja^cych zadania
zlecone gminie w zakresie administracji rzajdowej w kwocie 72.628,00 zl,
wydatki zwiazane z Akcja_Kurierska_ w kwocie 150,00 zl oraz wydatki zwia^zane
z transportem dowodow osobistych w kwocie 1.119,89 zl

rozdz. 75022 Rada sminy
plan: 83.000,00 wykonanie: 80.104,22
a) wydatki biezace 80.104,22 w tvm:
- zadania statutowe - plan: 5.000,00 wykonanie: 2.104,22
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych - plan: 78.000,00 wykonanie:

78.000,00
Byly to wydatki w zakresie dzialalnosci rady gminy, w tym:
- diety dla radnych w kwocie 78.000,00 zl
-zakup materialow/ m.in. warnik do wody, dyktafon, artykuly spozywcze,
materialy biurowe, wydawnictwa fachowe i inne w kwocie 2.003,47 zl
- zakup uslug pozostalych w kwocie 100,75 zl

rozdz. 75023 Urzad sminy
plan: 1.056.473,00 wykonanie: 883.843,10
aVwydatki biezace 883.843,10, w tvm;
- wynagrodzenia i pochodne -plan: 848.773,00 wykonanie: 736.044,89
- zadania statutowe - plan: 204.700,00 wykonanie: 146.032,42
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- swiadczenia na rzecz osob fizycznych - plan: 3.000,00 wykonanie: 1.765,79
Byly to wydatki w zakresie funkcjonowania urz§du gminy w tym m.in.:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia z
tytulu umow- zlecenia, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od wynagrodzen
w kwocie 736.044,89 zl
- swiadczenia rzeczowe dla pracownikow wynikajape z przepisow BHP
w kwocie 1.765,79 zl
- zakup materialow biurowych i wyposazenia, papieru do ksera i drukarek,
tonerow, akcesoriow komputerowych, zakup opalu, wydawnictw fachowych/
m.in. INFOR, Gazeta Prawna i Podatkowa, Dziennik Ustaw, skaner, niszczarka,
UPS-y, skaner, mlot udarowy, materialy w zakresie wymiany ogrodzenia
budynku urze_du, materialy w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w
budynku urze_du, materialy w zakresie remontu pomieszczen piwnicznych w
budynku urz^du i inne w ogolnej kwocie 43.298,92 zl
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 12.726,49. zl
- badania lekarskie pracownikow w kwocie 450,00 zl
- zakup ushig pozostalych /pocztowych, telefonicznych, informatycznych,
naprawczych, remontowych, aktualizacja programow komputerowych,
serwisowych, elektrycznych, kominiarskich, wywoz nieczystosci i inne w
kwocie 44.784,20. zl
- uslugi internetowe w kwocie 2.120,59 zl
- telefonia komorkowa i stacjonarna w kwocie 11.943,38 zl
- rozne oplaty i skladki/ ubezpieczenia mienia/ w kwocie 931,00 zl
- ryczalty i delegacje shizbowe w kwocie 11.860,99 zl
- odpisy na ZFSS pracownikow i emerytow w kwocie 15.584,85 zl
- szkolenia pracownikow w kwocie 2.332,00 zl
Zobowia^zania niewymagame na dz. 31.12.2012 r. stanowily kwot§ 60.548,68 zl
i dotyczyly dodatkowych wynagrodzen rocznych wraz z pochodnymi za 2012.

rozdz. 75075 Protnocja jednostek samorzcidu terytorialneso
plan: 3.000,00 wykonanie: 500,00
aVwydatki biezace, w tym:
- zadania statutowe - plan: 3.000,00 wykonanie: 500,00
Byl to wydatek zwiajzany z promocjq. gminy.

rozdz. 75095 Pozostala dziatalnosc
plan: 78.500,00 wykonanie: 62.958,31
a) wydatki biezace 62.958,31. w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - plan: 65.500,00 wykonanie: 52.833,24
/ w tym wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne 47.520,95 zl/
- zadania statutowe - plan: 11.000,00 wykonanie: 8.378,92
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych - plan: 2.000,00 wykonanie: 1.746,15
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Byly to wydatki w zakresie zatrudniania pracownikow w ramach robot
publicznych, wynagrodzen soltysow oraz wydatki zwia^zane z poborem
podatkow i oplat, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne pracown. publicznych w kwocie 5.312,29 zl
- wynagrodzenia soltysow w kwocie 47.520,95 zl
- swiadczenia dla pracownikow wynikajajse z przepisow BHP
w kwocie 1.746,15 zl

- zakup materialow/ w tym materialy podatkowe/ i narzedzi
w kwocie 2.149,72 zl

- badania lekarskie pracownikow w kwocie 525,00 zl
- zakup uslug pozostalych / m.in. koszty egzekucyjne/w kwocie 1.733,23 zl
- odpisy na ZFSS pracownikow publicznych w kwocie 3.970,97 zl

8. Dz. 751 URZ^DY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY
PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
S4DOWNICTWA
Plan: 426,00 wykonanie: 426,00 tj. 100% planu
rozdz. 75101 Urzedv naczelnych organow wladzv panstwowei , kontroli i
ochrony prawa
plan: 426,00 wykonanie: 426,00
a^ wydatki biezace.. w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - plan: 426,00 wykonanie: 426,00
Byly to wydatki zwia^zane z prowadzeniem i aktualizacjq, stalego rejestru
wyborcow.

9. Dz. 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOZAROWA
Plan: 44.500,00 wykonanie: 24.639,46 tj. 55,37 % planu

75412 Ochotnicze straze pozarne
plan : 25.000,00 wykonanie: 22.777,86
a) wydatki biezace 22.777,86, w tym;
- wynagrodzenia i pochodne - plan: 5.000,00 wykonani: 4.920,00
- zadania statutowe - plan: 20.000,00 wykonanie: 17.857,86
Byly to wydatki zwiajzane z funkcjonowaniem 5 jednostek Ochotniczych Strazy
Pozarnych, w tym :
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.920,00 zl
- zakup materialow m.in. cze_sci zamienne do samochodow strazackich,
akumulatory, puchary mundury galowe i ubrania bojowe w kwocie 8.627,08 zl
- zakup energii elektrycznej w kwocie 1.296,02 zl
- zakup uslug m. in. seminarium, naprawa samochodow i gasnic, przeglajdy
techniczne samochodow, alarm w kwocie 4.075,76 zl
- ubezpieczenia pojazdow oraz kierowcow w kwocie 3.859,00 zl
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rozdz. 75414 Obrona cywilna
plan: 4.500,00 wykonanie: 1.861,60
a) wvdatki biezace, w tym:
- zadania statutowe - plan; 4.500,00 wykonanie: 1.861,60
Byly to wydatki w zakresie zakup sprzetu OC m.in. plandeki, szlifierka
materialy biurowe /.

rozdz, 75421 Zarzddzanie krvzvsowe
plan: 15.000,00 wykonanie: 0
a) wydatki biezace., w tym:
- zadania statutowe - plan: 15.000,00 wykonanie: 0
Byla to rezerwa celowa z zakresu zarzajdzania kryzysowego.

10. Dz. 757 OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO
Plan: 117.000,00 wykonanie: 113.359,36 tj. 96,88 % planu

rozdz. 75702 Obslusa yayierow wartosciowych , kredytow i yozvczek 1st
a) wydatki biezace, w tym:
- obsluga dhigu gminy - plan: 117.000,00 wykonanie: 113.359,36
Byly to wydatki zwiajzane z obsluga^ zaci^gni^tych kredytow i pozyczek,
w tym prowizja w kwocie 190,49 zl oraz odsetki w kwocie 113.168,87 z!.

11. Dz.758 ROZNE ROZLICZENIA
Plan: 10.000,00 Wykonanie: 2.358,26

rozdz. 75814 Rozne rozliczenia
a) wvdatki biezace, w tym:
- zadania statutowe - plan: 2.630,00 wykonanie: 2.358,26
Byl to zwrot nienaleznie pobranej dotacji / 2.338,26 zl/ wraz z odsetkami
/ 20,00 zl/ w zakresie refundacji wydatkow zwi^zanych z funduszami soleckimi
za2010r.

rozdz-75818 Rezerwy ogolne i celowe
a) wvdatki biezace, w tym:
- zadania statutowe - plan: 7.370,00 wykonanie: 0
Byla to rezerwa ogolna.
12. Dz. 801 OSWIATA I WYCHOWANIE
Plan: 2.926.335,77 wykonanie: 2.820.308,96 tj. 96,38% planu

rozdz. 80101 Szkolvvodstawowe
plan: 1.639.997,77 wykonanie: 1.598.095,28
a) wydatki biezace 1.516.069.28, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - plan: 1.302.659,00 wykonanie: 1.273.698,13
- zadania statutowe - plan: 173.570,77 wykonanie: 171.975,88
- swiadczenia na rzecz os. fiz. - plan: 74.019,00 wykonanie: 70.395,27

19



Byly to wydatki dotycza^ce funkcjonowania 2 szkol podstawowych^ w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen -1.273.698,13

- wynagrodzenia osobowe wg umow o prac§ - 953.561,93 zl
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 76.075,72 zl
-nagrodyjubileuszowe - 11.185,21 zl
- umowy zlecenia i o dzielo - 4.346,70 zl
- wynagrodzenia nauczycieli
przebywajaj?ych na urlopach zdrowotnych - 16.830,00 zl

- pochodne / ZUS i FP/ od w/w wynagrodzen oraz
dodatkow wiejskich i mieszkaniowych - 211.698,57 zl

b) swiadczenia na rzecz osob fizycznych - 70.395,27
- wydatki zwia^zane z wyplatq. dodatkow mieszkaniowych i wiejskich dla

nauczycieli, ekwiwalenty za odziez i obuwie w ogolnej kwocie
70.395,27 zl, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli
przebywaja^cych na urlopach zdrowotnych - 1.779,48 zl

c) wydatki statutowe -171.975,88
- odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych dla pracownikow szkol

w kwocie - 68.804,04 zl,
- pozostale wydatki bieza^ce, m.in.:

zakup materialow, opalu /we^giel i olej grzewczy ok. 39,2 tys./;
srodki czystosci / ok. 1,9 tys./;
wyposazenie / m. in. 40 krzeselek do swietlicy szkolnej, podloga w salce
rekreacyjnej, kostka brukowa wokol budynku szkoly ok.9,8 tys. zl;
materialy biurowe ok. 1,8 tys. zl
zakup energii elektrycznej i wody/ ok. 14.7 tys./;
pozostale wydatki statutowe/ telefoniczne, pocztowe, internetowe, ochrona
mienia, wywoz nieczystosci, prowizja bankowa, ubezpieczenia, podroze
sluzbowe, szkolenia, konserwacja oczyszczalni sciekow, analiza sciekow
rozne oplaty i inne ok. 17,7 tys./

b) wydatki maiatkowe , w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne- plan: 89.749,00 wykonanie: 82.026,00
Realizacja zadania pn. „ Przebudowa kotlowni w budynku ZS w Szczycie"

w kwocie 82.026,00 zl

Zobowiajzania niewymagalne na dz. 31.12.2012 r. stanowily kwot? ogolern
106.256,49 zl i dotyczyly dodatkowych wynagrodzen rocznych w kwocie
79.064,18 zl, jednorazowego dodatku uzupelniajajDego w kwocie 9.784,76 oraz
pochodnych od tych wynagrodzen w kwocie 17.407,55 zl.
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rozdz. 80103 Oddzialv przedszkolne w szkolach vodstawowych
plan: 136.840,00 wykonanie: 134.455,65

a) wydatki biezace 134.455,65, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - plan: 122.776,00 wykonanie: 120.780,74
- zadania statutowe - plan: 6.294,00 wykonanie: 6.022,11
-swiadczenia na rzecz osob fizycznych - plan: 7.770,00 wykonanie: 7.652,80

Byly to wydatki dotycza^ce funkcjonowania 2 oddzialow przedszkolnych, w
tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen - 120.780,74
- wynagrodzenia osobowe wg umow o prace_ - 92.709,37 zl
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7.276,46 zt
- nagrody jubileuszowe
- pochodne / ZUS i FP/ od w/w wynagrodzen oraz dodatkow wiejskich

i mieszkaniowych - 20,794,91 zl
b) swiadczenia na rzecz osob fizycznych - 7.652,80
- wydatki zwia^zane z wyplata^ dodatkow mieszkaniowych i wiejskich dla

nauczycieli - 7.652,80 zl
c) wydatki statutowe -6.022,11

- odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych dla pracownikow szkol
wkwocie - 5. 759,82 zl,

- pozostale wydatki bieza^ce, m.in.:
zakup materialow oraz pomocy naukowych i dydaktycznych - 262,29 zl

Zobowia^zania niewymagalne na dz. 31.12.2012 r. stanowily kwote_ ogolem
11.932,11 zl i dotyczyly dodatkowych wynagrodzen rocznych w kwocie
7.880,29 zl, jednorazowego dodatku uzupelniaj^cego w kwocie 2.097,67 zl oraz
pochodne od tych wynagrodzen w kwocie 1.954,15 zl.

rozdz. 80104 Przedszkola
plan: 12.000,00 wykonanie: 11.101,00
a) wydatki biezace ,w tym:
- dotacja na zadania biezace - plan: 12.000,00 wykonanie: 11.101,00
Byla to dotacja przekazana Miastu Kutno w ramach pokrycia kosztow dzieci z
gminy Oporow ucze_szczaj£tpych do przedszkola w Kutnie.

. 80110 Gimnazia
plan: 835.000,00 wykonanie: 791.138,54
a) wvdatki biezace 791.138,54, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - plan: 675.986,00 wykonanie: 640.883,08
- zadania statutowe - plan: 116.070,00 wykonanie: 109.916,28
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych-plan:42.944,00 wykonanie:40.339,18
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Byly to wydatki dotyczajse funkcjonowania 2 gimnazjow, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeii - 640.883,08
- wynagrodzenia osobowe wg umow o prac? - 487.670,45 zl,
- pochodne / ZUS i FP/ od w/w wynagrodzen oraz
dodatkow wiejskich i mieszkaniowych - 108.018,06 zl

w tym:
wynagrodzenia i pochodne wypiacone, w wyniku niezgodnego z przepisami

prawa rozwiqzania przez Dyrektora Zespolu Szkol w Oporowie umowy o prac% z
nauczycielem, zasqdzone prawomocnym wyrokiem Sqdu Rejonowego iv Kutnie
WydzialIVPracy z dnia 14.05.2012 r, w kwocie 7.992,55 zl

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 42.058,61 zl
- nagrodyjubileuszowe - 1.044,99 zl
- odprawy emerytalne - 2.090,97 zl
- umowy zlecenia i o dzielo - 0
- wynagrodzenia nauczycieli przebywajq.cych
na urlopach zdrowotnych - 0

b) swiadczenia na rzecz osob flzycznych - 40.339,18
- wydatki zwia^zane z wyplatq, dodatkow mieszkaniowych i wiejskich dla

nauczycieli, ekwiwalenty za odziez i obuwie oraz czgsc odszkodowania
wypiacona na poczet wyroku, w zwiqzku z naruszeniem zasady rownego
traktowania ~w zatrudnieniu nauczyciela przez Dyrektora Zespolu Szkot w
Oporowie / sprawa w toku/, zasqdzone Wyrokiem Sqdu Rejonowego w Kutnie
Wydzial IVPracy z dnia 19.09.2012 r, w kwocie 1.047,13 zl

c) zadania statutowe - 109.916,28
- odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych

dla pracownikow w kwocie - 33.665,71 zl,
- pozostale wydatki biez^ce, m.in.:
zakup materialow, opalu /w^giel i olej grzewczy ok. 33,8 tys./;
srodki czystosci / ok. 2,3 tys. zl./;
zakup energii elektrycznej i wody/ ok. 12,9 tys./;
pozostale wydatki statutowe/ telefoniczne, pocztowe, internetowe, ochrona
mienia, wywoz nieczystosci, prowizja bankowa, ubezpieczenia, podroze
sluzbowe, konserwacja oczyszczalni sciekow oraz kotlowni i analiza sciekow,
ubezpieczenie mienia, rozne oplaty - ok. 15,1 tys. zl /

Zobowia^zania niewymagalne na dz. 31.12.2012 r. stanowily kwot?
ogolem 57.881,55 zl i dotyczyly dodatkowych wynagrodzen rocznych za rok
2012 w kwocie 40.269,83, jednorazowego dodatku uzupelniajajsego za rok 2012
w kwocie 8.163,42 zl oraz pochodnych od tych wynagrodzen w kwocie
9.448,30 zl.
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rozdz. 80113 Dowozenie uczniow do szkol
plan: 180.900,00 wykonanie: 165.422,45
a) wydatki biezace 165.422,45, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - plan: 62.000,00 wykonanie: 57.626,58
- zadania statutowe - plan: 116.900,00 wykonanie: 107.130,63
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych - plan: 2.000,00 wykonanie: 665,24

Byty to wydatki w zakresie dowozenia uczniow do szkol, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od
wynagrodzen w kwocie 57.626,58

- swiadczenia dla pracownikow wynikajace z przepisow BHP w kwocie
665,24 zl

- zakup materialow/ m.in. olej nap^dowy, cze_sci zamienne i inne/ w kwocie
74.832,66 zl

- zakup ustug / m.in. naprawy autobusow, przeglaxly techniczne, bilety
miesi^czne dla uprawnionych uczniow, zwrot kosztow dowozenia uczniow
niepelnosprawnych, przeglajd gasnic i inne / w kwocie 21.499,11 zl
- rozne oplaty i skladki/ m. in. ubezpieczenia/ w kwocie 4.831,00 zl
- odpisy na ZFSS pracownikow w kwocie 2.187,86 zl
- podatek od srodkow transportowych w kwocie 3.200,00 zl
- szkolenia w kwocie 580,00 zl
Zobowia_zania niewymagalne na dz. 31.12.2012 r. stanowily kwot$ ogolem
4.406,04 zl i dotyczyly dodatkowych wynagrodzen rocznych wraz z
pochodnymi za rok 2012.

- rozdz. 80114 Zesyolv obslusi ekonomiczno-administracyjnei szkol
plan: 112.000,00 wykonanie: 111.655,00
a) wydatki biezace 111.655,00 , w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - plan: 103.370,00 wykonanie: 103.157,81
- zadania statutowe - plan: 8.355,00 wykonanie: 8.224,51
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych - plan: 275,00 wykonanie: 272, 68
Byly to wydatki w zakresie flinkcjonowania Gminnego Zespolu Obslugi
Placowek Oswiatowych w Oporowie, w tym:
- wynagrodzenia wg umow o prac§ - 73.756,03 zl

dodatkowe wynagrodzenia roczne - 6.477',57 zl
nagrody jubileuszowe - 7.500,00 zl
pochodne od wynagrodzen - 15.424,21 zl

- swiadczenia dla pracownikow wynikajace z przepisow BHP - 272,68 zl
- w zakresie zadan statutowych wydatki dotyczyly: zakupu tonerow, niszczarki,

uslug telefonicznych, zakupu papieru, szkolen, odpisow za ZFSS i stanowily
kwott? 8.224,51 zl
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Zobowiazania niewymagalne na dzien 31.12.2012 r. stanowily kwot^ 7.273,09 i
dotyczyly dodatkowych wynagrodzen rocznych w kwocie 6.028,76 zl
oraz pochodnych od wynagrodzen w kwocie 1 .244,33 zl.

- rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczvcieli
plan: 8.680,00 wykonanie: 7.523,04
a) wvdatki biezace., w tym:
- zadania statutowe - plan: 8.680,00 wykonanie: 7.523,04
Wydatkl dotyczyly zakupu uslug w zakresie doksztalcania nauczycieli,
dofmansowania do studiow, zwrotu kosztow podrozy, szkolen, konferencji,
seminariow.
- rozdz, 80195 Pozostala dzialalnosc
plan: 918,00 wykonanie: 918,00
a)wydatki biezace 918,00, w tym:
- dotacja na zadania biezqce - plan: 918,00 wykonanie: 918,00
Byla to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kutnie na obsiuge KZP dla
pracownikow oswiaty.

13. Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA
Plan: 25.000,00 wykonanie: 25.000,00 tj. 100 % planu
rozdz. 85153 Przeciwdzialanie narkomanii
plan: 2.000,00 wykonanie: 2.000,00
a) wvdatki biezace , w tym:
- zadania statutowe - plan: 2.000,00 wykonanie: 2.000,00
Byiy to wydatki w zakresie przeciwdzialania narkomanii.

85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi
plan: 23.000,00 wykonanie: 23.000,00
a) wvdatki biezace 20.371,97 , w tym:
- zadania statutowe - plan: 21.400,00 wykonanie: 21.400,00
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych - plan:1.600,00 wykonanie: 1.600,00
Byly to wydatki w zakresie przeciwdzialania alkoholizmowi, w tym:
- diety czlonkow Komisji Alkoholowej w kwocie 1.600,00 zl
- zakup materialow/ nagrody, puchary, owoce, slodycze/ w kwocie 5.869,86 zl
- zakup uslug szkolenia czlonkow Gminnej Komisji Alkoholowej, warsztaty,
poradnictwo, organizowanie konkursow w kwocie 15.530,14 zl.

14. Dz. 852 POMOC SPOLECZNA
Plan: 1.138.456,44 wykonanie: 1.091.980,75 tj. 95,92 % planu
rozdz. 85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacvlneso
oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezvieczenia
syolecznego
plan: 699.301,00 wykonanie: 688.737,99
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a) wydatki biezace 688.737.99, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - plan: 26.491,00 wykonanie: 25.728,05
- zadania statutowe - plan: 14.500,00 wykonanie: 10.058,35
- swiadczenia na rzecz osob fizyczn. - plan: 658.310,00 wykonanie:
652.951,59
Byly to wydatki zwi^zane z realizacjq, swiadczen rodzinnych, funduszu
alimentacyjnego, w tym:
- swiadczenia spoleczne w kwocie 652.951,59 zl
- wynagrodzenia i pochodne / m.in. skladki na zus od swiadczen spolecznych /
w kwocie 25.728,05 zi
- zakup materialow, ustug pozostalych i telefonicznych w kwocie 10.058,35 zl.
rozdz. 85213 Skladki na ubezvieczenie zdrowotne oplacane za osobv
pobierajgce niektore swiadczenia z pomocy spolecznei oraz niektore
swiadczenia rodzinne
plan: 10.154,00 wykonanie: 10.052,41
a) wydatki biezace, w tym:
- pochodne od wynagrodzen - plan: 10.154,00 wykonanie: 10.052,41

Byly to przekazane skladki na ubezpieczenie zdrowotne od swiadczen.
rozdz. 85214 Zasilki i yomoc w naturze oraz skladki na ubezvieczenie
spoleczne
plan: 62.425,00 wykonanie: 61.456,72
a) wydatki biezace , w tym:
- swiadczenia na rzecz osob fizyczn.- plan: 62.425,00 wykonanie: 61.456,72

Byly to wydatki w zakresie wyplat zasilkow m.in. celowych, okresowych,
jednorazowych /w tym udzial wlasny gminy w kwocie 14.031,72 zl./

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe
plan: 1,000,00 wykonanie: 0
a) wydatki biezace , w tym:
- swiadczenia na rzecz osob fizyczn. - plan: 1.000,00 wykonanie: 0

Wydatki w zakresie dodatkow mieszkaniowych nie wyst^pily.

rozdz. 85216 Zasilki stale
plan: 44.238,00 wykonanie: 44.235,50
a) wvdatki biezace, w tym:
-swiadczenia na rzecz osob fizyczn. - plan: 44.238,00 wykonanie: 44.235,50

Byly to wydatki w zakresie wyplat zasilkow stalych.

rozdz* 85219 Gminnv Osrodek Pomocv Spolecznei
plan: 99.164,00 wykonanie: 94.600,11
a) wydatki biezace 94.600,11, w tym:
-wynagrodzenia i pochodne-plan: 87.664,00 wykonanie: 83.363,75
- zadania statutowe - plan: 10.200,00 wykonanie: 9.939,95
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- swiadczenia na rzecz osob fizyczn.- plan: 1.300,00 wykonanie: 1.296,41
Byly to wydatki w zakresie funkcjonowania Gminnego Osrodka Pomocy
Spolecznej, w tym:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od
tych wynagrodzen w kwocie 83.363,75 zl

-swiadczenia dla pracownikow wynikajajse z przepisow BHP
w kwocie 1.296,41 zl

- zakup materialow w kwocie 930,85 zl
- zakup uslug pozostalych, telefonicznych, badania lekarskie pracownikow w

kwocie 1.573,88 zl
- ryczalty na rozjazdy, delegacje sluzbowe w kwocie 2.853,43 zl
- odpisy naZFSS w kwocie 3.281,79 zi
- szkolenia pracownikow w kwocie 1.300,00 zl
Udzial wlasny gminy wynosil 29.115,11 zl.
Zobowiajzania niewymagalne w zakresie dodatkowych wynagrodzen rocznych i
pochodnych od tych wynagrodzen za 2012 rok stanowily kwot§ 7.008,51 zl.

rozdz.85228 Uslugi oyiekuncze i syeciatistyczne uslugi opiekuncze
plan: 22.000,00 wykonanie: 21.174,90
a) wvdatki biezace, tym:
- zadania statutowe - plan: 22.000,00 wykonanie: 21.174,90
Byly to wydatki zwiajzane z oplatami za pobyt 1 podopiecznego w Domu
Pomocy Spolecznej.

rozdz. 85295 Pozostala dzialalnosc
plan: 200.174,44 wykonanie: 171.723,12
a) wvdatki biezace 171.723,12, w tym;
- swiadczenia na rzecz osob fizyczn.- plan: 45.191,44 wykonanie: 45.106,16
- dotacja na zadania biezqce - plan: 2.500,00 wykonanie: 1.500,00
- zadania statutowe - plan: 411,00 wykonanie: 410,06
- wydatki z udzialem srodkow UE - plan:152.072,00 wykonanie: 124.706,90

Byly to wydatki:
- swiadczenia spoleczne w tym: dozywianie podopiecznych w kwocie

24.799,36 , w tym udzial wlasny gminy 7.938,36 zl, wyplata dodatkow do
piel?gnacyjnych/stowek/w kwocie 15.600,00, dofmansowanie prac
uzytecznych spolecznie w kwocie 4.706,80 zl,

- przekazanie dotacji jednostce spoza sektora fmansow publicznych w zakresie
dostarczania zywnosci osobom tego potrzebuja^cym w kwocie 1.500,00 zl,

- zwrot wydatkow mekwalitikowalnych /POKL za 2011/ w kwocie 410,06 zl
- wydatki zwiazane z udzialem srodkow UE w ramach realizacji Programu
Operacyjnego Kapital Ludzki w kwocie 124.706,90 zl, w tym udzial wlasny
gminy w kwocie 15.864,37 zl.
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15. Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan: 45.166,00 wykonanie: 37.873,30 tj. 83,85 % planu

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniow
a) wydatki biezace, w tym:
-swiadczenia na rzecz osob fizyczn. -plan:45.166,00 wykonanie: 37.873,30

Byly to wydatki w zakresie pomocy socjalnej w formie stypendiow szkolnych
dla uczniow zamieszkalych na terenie gminy w kwocie 32.638,30 zl, w tym
udzial wlasny gminy w kwocie 6.527,66 zl oraz zakup podrejcznikow
szkolnych /wyprawek/ w kwocie 5.235,00 zl.
16. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA 1 OCHRONA
SRODOWISKA
Plan: 457.000,00 wykonanie: 361.652,47 tj. 79,14 % planu

rozdz. 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wod
plan: 292.000,00 wykonanie: 291.724,50
a) wydatki majatkowe , w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne z udzialem srodkow UE -
plan: 292.000,00 wykonanie: 291.724,50

Byiy to wydatki w zakresie zadania inwestycyjnego pn." Budowa 35 szt.
naturalnych przydomowych oczyszczalni sciekow na terenie Gminy Oporow".

rozdz. 90015 Oswietlenie ulic , placow i drag
plan: 40.000,00 wykonanie: 26.122,62
a) wydatki biezace , w tym:
- zadania statutowe - plan: 40.000,00 wykonanie: 26.122,62
Byly to wydatki zwi^zane z oswietleniem drog, w tym:
- zakup energii elektrycznej w kwocie 20.206,71 zl
- konserwacjaoswietleniaulicznego oraz inne ushigi w kwocie 5.915,91 zi

rozdz. 90095 Pozostala dzialalnosc
plan: 125.000,00 wykonanie: 43.805,35
aVwydatki biezace , w tym:
- zadania statutowe - plan: 31.000,00 wykonanie: 17.919,95
Byly to wydatki:
- skladki czlonkowskie na rzecz Zwiazku Gmin Regionu Kutnowskiego,
Zwia_zku Gmin RP w Poznaniu, na rzecz Stowarzyszenia Gmin ,,Centrum" w
Kutnie w kwocie 12.767,53 zl
- wydatki zwia^zane z ochrona^ srodowiska w kwocie 1.852,42 zl
-oplata ryczaltowa za miejsce w schronisku dla psow w kwocie 3.300,00 zt.
b) wydatki niaiatkowe n w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne z udzialem srodkow UE -
plan: 26.000,00 wykonanie: 25.885,40



Byly to wydatki w zakresie zadania inwestycyjnego pn." Rekreacja nad woda_-
budowa pomostu przy wodnym w Oporowie oraz zakup trzech jednostek
plywaj^cych"

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 68.000,00 wykonanie: 0
Planowany wydatek w zakresie zadania inwestycyjnego pn." Zakup ci^gnika
wraz z beczkq. asenizacyjnaj'. Wydatki nie wyst^pily.
17. Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan: 130.000,00 wykonanie: 127.214,81 tj. 97,86% planu

rozdz. 92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i klubv.
a) wvdatki biezace , w tym:

- zadania statutowe - plan: 3.000,00 wykonanie: 2.214,81
Byly to wydatki zwi^zane z utrzymaniem gminnej swietlicy w miejscowosci
Kamienna, w tym
- energia elektryczna w kwocie 1.217,08 zl
- zakup materialow i uslug w kwocie 997,73 zl

rozdz. 92116 Biblioteki
plan: 125,000,00 wykonanie: 125.000,00
aYwydatki biezace, w tyni:
- dotacja podmiotowa na zadania biezace -

plan: 125.000,00 wykonanie: 125.000,00
Byla to dotacja przekazana w roku 2012 dla Samorz^dowej Instytucji Kultury -
Gminnej Biblioteki Publicznej w Oporowie.

rozdz. 92120 Ochrona zabytkow i ovieka nad zabytkami
plan: 2.000,00 wykonanie: 0
a) wvdatki biezace, w tym:

- zadania statutowe - plan: 2.000,00 wykonanie: 0
Wydatki nie wyst^pity.

18. Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan: 12.300,00 wykonanie: 12.046,99 tj. 97,94 % planu

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizvcznei i sportu
a) wvdatki biezace 12.046,99 , w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - plan: 1.160,00 wykonanie: 1.160,00
- zadania statutowe - plan: 11.140,00 wykonanie: 10.886,99
Byly to wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne w zakresie opieki medycznej w kwocie 1.160,00 zl
- zakup materialow / sportowe, spozywcze, farby, cement, druki, karuzela
tarczowa / w kwocie 8.001,85 zl
- zakup uslug / s§dziowanie meczu i inne/ w kwocie 2.885,14 zl
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INFORMACJA O ZADANIACH INWESTYCYJNYCH
PRZYPADAJ4CYCH DO REALIZACJI W 2012 ROKU

NA DZIEN 31 GRUDNIA 2012 R.

L PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJNR 102 369 E
OPOROW- WOLA OWSIANA

a) srodki zaplanowane w budzecie gminy
/ dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 / - 240.000,00

b) srodki wydatkowane na zadanie - 237.632,85

c) Zrodla sfinansowania zadania:
1) Pozyczka z EFRWP - 190.000,00
2) Dotacja z BP - 47.000,00

r

3) Srodki wlasne gminy - 632,85

2. MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ

a) srodki zaplanowane w budzecie gminy
/ dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 / - 154.000,00

b) srodki wydatkowane na zadanie - 0

3. PRZEBUDOWA W KOTLOWNI
W BUDYNKUZESPOLUSZKOL WSZCZYCIE

a) srodki zaplanowane w budzecie gminy
/dz.801, rozdz. 80101 § 6050/ - 89.749,00

b) srodki wydatkowane na zadanie - 82.026,00

c) Zrodla sfinansowania zadania:
1) Dotacja z WFOS i GW - 58.968,00
2) Srodki wlasne gminy - 23.058,00
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4. BUDOWA 35 SZT. NATURALNYCH PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNISCIEKOW NA TERENIE GMINY OPOROW
/z udzialem srodkow UEI

a) Srodki zaplanowane w budzecie gminy ogolem: 292.000,00
w tym:
/ dz. 900, rozdz. 90001 § 6057 / - 190.487,00
/dz. 900, rozdz. 90001 § 6059/ - 101.513,00

f

b) Srodki wydatkowane na zadanie - 291.724,50

c) Zrodla sfinansowania zadania:
1) Srodki z UE - 190.487,007 w tym pozyczka pomostowa 173.912,507
2) Udzial mieszkancow - 98.000,00
3) Srodki wlasne gminy - 3.237,50

5. REKREACJA NAD WODA - BUDOWA POMOSTU
PRZYSTAWIE WODNYM WOPOROWIE ORAZ
ZAKUP TRZECH JEDNOSTEKPLYWAJACYCH

/z udzialem srodkow UEI
a) Srodki zaplanowane w budzecie gminy ogotem: 26.000,00

w tym:
/ dz. 900, rozdz. 90095 § 6057 / - 15.809,19

/ dz. 900, rozdz. 90095 § 60597 - 10.190,81

b) Srodki wydatkowane na zadanie - 25.885,40

c) Zrodla sfinansowania zadania:
1) Srodki z UE - 15.753,12
2) Srodki wlasne gminy - 11.601,78

6. ZAKUP CIAGNIKA WRAZ Z BECZKA ASENIZACYJNA
a) srodki zaplanowane w budzecie gminy - 68.000,00

/ dz.900 rozdz. 90095 § 6050 /

b) srodki wydatkowane na zadanie - 0

Ogolem plan na zadania inwestycyjne: 869.749,00
Ogolem wydatki inwestycyjne : 637.268,75
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Reasumujajs sprawozdanie z wykonania budzetu stwierdza si§, ze dochody
budzetowe wykonane w roku 2012 stanowily kwote, 7.073.046,12 zi z czego
dochody bieza^ce stanowily kwot^ 6.883.262,17 , natomiast wykonane wydatki
wynosily 6.757.066,43 zl, z czego wydatki bieza^ce stanowily kwote_
6.119.797,68 zl, przy czym dochody bieza^ce byly wyzsze od wydatkow
biezacych o kwot§ 763.464,49 zl.

Stan srodkow pieni^znych na rachunku budzetu na dzien 31.12.2012 r.
wynosil 460.852,29 , w tym subwencja oswiatowa przekazana na m-c 01/2013
w kwocie 140.460,00, inne pasywa w kwocie 101,34 zl oraz srodki wlasne w
kwocie 320.290,95 zl.

W m - cu styczniu 2013 wplyn^la kwota 11.311,00 z tytulu udzialow w podatku
dochodowym od osob fizycznych za rok 2012 z Ministerstwa Finansow oraz
kwota 152,00 zl z Urze^du Skarbowego w Kutnie - udzialy za rok 2012.

Wolne srodki na dzien 31.12 2012 r. stanowia^ kwot§ 331.753,95 zl, z czego
kwot§ 228.691,10 zl przeznaczono w budzecie gminy na rok 2013 na
wczesniejszq. splat$ zobowiq,zan. Wolne srodki pozostajqce do dyspozycji
stanowi^ kwot^ 103.062,85 zl.

Uzyskane dochody oraz oszczedne gospodarowanie srodkami publicznymi
w ramach realizacji wydatkow, pozwolily na wypracowanie za rok
budzetowy 2012 nadwyzki budzetu w kwocie 315,979,69 zl, a tym samym
zmniejszenie skumulowanego deficytu budzetu Gminy Oporow do kwoty
1.565.885,81 zl.

Stan naleznosci ogolem z tytulu podatkow i oplat oraz naleznosci
niepodatkowych na dzien 31.12.2012 r. wynosil 438.125,15 zl, w tym stan
zaleglosci stanowil kwot? 296.791,68 zl.
Nadplaty stanowily kwot§ 3.347,38 zl.

Stan zobowi^zan niewymagalnych za rok 2012 dotycz^cy wydatkow
biezacych wynosil 240.254,36 zl.

Stan zobowi^zan wobec bankow / niesplacone kredyty i pozyczki /
na dzien 31.12.2012 r. wynosil 1.897.639,76 zl, w tym:
WFOS/2007 - 49.227,00 /pozyczka 2008-20177
BOS SA/2008 - 532.147,41 /kredyt 2009-20187
INGBS/2009 - 289.999,88 /kredyt 2010-2014/
BPS SA/2010 - 382.352,97 /kredyt 2011 -20151
PKOBP/2011 - 280.000,00 /kredyt 2012-20167
EFRWP/2012 - 190.000,00 / pozyczka 2013-2017/
BGK - 173.912,50 / pozyczka pomostowa2012-2013/
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W roku 2012 planowane rozchody - splaty zaci^gni^tych kredytow
przypadajajse w roku budzetowym stanowily kwot§ 468.212,30 zl.
Wykonane rozchody /splaty / stanowily kwote_ 468,212,30 zl.

Planowane przychody budzetu stanowily kwote_ 832.124,80 zl i pochodziiy z
pozyczek i kredytow w kwocie 712.050,80 zl oraz z wolnych srodkow w kwocie
120.074,00 zl.

Wykonane przychody budzetu stanowily kwot§ 483.986,58 zl i pochodziiy z
zaci^gni^tych pozyczek w kwocie 363.912,50 zl oraz z wolnych srodkow w
kwocie 120.074,06 zl. W roku 2012 zaci^gni^to dwie nowe pozyczki w ogolnej
kwocie 363.912,50 zl, natomiast nie zaciftsnieto planowaneso kredytu
w kwocie 348.138,30 zl

Samorzajdowe jednostki budzetowe, o ktorych mowa w art.223 uofp
nie posiadaj^ wydzielonych rachunkow bankowych, przeznaczonych do
gromadzenia dochodow okreslonych przez Rad^ Gminy Oporow.

Oporow, marzec 2013 r.

Robe vsti
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n GM2HY OPOROW
now, tarina woj. -<6clzki

II. Dzialaj^c na podstawie art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz.240, ze zm./
Wojt Gminy Oporow przedstawia, co nast^puje:

INFORMAC JA O ZMIANACH W PLANIE WYDATKOW NA
REALIZACJ^ PROGRAMOW FINANSOWANYCH Z UDZIALEM
SRODKOW ZAGRANICZNYCH, O KTORYCH MOWA W ART.5 UST.l
PKT 213 UOFP, NA PRZESTRZENI ROKU 2012.

Zadanie/Program

I. Wydatki majatkowe,
w tym z udzialem
srodkow UE
1. Dz.900, rozdz. 90001

,,Budowa 35 szt.
naturalnych

przydomowych
oczyszczalni sciekow na

terenie Gminy
row"

2. Dz. 900, rozdz. 90095
„ Rekreacja nad wodq
- budowa pomostu

przy stawie wodnym w
Oporowie oraz zakup

trzech jednostek
plywaj^cych"

II. Wydatki biezace,
w tym z udzialem
srodkow UE
Dz. 852, rozdz. 85295

,,Kapital ludzki;
Promocja integracji
spotecznej; Rozwoj i

upowszechnianie
aktywnej integracji;

Plan wydatkow
w/g uchwaly
budzetowej
na rok2012

398.475,00

24.000,00

179.520,00

Plan po zmianach
na dz. 31.12 2012 r.

292.000,00

26.000,00

152.072,00

Oporow, marzec 2013 r.
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III. STOPIEN ZAAWANSOWANIA PROGRAMOW WIELOLETNICH:

1. Zadanie pn. "Budowa 35 szt. naturalnych przydomowych
oczyszczalni sciekow na terenie Gminy Oporow" realizowane bylo w
latach 2011-2012 jako zadanie w zakresie wydatkow majqtkowych

/ inwestycyjnych/ , w tym z udzialem srodkow UE.

Calkowity koszt zadania - 313.249,50 zl, w tym:
- wroku2011 wkwocie 21.525,00 zl,
- w roku 2012 w kwocie 291.724,50 zl.

Realizacja zadania przedstawia si$ nast^pujqco:
2011 rok - 21.525,00
2012 rok - 291.724,50 , stanowi kwot$ 313,249,50 oraz

100% zaawansowania zadania wieloletnieso.

2. Zadanie pn. "Rekreacja nad wod^ - budowa pomostu przy stawie
wodnym w Oporowie oraz zakup trzech jednostek plywajqcych"
realizowane bylo w latach 2011 - 2012 jako zadanie w zakresie wydatkow
maj^tkowych / inwestycyjnych/, w tym z udzialem srodkow UE.

Calkowity koszt zadania - 27.354,90 zl, w tym:
w roku 2011 w kwocie 1.469,50 zl,

- w roku 2012 w kwocie 25.885,40 zl.
Realizacja zadania przedstawia sif nast^puj^co:

2011 rok - 1.469,50
2012 rok - 25.885,40 , stanowi kwot$ 27.354,90 oraz

100% zaawansowania zadania wieloletniego.

3. Zgodnie z Umowa^ Ramow^ Programu Operacyjnego Kapital Ludzki,
w zakresie wydatkow biezsjcych , w tym z udzialem srodkow UE, w/w
Program realizowany jest w latach 2009 - 2013 w l^cznych nakladach
finansowych w kwocie 574,298,44 zl , w tym w roku 2013 w
szacunkowej kwocie 143.160,00 zl.

W latach 2009-2012 w ramach PO Kapital Ludzki wydatkowano
kwot£ 431,138,44 zl, co stanowi 75,07 % zaawansowania realizacji
programu wieloletniego.

Oporow, marzec 2013 r.
w©
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