
SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY OPATÓW

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2017 ROK

Budżet Gminy Opatów na 2017 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Opatów Nr 120/XXVIII/2016 w 
dniu 21 grudnia 2016 r. i przedstawiał następujące wielkości :

- dochody budżetowe 24.470.750,74 zł,
w tym :

a/ bieżące w kwocie 22.788.792,74 zł,
b/ majątkowe w kwocie 1.681.958,00 zł.
- wydatki budżetowe 23.835.698,74 zł,

w tym :
a/ bieżące w kwocie 20.700.684,74 zł,
b/ majątkowe w kwocie 3.135.014,00 zł.

W ciągu roku budżet ulegał kolejnym zmianom i na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiał kwoty :

- dochody budżetowe 28.081.124,56 zł,
w tym :

a/ bieżące w kwocie 26.100.644,48 zł,
b/ majątkowe w kwocie 1.980.480,08 zł.
- wydatki budżetowe 28.957.364,99 zł,

w tym :
a/ bieżące w kwocie 25.405.217,30 zł,
b/ majątkowe w kwocie 3.552.147,69 zł.

Na dokonaną korektę dochodów i wydatków złożyły się następujące zmiany wprowadzone do budżetu 
uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta :

1. Zwiększenie dochodów o kwoty dotacji przyznanych przez Wojewodę Śląskiego  na 
realizację zadań zleconych 1.544.460,56 zł,
w tym :

a/ zadania z zakresu pomocy społecznej 864.944,42 zł,
b/ zadania z zakresu administracji 10.551,41 zł,
c/ stypendia dla uczniów 30.052,00 zł,
d/ wypłata akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego 305.929,85 zł,
e/ zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 226.122,00 zł,
f/ dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych 19.440,00 zł,
g/ sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół 87.420,88 zł.

2. Dotacje celowe ze środków europejskich
na finansowanie następujących projektów :

a/ „Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów” 133.157,91 zł,
b/ „Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Piaskowa na Osiedlu w Opatowie” 160.007,65 zł.
3. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 168.434,64 zł.
4. Zwiększenie przez Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej 60.176,00 zł.
5. Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za pobyt w oddziałach przedszkolnych dzieci 

z sąsiednich gmin 60.000,00 zł.
6. Dofinansowanie otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych - odcinek drogi gminnej 
Złochowice - Waleńczów 131.608,00 zł.

7. Otrzymany od Wojewody Śląskiego zwrot wydatków wykonanych w roku 2016 w 
ramach funduszu sołeckiego 68.944,06 zł.

8. Odszkodowanie otrzymane z PZU w związku z wypadkiem, jaki miał miejsce w 
Gimnazjum w Opatowie 200.000,00 zł.

9. Otrzymany z Urzędu Skarbowego w Kłobucku zwrot podatku VAT za lata 2012 - 
2016 1.054.793,00 zł.
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10. Wpływy z opłat za czynności egzekucyjne 10.100,00 zł.
11. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 15.200,00 zł.
12. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5.000,00 zł.
13. Zmniejszenie przez Ministra Finansów wielkości udziałów w podatku dochodowym 

od osób fizycznych - 1.508,00 zł.
Dochody ogółem: 3.610.373,82 zł.

Na zwiększenie w ciągu roku kwoty wydatków złożyły się wszystkie w/w  zmiany występujące w 
dochodach, środki pochodzące z umorzonej pożyczki w wys. 63.776,00 zł oraz  w związku z uwzględnieniem w 
budżecie przychodów z tyt. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu j.s.t. Kwotę wolnych środków przyjęto  uchwałą Rady Gminy Nr 127/XXX/2017 z dnia 29 marca 2017 
r. w wysokości 1.447.516,43 zł i  przeznaczono na sfinansowanie  wydatków w następujących rozdziałach :

1. Rozdz. 01010  „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ” 23.400,00 zł.
2. Rozdz. 60016  „Drogi publiczne gminne ” 370.034,68 zł.
3. Rozdz. 71004  „Plany zagospodarowania przestrzennego ” 26.000,00 zł.
4. Rozdz. 75023  „Urzędy gmin ” 901.006,61 zł.
5. Rozdz. 80101  „Szkoły podstawowe” 93.481,75 zł.
6. Rozdz. 90005  „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ” 24.600,00 zł.
7. Rozdz. 90095  „Pozostała działalność ” 8.993,39 zł.

R a z e m : 1.447.516,43 zł.

I   D O C H O D Y

Dział Nazwa Plan w zł Wykonanie  w 
zł

%
wyk.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.787.887,85 305.929,85 17
Dochody bieżące 305.929,85 305.929,85 100
w tym :

- dotacja celowa z budżetu państwa w celu dokonania 
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego 305.929,85 305.929,85 100
Dochody majątkowe 1.481.958,00 0,00 -
w tym :

- planowany zwrot środków unijnych przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego dot. 
finansowania  zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa 
systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości  
Iwanowice Duże”. 1.481.958,00 0,00 -

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 291.615,65 291.596,13 100
Dochody bieżące 0,00 6,30 -
w tym :

- opłata za świadczenie usług transportowych 0,00 6,30 -
Dochody majątkowe 291.615,65 291.589,83 100
w tym :

- otrzymany zwrot środków unijnych dot. zadania 
inwestycyjnego p.n.  „Przebudowa odcinka drogi 
gminnej ul. Piaskowa na osiedlu w Opatowie”.  
Zadanie zostało zrealizowane w 2016 roku. 160.007,65 160.007,65 100

- dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego na przebudowę odcinka drogi 
gminnej Złochowice - Waleńczów 131.608,00 131.582,18 100

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 246.700,00 44.075,38 18
Dochody bieżące 46.700,00 44.075,38 94
w tym :

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości 5.700,00 5.684,63 100
- wpłaty czynszu za wynajem lokali 41.000,00 38.386,84 94

Zaległości z tego tytułu na dzien 31 grudnia 2017 r. wynoszą 2.593,18 zł.
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- odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 3,91 -
Dochody majątkowe 200.000,00 0,00 -

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200.000,00 0,00 -
W roku 2017 z w/w tytułu nie uzyskano żadnych dochodów.
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 600,00 600,00 100

Dochody bieżące 600,00 600,00 100
w tym :

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej 600,00 600,00 100

Środki wpłynęły ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na odnowienie mogił wojennych .
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 51.447,41 53.979,84 105

Dochody bieżące 51.447,41 53.979,84 105
w tym :

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej 43.447,41 43.447,41 100

- wpływy ze sprzedaży energii , świadczonych usług, 
sprzdaży składników  majątkowych i odsetek za zwłokę

8.000,00 10.527,78 132
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań  z zakresu 

administracji rządowej 0,00 4,65 -
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.401,00 1.401,00 100
Dochody bieżące 1.401,00 1.401,00 100
w tym :

- dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców 1.401,00 1.401,00 100
752 OBRONA  NARODOWA 800,00 800,00 100

Dochody bieżące 800,00 800,00 100
w tym :

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej 800,00 800,00 100

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB  
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 
POBOREM 6.269.735,00 6.246.182,89 100
Dochody bieżące 6.269.735,00 6.246.182,89 100
w tym :

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w 
formie karty podatkowej 10.000,00 7.743,29 77

Podatek  pobiera i przekazuje gminie Urząd Skarbowy w Kłobucku. Zaległości z w/w tytułu na dzień 31 grudnia 
2017 r. wynoszą 3.827,71 zł, co wynika ze sprawozdania w/w urzędu.

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 1.070.000,00 1.093.577,18 102
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 77.944,74 zł i są większe od zaległości z roku 2016 o  
2.121,84 zł.

- podatek rolny od osób prawnych 5.000,00 4.966,00 99
Na dzień 31 grudnia 2017 r. zaległości nie występują.

- podatek leśny od osób prawnych 2.500,00 3.499,80 138
Na dzień 31 grudnia 2017 r. zaległości nie występują.

- podatek od środków transportowych od osób prawnych 2.000,00 3.797,00 190
Na dzień 31 grudnia 2017 r. zaległości nie występują.

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób 
prawnych 0,00 9.388,00 -

- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne od osób 
prawnych 100,00 45,80 46
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Zaległości z w/w tytułu na dzień 31 grudnia 2017 r. nie występują.
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych 600,00 1.416,60 236

Ogólna kwota należności z tyt. odsetek od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 54.349,63 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 620.000,00 636.485,00 103

Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 135.846,79 zł. i są większe od zaległości z roku 2016 
o 3.025,29 zł.

- podatek rolny od osób fizycznych 360.000,00 341.103,50 95
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 29.279,10 zł i są mniejsze od zaległości z roku 2016 o 
1.247,43 zł.

- podatek leśny od osób fizycznych 20.000,00 18.524,67 93
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 2.251,83 zł i są większe od zaległości z roku 2016 o  
316,83 zł.

- podatek od środków transportowych od osób 
fizycznych 100.000,00 94.883,00 95

Zalegości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą  42.832,90 zł i są większe od zaległości z roku 2016 o 
6.877,00 zł.

- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych 30.000,00 6.926,00 23
Podatek pobiera i przekazuje gminie Urząd Skarbowy w Kłobucku. Należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 
2017 roku wynoszą 16.146,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób 
fizycznych 140.000,00 107.572,00 77

Podatek pobierają i przekazują gminie urzędy skarbowe.
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne od osób 

fizycznych 11.000,00 3.262,73 65
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 2.977,26 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych 10.000,00 6.974,95 70
Należności z tytułu odsetek od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 44.607,17 zł.

- wpływy z opłaty skarbowej 18.000,00 16.448,00 91
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych 86.000,00 80.228,73 93
- opłata za zajęcie pasa drogowego 15.000,00 13.854,81 92
- opłata adiacencka 153.000,00 100.334,60 66

Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 7.578,31 zł.
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne 0,00 90,96 -
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego 2.000,00 0,00 -
W 2017 roku dochody z w/w tytułu nie wystąpiły.

- odsetki od nieterminowych wpłat 600,00 330,61 55
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.608.935,00 3.690.849,00 102

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w całości przekazuje gminie Ministerstwo Finansów.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 5.000,00 3.880,66 78

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych do  gminy przekazują urzędy skarbowe.
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 11.043.478,06 11.043.478,06 100

Dochody bieżące 11.037.016,08 11.037.016,08 100
w tym :

- roczna kwota subwencji ogólnej
na którą składają się:

9.719.741,00 9.719.741,00 100

a/ część oświatowa 6.034.997,00 6.034.997,00 100
b/ część wyrównawcza 3.665.345,00 3.665.345,00 100
c/ część równoważąca 19.399,00 19.399,00 100

- otrzymany z Urzędu Skarbowego w Kłobucku zwrot 
podatku VAT za lata 2012-2016 1.054.793,00 1.054.793,00 100

- kwota odszkodowania otrzymana z PZU w związku z 
wypadkiem, który miał miejsce w Gimnazjum w 
Opatowie 200.000,00 200.000,00 100

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dot.   
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częściowej refundacji wydatków bieżących 
poniesionych z funduszu sołeckiego w 2016 roku 62.482,08 62.482,08 100
Dochody majątkowe 6.461,98 6.461,98 100
w tym :

- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach częściowej 
refundacji wydatków majątkowych poniesionych z 
funduszu sołeckiego w 2016 roku 6.461,98 6.461,98 100

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 766.640,79 693.988,64 91
Dochody bieżące 766.196,34 693.988,64 91
w tym :

- wpłaty czynszu za wynajem lokali 7.100,00 1.381,65 19
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego - czesne 18.000,00 4.972,00 28
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 

jednostkach realizujących zadania z zakresu 
wychowania przedszkolnego 100.000,00 97.646,50 98

- odpłatność za wyżywienie 70.000,00 80.787,04 115
- darowizny na rzecz szkół 10.000,00 2.370,05 24
- środki pozyskane na zakup mleka dla ucczniów 35.000,00 18.372,25 52
- odszkodowanie otrzymane od firmy ubezpieczeniowej 

za szkody powstałe w szkołach podstawowych w 
Iwanowicach Dużych i Opatowie 200,00 13.799,95 6900

- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup 
podręczników dla uczniów szkół podstawowych 69.096,47 67.991,65 98

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup 
podręczników dla uczniów Gimnazjum w Opatowie 18.324,41 17.835,51 97

- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek do 
bibliotek w szkołach podstawowych 15.440,00 15.440,00 100

- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek do 
biblioteki w Gimnazjum w Opatowie 4.000,00 4.000,00 100

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań gminy z przeznaczeniem dla oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych 226.122,00 226.122,00 100

- dotacja celowa na realizację projektu p.n. „Wzrastam i 
rozwijam się w Gminie Opatów” 132.713,46 123.393,75 93

- wpłaty sąsiednich gmin za pobyt dzieci z ich terenu w 
oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Opatów 60.000,00 17.968,40 30

- odszkodowanie otrzymane od firmy ubezpieczeniowej 
za szkody powstałe w Gimnazjum w Opatowie 200,00 1.907,89 954
Dochody majątkowe 444,45 0,00 -
w tym :

- dotacja celowa na realizację projektu p.n.  „Wzrastam i 
rozwijam się w Gminie Opatów” 444,45 0,00 -
W roku 2017 dochody z w/w tytułu nie wystąpiły.

852 POMOC SPOŁECZNA 236.542,74 236.989,59 100
Dochody bieżące 236.542,74 236.985,59 100
w tym :

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z 
zakresu administracji rządowej 28.716,00 28.715,60 100

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań gminy 188.327,00 185.852,79 99

- wpływy pozyskane z częściowej odpłatności członków 
rodziny za pobyt osób w domach pomocy społecznej

0,00 4.738,64 -
- dopłata podopiecznych do świadczonych usług 

opiekuńczych 0,00 192,00 -
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- dotacja celowa ze środków europejskich na 
finansowanie projektu p.n. „Aktywna integracja 
powiatu kłobuckiego” 19.499,74 17.486,56 90

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 30.052,00 29.954,36 100
Dochody bieżące 30.052,00 29.954,36 100
w tym :

- dotacje  celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na 
udzielenie pomocy materialnej dla uczniów 30.052,00 29.954,36 100

855 RODZINA 6.729.289,42 6.689.498,70 99
Dochody bieżące 6.729.289,42 6.689.498,70 99
w tym :

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań  z 
zakresu administracji rządowej 2.007.241,00 1.993.608,19 99

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań gminy 4.161,42 3.255,61 78

- dotacje celowe z budzetu państwa na realizację zadań z 
zakresu administracji rządowej  związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego  500 + 4.712.887,00 4.683.231,52 99

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej 5.000,00 9.403,38 188

W wymienionej pozycji występują należności z tytułu podlegającej zwrotowi zaliczki alimentacyjnej lub funduszu 
alimentacyjnego, do którego są zobowiązani dłużnicy alimentacyjni.
Kwota należności na dzień  31 grudnia 2017 r. wynosi 530.197,97 zł.
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 624.934,64 748.778,86 120
Dochody bieżące 624.934,64 748.778,86 120
w tym :

- opłata za wywóz odpadów komunalnych 435.500,00 584.553,62 134
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 74.312,69 zł. i są mniejsze od zalgłości z 2016 r. o 
12.438,52 zł.

- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne związane z 
wywozem odpadów 5.000,00 2.142,82 43

Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 2.102,78 zł i są większe od zaległości  w 2016 r.  o 
420,78 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat 4.000,00 1.818,83 45
Należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 4.973,42 zł.

- dofinansowanie otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach na realizacje programu p.n. „Usuwanie 
wyrobów  zawierających azbest  z nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Opatów" 168.434,64 147.102,48 87

- dochody  z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 
otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego 11.000,00 13.031,01 118

- wpływy z zaległości z tytułu zniesionej opłaty 
produktowej 1.000,00 130,10 13

926 KULTURA FIZYCZNA 0,00 130,00 -
Dochody bieżące 0,00 130,00 -
w tym :

- opłata wnoszona przez uczestników V Mistrzostw 
Gminy Opatów w zawodach Nordic Walking 0,00 130,00 -

D o c h o d y   ogółem : 28.081.124,56 26.387.379,30 94,0
w tym :

1. Dochody bieżące 26.100.644,48 26.088.158,49 100,0
w tym :

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 
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na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 152.213,20 140.880,31 92,6

2. Dochody majątkowe 1.980.480,08 299.220,81 15,1
w tym :

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.642.410,10 160.007,65 9,7

II    W Y D A T K I

Dział Rozdział Nazwa Plan w zł Wykonanie      
w zł

%
wyk.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2.638.877,75 592.004,89 22
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

2.324.947,90 280.489,24 12
1.Wydatki bieżące 63.219,90 63.211,60 100
a/wydatki jednostek budżetowych 63.219,90 63.211,60 100
w tym :
- wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań 63.219,90 63.211,60 100

Wymienione wydatki poniesiono na następujące zadania :
1.Wycena nieruchomości w celu ustalenia 
wysokości opłaty adiacenckiej 17.640,00
2.Opłata za zajęcie pasa drogowego dokonana 
na rzecz Starostwa Powiatowego w Kłobucku 
i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad w Katowicach 45.571,60
2.Wydatki majątkowe 2.261.728,00 217.277,64 10
w tym :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.261.728,00 217.277,64 10
w tym :

- na programy finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 
i 3 2.040.758,00 0,00 -

Na wydatki majątkowe składają się :
1.Budowa wodociągu w Waleńczowie - projekt 19.000,00
2.Budowa kanalizacji sanitarnej w Iwanowicach Dużych 11.919,80
3.Budowa kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu Pierwszym 34.500,00
4.Budowa kanalizacji sanitarnej w Iwanowicach Małych 46.860,00
5.Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie - ul. Nadrzeczna i Iwanowicach Małych - 
ul. Miodowa i ul. Zwierzyniecka 40.273,06
6.Wymiana zbiornika wody w Waleńczowie 24.228,26
7.Budowa wodociągu - Zwierzyniec Drugi - Kleć 15.498,00
8.Ujęcie wody w Opatowie - zakup pompy 10.209,00
9.Kanalizacja sanitarna w Opatowie - zakup pompy 14.789,52

01030 Izby rolnicze 8.000,00 5.585,80 70
Wydatki bieżące 8.000,00 5.585,80 70
a/wydatki jednostek budżetowych 8.000,00 5.585,80 70
w tym :
-wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań 8.000,00 5.585,80 70

Zrealizowany wydatek dotyczy obligatoryjnie naliczonego odpisu na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 
2% od kwoty dochodów z podatku rolnego.

01095 Pozostała działalność 305.929,85 305.929,85 100
Wydatki bieżące 305.929,85 305.929,85 100
a/wydatki jednostek budżetowych 305.929,85 305.929,85 100
w tym :
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- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.998,62 5.998,62 100
- wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań 299.931,23 299.931,23 100

W kwocie zrealizowanych wydatków wystąpił zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oraz 
sfinansowano koszty przygotowania  materiałów niezbędnych dla tych wypłat.
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.860.657,22 1.856.549,59 100

60014 Drogi publiczne powiatowe 178.352,00 178.352,00 100
1.Wydatki majątkowe 178.352,00 178.352,00 100
w tym :
-inwesycje i zakupy inwesycyjne 178.352,00 178.352,00 100

W ramach wydatków przekazano dotację dla Powiatu Kłobuckiego na inwestycję realizowaną zgodnie z podpisaną 
umową.

60016 Drogi publiczne gminne 1.682.205,22 1.678.173,21 100
1.Wydatki bieżące 742.107,53 738.635,10 100
a/ wydatki jednostek budżetowych 742.107,53 738.635,10 100
w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.000,00 10.736,97 98
- wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań 731.107,53 727.898,13 100
2.Wydatki majątkowe 940.097,69 939.538,11 100
w tym :
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 940.097,69 939.538,11 100

Z ogólnej kwoty wydatków  związanych z remontami oraz bieżącym utrzymaniem dróg zrealizowano zadania w 
następujących miejscowościach :

- Brzezinki 36.884,63
- Iwanowice Duże 24.709,65
- Iwanowice Małe 165.369,62
- Opatów 165.985,23
- Waleńczów 168.459,68
- Wilkowiecko 59.277,29
- Złochowice 403.399,02
- Zwierzyniec Pierwszy 129.667,06
- Zwierzyniec Drugi 101.576,54
- inne remonty - natrysk dróg 91.023,00

R a z e m : 1.346.351,72
Pozostałe wydatki bieżące :
- odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi 51.731,47
- umowy zlecenia i pochodne 10.736.97
- wydatki związane z zatrudnieniem więźniów 83.436,36
- opłaty ubezpieczeniowe 1.350,40
- naprawa sprzętu 6.829,45
- palety 7.649,98
- zakup kruszywa drogowego 57.450,31
- usługi transportowe 40.897,84
- przeglądy dróg 8.856,00
- usługi geodezyjne i kosztorysowe 5.409,00
- obkaszanie poboczy 16.935,84
- materiały, remonty i narzędzia 6.315,21
- zakup masy asfaltowej 11.333,22
- zakup znaków drogowych 2.449,19
- zakup paliwa 1.376,69
- zakup soli drogowej 14.432,82
- usuniecie drzew 1.728,00
- inne wydatki 2.903,04

R a z e m : 331.821,49
60053 Infrastruktura lelekomunikacyjna 100,00 24,38 24
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Wydatki bieżące 100,00 24,38 24
a/ wydatki jednostek budżetowych 100,00 24,38 24
w tym :
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 100,00 24,38

24

Wydatek został poniesiony na rzecz Śląskiego Zarządu Melioracji.
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 35.500,00 30.935,45 87

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki 
mieszkaniowej 25.000,00 20.542,10 82
Wydatki bieżące 25.000,00 20.542,10 82
a/wydatki jednostek budżetowych 25.000,00 20.542,10 82
w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

3.000,00

22.000,00

3.000,00

17.542,29

1100

80
W ramach wydatków bieżących sfinansowano  następujące zakupy i remonty :

- zakup węgla - Dom Nauczyciela  w Zwierzyńcu Pierwszym 8.264,22
- wymiana okien w Domu Nauczyciela w Zwierzyncu P. 5.890,00
- naprawa instalacji elektrycznej w Domu Nauczyciela w 

Zwierzyńcu Pierwszym 1.107,00
- przegąd budynków komunalnych 3.000,00
- zakup energii elektrycznej 627,11
- usługi kominiarskie 207,28
- zakup materiałów remontowych 1.274,49
- składki ubezpieczeniowe 172,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.500,00 10.393,35 99
Wydatki bieżące 10.500,00 10.393,35 99
a/wydatki jednostek budżetowych 10.500,00 10.393,35 99
w tym :
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 10.500,00 10.393,35 99

W rozdziale sfinansowano  opłaty za mapy ewidencyjne,   za wypis z ksiąg wieczystych, wycenę  nieruchomości 
oraz za wypis z rejestru gruntów.
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 136.600,00 12.030,13 9

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 126.000,00 2.992,32 2
Wydatki bieżące 126.000,00 2.992,32 2
a/ wydatki jednostek budżetowych 126.000,00 2.992,32 2

w tym :
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 126.000,00 2.992,32 2
Zrealizowane wydatki zostały poniesione w związku ze zmianami wprowadzonymi do  planu zagospodarowania 
przestrzennego.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 10.000,00 8.437,81 84
Wydatki majątkowe 10.000,00 8.437,81 84
w tym :
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000,00 8.437,81 84
w tym :
- na programy finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10.000,00 8.437,81 84

W rozdziale  sfinansowano zadanie p.n. „Budowa zintegrownego systemu informacji przestrzennej, wspierającego 
świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego”.
Koordynatorem tego zadania jest Starostwo  Powiatowe w Kłobucku.
Zakończenie zadania nastąpi w roku 2018.

71035 Cmentarze 600,00 600,00 100
Wydatki bieżące 600,00 600,00 100
a/ wydatki jednostek budżetowych 600,00 600,00 100
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w tym :
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 600,00 600,00 100
Z wymienionej kwoty zakupiono kwiaty na mogiły wojenne oraz sfinansowano ułożenie kostki bukowej przy 
mogile w Opatowie . Środki na ten cel  wpłynęły od Wojewody Śląskiego.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4.048.009,92 3.996.214,95 99

75011 Urzędy wojewódzkie 43.447,41 43.447,41 100
Wydatki bieżące 43.447,41 43.447,41 100
a/ wydatki jednostek budżetowych 43.447,41 43.447,41 100

w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.982,41 42.982,41 100
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 465,00 465,00 100
W rozdziale sfinansowano wydatki, które poniesiono na administrację w ramach zadań zleconych gminie.  Dotacja 
wpłynęła  od Wojewody Śląskiego.

75022 Rady gmin 110.500,00 109.070,07 99
Wydatki bieżące 110.500,00 109.070,07 99
a/ wydatki jednostek budżetowych 5.100,00 4.050,07 79

w tym :
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 5.100,00 4.050,00 79
b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 105.400,00 105.020,00 100

Wydatki poniesiono w związku z funkcjonowaniem Rady Gminy . Obejmują  wypłacone diety,  zakup artykułów 
spożywczych itp.

75023 Urzędy gmin 3.461.273,61 3.418.800,81 99
1. Wydatki bieżące 3.464.803,61 3.339.921,67 99
a/ wydatki jednostek budżetowych 3.119.826,61 3.094.771,51 99

w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.878.252,00 1.877.788,22 100
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 1.241.574,61 1.216.983,29 98
b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 244.980,00 245.150,16 100

Na ogólną kwotę wydatków bieżących  rozdziału składają się wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem 
urzędu gminy. W rozdziale, poza wydatkami dotyczącymi wynagrodzeń pracowników, występują wydatki za 
badania lekarskie pracowników,za przeprowadzone w urzędzie remonty, za opał, energię elektryczną, za 
prenumeratę prasy i wydawnictw, za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, za serwis oprogramowania 
komputerowego, opłaty licencyjne dot. programów komputerowych, za wypłacane renty  miesięczne,  odwóz psów 
do schroniska itp.

2. Wydatki majątkowe 96.470,00 78.879,14 82
Na kwotę wydatków majątkowych składa się realizacja  następujących zadań :

1. Monitoring wizyjny - zewnętrzny 16.012,14
2. Zakup samochodu Citroen - Berlingo 44.880,00
3. Zakup zagęszczarki 8.118,00
4. Dofinansowanie podjazdu w budynku Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Dankowicach Drugich. 3.000,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu 
terytorialnego 376.288,90 374.786,12 100
Wydatki bieżące 376.288,90 374.786,12 100
a/wydatki jednostek budżetowych 323.936,00 322.590,92 100
w tym :
- wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 285.590,00 284.720,81 100
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 38.346,00 37.870,11 99
b/świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 142,30 47
c/wydatki na programy finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 52.052,90 52.052,90 100
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W rozdziale występują wydatki poniesione na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty w Opatowie, obsługę 
finansową bibliotek oraz finansowanie wynagrodzeń i pochodnych Kierownika projektu p.n. "Wzrastam i rozwijam 
się w Gmine Opatów", które są opłacane ze środków unijnych.

75095 Pozostała działalność 56.500,00 49.917,63 88
Wydatki bieżące 56.500,00 49.917,63 88
a/ wydatki jednostek budżetowych 55.300,00 49.917,63 90

w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.600,00 33.993,83 88
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 16.700,00 15.923,80 95
b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200,00 0,00 -

Na wydatki rozdziału składają się wynagrodzenia wypłacone sołtysom za dokonane inkaso podatków, opłata 
licencyjna od programów podatkowych , składki członkowskie na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz 
stowarzyszenia  p.n. Zielony Wierzchołek Śląska.
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 

WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.401,00 1.401,00 100

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 1.401,00 1.401,00 100
Wydatki bieżące 1.401,00 1.401,00 100
a/ wydatki  jednostek budżetowych 1.401,00 1.401,00 100

w tym :
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 1.401,00 1.401,00 100
W rozdziale sfinansowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na 
ten cel wpłynęły z Krajowego Biura Wyborczego.
752 OBRONA NARODOWA 800,00 800,00 100

75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 100
Wydatki bieżące 800,00 800,00 100
a/ wydatki jednostek budżetowych 800,00 800,00 100

w tym :
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 800,00 800,00 100
Z otrzymanej dotacji zakupono materiały przeznaczone do wykorzystania przy   prowadzeniu szkoleń.
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 179.027,93 160.721,30 90
75412 Ochotnicze straże pożarne 179.027,93 160.721,30 90

1. Wydatki bieżące 179.027,93 160.721,30 90
a/ wydatki jednostek budżetowych 166.027,93 154.138,30 93

w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.700,00 33.523,30 89
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 128.327,93 120.615,00 94
b/ dotacje na zadania bieżące 10.000,00 6.583,00 66
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 0,00 -

W rozdziale sfinansowano następujące wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP :
- zakup materiałów i usług łącznie z wydatkami wykonanymi w 

ramach funduszy sołeckich 54.966,47
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi 33.523,30
- opłaty ubezpieczeniowe 8.810,00
- opłaty rejestracyjne 578,00
- nagrody za współzawodnictwo 3.155,97
- przeglądy techniczne pojazdów i urządzeń oraz konserwacja 

aparatów powietrznych 7.332,70
- usługi kominiarskie 1.492,22
- szkolenia sprawnościowe 1.430,00
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- badania okresowe strażaków 14.415,00
- zakup paliwa 12.506,77
- zakup węgla 5.993,59
- zakup odzieży ochronnej i mundurów 9.934,28
- dotacje dla jednostek 6.583,00

R a z e m : 160.721,30
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 180.000,00 150.839,26 84

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 180.000,00 150.839,26 84

Wydatki bieżące 180.000,00 150.839,26 84
w tym :

- obsługa długu 180.000,00 150.839,26 84
Na wykazaną kwotę długu składają się odsetki zapłacone od pożyczek i kredytów podjętych z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z Banku Spółdzielczego w Krzepicach oraz z 
Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 355.234,34 297.224,76 84

75814 Różne rozliczenia finansowe 297.234,34 297.224,76 100
Wydatki bieżące 297.234,34 297.224,76 100
a/ wydatki jednostek budżetowych 297.234,34 297.224,76 100
w tym :
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 297.234,34 297.224,76 100

Wydatki zostały poniesione na rzecz firmy zajmuącej się odzyskiwaniem podatku VAT na rzcz jednostek 
samorządu terytorialnego.

75818 Rezerwy ogólne i celowe 58.000,00 0,00 -
Wydatki bieżące 58.000,00 0,00 -
a/ wydatki jednostek budżetowych 58.000,00 0,00 -

w tym :
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 58.000,00 0,00 -
Wymienona po stronie planu kwota określa wielkość niewykorzystanej w 2017 roku  rezerwy przeznaczonej na 
zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10.382.337,64 10.197.212,98 98

80101 Szkoły podstawowe 6.774.243,95 6.662.004,42 98
1. Wydatki bieżące 6.718.743,95 6.606.527,23 98
a/ wydatki jednostek budżetowych 4.510.381,19 4.403.251,64 98

w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.799.331,72 3.758.064,86 99
- wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 711.049,47 645.186,78 91
b/ dotacje na zadania bieżące 1.795.000,00 1.792.227,02 100
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 178.600,00 176.285,81 99
d/ wydatki na programy finansowane z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3 234.762,76 234.762,76 100

Zrealizowane wydatki obejmują funkcjonowanie szkół podstawowych oraz część wydatków zrealizowanych w 
ramach programu „Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów”.
W pozycji „Dotacje na zadania bieżące" występuje kwota 1.792.227,02 zł, którą przekazano dla Stowarzyszenia  
„Nasza Szkoła”.
Na  dzień 31 grudnia 2017 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 135.344,34 zł i dotyczą zadania 
realizowanego z udziałem środków unijnych p.n. „Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów”. W/w 
zobowiązania wystąpiły w związku z wstrzymaniem finansowania zadania przez Urząd Marszałkowski 
Wojewółdztwa Śląskiego na czas przeprowadzanej kontroli finansowej.

2. Wydatki majątkowe 55.500,00 55.477,19 100
w tym :

a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne 55.500,00 55.477,19 100
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Na wymienione wydatki inwestycyjne składa się zadanie  związane z wymianą pieca CO w Wilkowiecku.
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 690.925,00 683.015,79 99
Wydatki bieżące 690.925,00 683.015,79 99
a/ wydatki jednostek budżetowych 655.725,00 648.087,26 99

w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 606.863,00 600.712,04 99
- wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 48.862,00 47.375,22 97
b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.200,00 34.928,53 99

Zrealizowane wydatki obejmują bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych.
80104 Przedszkola 58.492,00 43.170,55 74

Wydatki bieżące 58.492,00 43.170,55 74
a/ wydatki jednostek budżetowych 58.492,00 43.170,55 74

w tym :
- wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 58.492,00 43.170,55 74
Wydatki poniesiono na rzecz przedszkoli z sąsiednich gmin, w związku z pobytem w nich dzieci z terenu Gminy 
Opatów.

80110 Gimnazja 1.997.233,41 1.978.048,67 99
Wydatki bieżące 1.997.233,41 1.978.048,67 99

w tym :
a/ wydatki jednostek budżetowych 1.917.033,41 1.898.075,66 99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.636.209,00 1.631.249,16 100
- wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 280.824,41 266.826,50 95
b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 80.200,00 79.973,01 100

Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników Gimnazjum w Opatowie , pochodne od wynagrodzeń oraz 
pozostałe wydatki niezbędne dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania gimnazjum.

80113 Dowożenie uczniów do szkół 125.000,00 124.196,74 99
Wydatki bieżące 125.000,00 124.196,74 99
a/ wydatki jednostek budżetowych 125.000,00 124.196,74 99

w tym :
- wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 125.000,00 124.196,74 99
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18.100,00 6.363,70 35

Wydatki bieżące 18.100,00 6.363,70 35
a/ wydatki jednostek budżetowych 18.100,00 6.363,70 35

w tym :
- wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 18.100,00 6.363,70 35
W rozdziale występują wydatki, które  poniesiono na doskonalenie zawodowe  nauczycieli.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 376.148,00 358.218,13 95
Wydatki bieżące 376.148,00 358.218,13 95
a/ wydatki jednostek budżetowych 374.648,00 357.597,11 95

w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 179.319,00 173.251,01 97
- wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 195.329,00 184.346,10 94
b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 621,02 41

W rozdziale występują wydatki poniesione na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Gimnazjum w Opatowie.
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych, szkołach podstawowych i 
innych formach wychowania przedszkolnego 17.527,84 17.527,84 100
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Wydatki bieżące 17.527,84 17.527,84 100
a/wydatki jednostek budżetowych 17.527,84 17.527,84 100
w tym :
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.527,84 17.527,84 100

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 
profilowanych i szkołach zawodowych oraz 
szkołach artystycznych 305.643,44 305.643,44 100
Wydatki bieżące 305.643,44 305.643,44 100
a/ wydatki jednostek budżetowych 300.643,44 300.643,44 100

w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300.643,44 300.643,44 100
b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 5.000,00 100

Wydatki wymienione w rozdziale  80150 obejmują prowadzenie zajęć z dziećmi z niepełnosprawnościami.
80195 Pozostała działalność 19.024,00 19.023,70 100

Wydatki bieżące 19.024,00 19.023,70 100
a/ wydatki jednostek budżetowych 19.024,00 19.023,70 100

w tym :
- wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 19.024,00 19.023,70 100
Wykazane wydatki zostały poniesione na realizację programu p.n. „Szklanka mleka dla ucznia.”
Na finansowanie programu składają się środki od rodzców, dofinansowanie  z Agencji Rynku Rolnego, środki z 
Okręgowej Spłdzielni Mleczarskiej w Radomsku oraz dofinansowanie gminy.
851 OCHRONA ZDROWIA 86.000,00 77.785,36 90

85153 Zwalczanie narkomanii 2.000,00 389,00 19
Wydatki bieżące 2.000,00 389,00 19
a/ wydatki jednostek budżetowych 2.000,00 389,00 19
w tym :
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 2.000,00 389,00 19

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 84.000,00 77.396,36 92
Wydatki bieżące 84.000,00 77.396,36 92
a/ wydatki jednostek budżetowych 71.100,00 65.026,36 91

w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36.500,00 35.295,06 97
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 34.600,00 29.731,30 86
b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.900,00 12.370,00 96

Wymienione wydatki zostały poniesione na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej.
852 POMOC SPOŁECZNA 822.479,74 772.262,69 94

85202 Domy pomocy społecznej 166.093,00 166.082,15 100
Wydatki bieżące 166.093,00 166.082,15 100
a/ wydatki jednostek budżetowych 166.093,00 166.082,15 100

w tym :
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 166.093,00 166.082,15 100
Wydatki poniesiono na sfinansowanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w liczbie 7 osób.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie 4.300,00 1.479,08 34
Wydatki bieżące 4.300,00 1.479,08 34
a/ wydatki jednostek budżetowych 4.300,00 1.479,08 34

w tym :
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 4.300,00 1.479,08 34
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Poniesione wydatki służyły finansowaniu  zespołu interdyscyplinarnego, który działa w ramach niebieskiej karty. 
W roku 2017  do Ośrodka wpłynęły 22 niebieskie  karty.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierajace niektóre świadczenia  z pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej 16.751,00 16.491,74 98
Wydatki bieżące 16.751,00 16.491,74 98
a/ wydatki jednostek budżetowych 16.751,00 16.491,74 98

w tym :
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 16.751,00 16.491,74 98
Wydatki poniesiono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych. Środki na ten cel wpłynęły 
od Wojewody Śląskiego.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 44.317,00 32.070,15 72
Wydatki bieżące 35.917,00 23.670,15 66
a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.917,00 23.670,15 66
b/ wydatki na programy finansowne z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 
i 3 8.400,00 8.400,00 100

Na realizację w/w zadań Wojewoda Śląski przekazał kwotę 8.209,82 zł. Pozostała kwota to środki własne gminy.
85216 Zasiłki stałe 90.072,00 89.050,51 99

Wydatki bieżące 90.072,00 89.050,51 99
a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 90.072,00 89.050,51 99

Zasiłki wypłacano  osobom niezdolnym do pracy i zostały w całości sfinansowane z otrzymanej dotacji.
85219 Ośrodki pomocy społecznej 365.620,00 340.718,68 93

1.Wydatki bieżące 365.620,00 340.718,68 93
a/ wydatki jednostek budżetowych 360.986,00 337.612,10 94

w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 330.840,00 312.216,28 94
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 30.146,00 25.395,82 82
b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.634,00 3.106,58 67

W rozdziale sfinansowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.Śląski 
Urząd Wojewódzki przekazał na ten cel kwotę 68.216,32 zł, która pokrywa 20 % wydatków rozdziału.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 67.397,00 60.454,32 90
Wydatki bieżące 67.397,00 60.454,32 90
a/ wydatki jednostek budżetowych 66.157,00 59.710,50 90

w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.477,00 58.030,83 90
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 1.680,00 1.679,67 100
b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.240,00 743,82 60

W rozdziale sfinansowano wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych.
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 25.930,00 25.929,50 100

Wydatki beżące 25.930,00 25.929,50 100
w tym :
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.930,00 25.929,50 100

Wojewoda śląski przekazał na ten cel 12.600,00 zł.
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20.000,00 20.000,00 100

Wydatki bieżące 20.000,00 20.000,00 100
w tym :
-świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,00 20.000,00 100

Pomoc została udzielona mieszkańcowi miejscowości Waleńczów w związku ze zniszczeniami spowodowanymi 
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przez silne wiatry.
Środki na ten cel wpłynęły od Wojewody Śląskiego.

85295 Pozostała działalność 21.999,74 19.986,56 91
Wydatki bieżące 21.999,74 19.986,56 91
a/ wydatki jednostek budżetowych 2.500,00 2.500,00 100

w tym :
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 2.500,00 2.500,00 100
b/ wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 
i 3 19.499,74 17.486,56 90

W rozdziale sfinansowano wydatki związane z dożywianiem uczniów oraz program realizowany z udziałem 
środków unijnych p.n. „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego”. Kwota środków, która wpłynęła od Wojewody 
Śląskiego i od Marszałka Województwa Śląskiego wyniosła  17.486,56 zł
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 44.452,00 37.442.95 84

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
socjalnym 44.452,00 37.442.95 84
Wydatki bieżące 44.452,00 37.442.95 84
a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 44.452,00 37.442.95 84

Na realizacje w/w wydatków wpłynęła dotacja celowa od Wojewody Śląskiego w wysokości 29.954,36 zł.
855 RODZINA 6.748.499,42 6.692.812,23 99

85501 Świadczenia wychowawcze 4.712.887,00 4.683.231,52 99
Wydatki bieżące 4.712.887,00 4.683.231,52 99
a/wydatki jednostek budżetowych 59.281,00 57.347,35 97
w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.288,00 46.196,23 100
- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 12.993,00 11.151,12 86
b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.653.606,00 4,.625.884,17 99

Na wydatki rozdziału składaja sie głównie świadczenia wychowawcze 500+. Co miesiąc świaczenie to otrzymuje 
ok . 470  rodzin z terenu naszej gminy.

85202 Świaczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.007.120,00 1.993.511,71 99
Wydatki bieżące 2.007.102,00 1.993.511,71 99
a/wydatki jednostek budżetowych 121.762,00 115.412,67 95
w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 114.260,00 109.364,46 96
- wydatki związane z realizacją ich  statutowych 
zadań 7.502,00 6.048,21 81
b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.885.358,00 1.878.099,04 100

Na realizację w/w świadczeń wpłynęła dotacja od Wojewody Śląskiego w wysokości 1.993.511,71 zł.
85503 Karta Dużej Rodziny 121,00 96,48 80

Wydatki bieżące 121,00 96,48 80
a/wydatki jednostek budżetowych 121,00 96,48 80
w tym :
- wydatki związne z realizacją ich statutowych          
zadań 121,00 96,48 80

Na realizację wdatków wpłynęła dotacja w wysokości 96,48 zł.
85204 Wspieranie rodziny 26.871,42 14.860,83 55

Wydatki bieżące 26.871,42 14.860,83 55
a/ wydatki jednostek budżetowych 26.471,42 14.558,25 55
w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.081,42 13.456,64 54
- wydatki zwiazane z realzacją ich statutowych        
zadań 1.390,00 1.101,61 79
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b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 302,58 76
W ramach wydatków finansowano stanowisko  "Asystenta rodziny". Wydatki realizowano przy udziale dotacji 
przekazanej przez Wojewodę Śląskiego.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-
wychowawczych 1.500,00 1.111,69 74
Wydatki bieżące 1.500,00 1.111,69 74
a/wydatki jednostek budżetowych 1.500,00 1.111,69 74
w tym: 1.500,00 1.111,69 74
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 1.500,00 1.111,69 74

W rozdziale sfinansowano pobyt dziecka w Domu Dziecka w Kłobucku.
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 1.028.214,03 875.500,04 85
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 85.000,00 20.000,00 -

Wydatki bieżące 85.000,00 20.000,00 -
a/ dotacje  na zadania bieżące 85.000,00 20.000,00 -

Wymieniona kwota wydatków określa wielkość  dotacji przedmiotowej przekazanej dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie.

90002 Gospodarka odpadami 603.934,64 579.960,28 96
Wydatki bieżące 603.934,64 579.960,28 96
a/ wydatki jednostek budżetowych 603.934,64 579.960,28 96

w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.000,00 7.374,00 82
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 594.934,64 572.586,28 96
W rozdziale sfinansowano wydatki za wywóz odpadów  komunalnych z terenu gminy.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10.000,00 10.000,00 100
Wydatki majątkowe 10.000,00 10.000,00 100
w tym :
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000,00 10.000,00 100

W rozdziale wystepują wydatki, które poniesiono na zakup samojezdnej kosiarki do trawy.
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 24.600,00 24.600,00 100

Wydatki bieżące 24.600,00 24.600,00 100
a/ wydatki jednostek budżetowych 24.600,00 24.600,00 100
w tym :
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 24.600,00 24.600,00 100

W rozdziale sfinansowano opracowanie dokumentacji dot. projektu związanego z instalacją zestawów solarnych.
90015 Oświetlenie ulic,placów i dróg 264.000,00 203.214,34 77

Wydatki bieżące 264.000,00 203.214,34 77
a/ wydatki jednostek budżetowych 264.000,00 203.214,34 77

w tym :
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 264.000,00 203.214,34 77
Wymieniona w rozdziale kwota określa wielkość wydatków poniesionych na oświetlenie ulic na terenie gminy.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.000,00 945,00 95
Wydatki bieżące 1.000,00 945,00 95
a/ wydatki jednostek budżetowych 1.000,00 945,00 95

w tym :
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 1.000,00 945,00 95
90095 Pozostała działalność 39.679,39 36.780,42 93

Wydatki bieżące 39.679,39 36.780,42 93
a/ wydatki jednostek budżetowych 39.679,39 36.780,42 93

w tym :

Id: 6C0E1CB5-9591-45A8-9B8A-E383E32C2699. Podpisany Strona 17



- wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 39.679,39 36.780,42 93

Na wydatki bieżące składają się następujące realizacje : podcinanie drzew , montaż bocianiego gniazda, kontrola 
placów zabaw, oprysk barszczu Sosnowskiego, zakup sprzętu do ćwiczeń, odnowienie urządzeń na placach  zabaw 
i wymiana piasku.
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO 312.135,00 311.387,90 100
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 111.135,00 110.714,99 100

Wydatki bieżące 111.135,00 110.714,99 100
a/ wydatki jednostek budżetowych 111.135,00 110.714,99 100

w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58.145,00 58.132,10 100
- wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 52.990,00 52.582,89 99
Wykonana kwota wydatków obejmuje: wynagrodzenia  wypłacone kapelmistrzom, występ kabaretu na festynie    
w  Waleńczowie, organizację Dożynek Gminnych  w miejscowości Zwierzyniec Pierwszy, organizację widowiska 
na Górze Opatowskiej  "A więc wojna", organizację obchodów 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej w 
Wilkowiecku, prezentację stołów Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych , opłaty dla ZAIKS-u, zakup 
instrumentów dla orkiestry w Złochowicach, zakup nagród rzeczowych  dla młodzieży szkolnej w związku z  
organizowanymi konkursami i zakup strojów  w związku z realizacją funduszu sołeckiego miejscowości 
Zwierzyniec Pierwszy.

92116 Biblioteki 201.000,00 200.672,91 100
Wydatki bieżące 201.000,00 200.672,91 100
a/ dotacje na zadania bieżące 201.000,00 200.672,91 100

Kwota zrealizowanych wydatków stanowi wielkość dotacji przekazanej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Opatowie.
926 KULTURA  FIZYCZNA 97.139,00 83.411,55 86

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 97.139,00 83.411,55 86
Wydatki bieżące 97.139,00 83.411,55 86
a/ wydatki jednostek budżetowych 46.879,00 33.246,14 71

w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.289,00 17.920,84 57
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 15.590,00 15.325,30 98
b/ dotacje na zadania bieżące 50.000,00 50.000,00 100
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 260,00 165,41 64

Ze środków tego rozdziału sfinansowano wydatki związane z funkcjonowaniem Sali Środowiskowej w Opatowie 
oraz  przekazano dotacje celowe dla nastepujących klubów i stowarzyszeń :

- Klub Sportowy  „Maraton” 44.000,00
- Komenda Hufca ZHP Kłobuck 1.800,00
- Klub Sportowy  „Meteor” 1.500,00
- Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” 2.700,00

W ramach wydatków rzeczowych zorganizowano zawody NORDIC WALKING, sfinansowano przewóz  i udział  
w zgrupowaniu zawodniczki  TEKWON-DO oraz zrealizowano wydatki dot. funduszu sołeckiego miejscowosci 
Waleńczów.

W y d a t k i   ogółem : 28.957.364,99 26.146.344,12 90,3
w tym :

1. Wydatki bieżące 25.405.217,30 24.658.382,23 97,1
a/ wydatki jednostek budżetowych 15.339.352,90 14.761.472,28 96,2

w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.558.897,45 9.419.256,95 98,5
- wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 5.780.455,45 5.342.215,33 92,4
b/ dotacje na zadania bieżące 2.141.000,00 2.069.482,93 96,7
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.430.149,00 7.363.885,54 99,1
d/ wydatki na programy finansowane z 
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udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3 314.715,40 312.702,22 99,4

e/ obsługa długu 180.000,00 150.839,26 83,8
2. Wydatki majątkowe 3.552.147,69 1.487.961,89 41,9

z tego :
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.552.147,69 1.487.961,89 41,9

w tym :
- na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
2 i 3 2.050.758,00 8.437,81 0,4

III  PRZYCHODY  I ROZCHODY ZREALIZOWANE W ROKU 2017

Kwota w zł
1. Przychody ogółem : 1.447.516,43

w tym :
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych 1.447.516,43

2. Rozchody ogółem : 571.276,00
w tym :

a/ Spłata pożyczki podjętej na realizację programu PONE 63.776,00
b/ Spłata kredytu  podjetego w roku 2012 337.500,00
c/ Spłata kredytu  podjetego w roku 2013 170.000,00

3. Kwota długu na dzień 31 grudnia 2017 r. 3.715.000,00
w tym :

a/ Kredyt podjęty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2012 925.000,00
b/ Kredyt podjęty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2013 340.000,00
c/ Obligacje wyemitowane w 2014 roku 1.750.000,00
e/ Obligacje wyemitowane w 2015 roku 700.000,00

IV  PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 
ZREALIZOWANE W ROKU 2017

1. Przychody uzyskane w 2017 roku

Dział Nazwa Plan w zł Wykonanie  
w zł

%
wyk.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W 
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 1.080.122,00 855.810,06 79
Wpływy z usług 930.122,00 833.272,95 90
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0,00 2.537,11 -
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez 
samorządowy zakład budżetowy 150.000,00 20.000,00 13

2. Koszty poniesione w 2017 roku

Dział Rozdz. Nazwa Plan w zł Wykonanie  w 
zł

%
wyk.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W 
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 1.080.122,00 858.304,65 79

40002 Dostarczanie wody 1.080.122,00 858.304,65 79
Wydatki bieżące 1.080.122,00 858.304,65 79
a/wydatki jednostek budżetowych 1.074.422,00 853.847,38 79
w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 525.700,00 414.731,75 79
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 548.722,00 439.115,63 80
b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.700,00 4.457,27 78

3. Stan środków obrotowych netto na 31.12.2017 r.  34.128,42 zł.
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4. Nadwyżka środków obrotowych podlegających odprowadzeniu do budżetu 0,00 zł.

5. Należności z tyt. sprzedaży usług  51.873,39 zł.

V PROGRAMY WIELOLETNIE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  O KTÓRYCH MOWA W 
ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

W roku 2017 w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów, do wykazu  przedsięwzięć 
wprowadzono następujące zadania:

1. „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego”  - kontynuacja.
Celem przedsięwzięcia była aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Łączne nakłady finansowe jakie poniesiono  na realizację tego zadania w 
latach  2016 - 2017  to kwota 38.486,44zł,
w tym :

- środki unijne otrzymane na to zadanie 27.486,44 zł,
- środki własne z budżetu gminy 11.000,00 zł.

Na dzien 31 grudnia 2017 r. zadanie zostało zrealizowane w 100 %.
2. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże” - kontynuacja.

Łączna kwota nakładów finansowych  to kwota
z tego kwota limitu ustalona na 2017 rok
Środki unijne   mają stanowić 60,74 % kosztów kwalifikowanych.
W roku 2017 z przyczyn niezależnych od gminy  nie zostały poniesione 
żadne nakłady finansowe.
Zadanie zgodnie z umową ma być zakończone w 2018 roku.

7.818.947,00 zł.
2.051.958,00 zł.

3. „Budowa Zintegrowanego Systemu Integracji Przestrzennej Wspierajacego Świadczenie e-usług 
przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego” - kontynuacja.
Łączna kwota przyjętych nakładów finansowych wynosi
Nakłady jakie poniesiono w 2017 r. ze środków własnych wyniosły
Zadanie jest realizowane przez gminy z Powiatu Kłobuckiego.
Koordynatorem programu jest Starostwo Powiatowe w Kłobucku.
Na dzień 31 grudnia 2017 r. zadanie zostało zrealizowane w 77 %.
Zadanie zostanie zakończone w 2018 roku.

11.000,00 zł.
8.437,81 zł.

4. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Opatów, ul. 
Nadrzeczna i Iwanowicach Małych, ul. Miodowa i Zwierzyniecka” - zadanie 
nowe.
Celem przedsięwzięcia  jest odprowadzanie ścieków komunalnych.
Okres realizacji zadania , to lata 2018 - 2019.
Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.828.180,73 zł.
w tym:
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego - środki unijne 1.000.000,00 zł,
- środki własne gminy 828.180,73zł.
Rozpoczęcie realizacji w/w zadania nastąpi w 2018 roku.

 

Wójt Gminy Opatów

mgr inż. Bogdan Sośniak
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Wykaz przedsięwzięć wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017 
 

Dział Rozdział Nazwa sołectwa Nazwa zadania Plan  w zł. Wyk.  w zł. 

      

600 60016 Brzezinki Utrzymanie porządku na przystankach PKS 2.107,80 2.100,00 

600 60016 Brzezinki Poprawa nawierzchni na ulicy Górnej i Dolnej 6.412,96 6.412,96 

   Razem: 8.520,76 8.512,96 
 

600 60016 Iwanowice Duże Utrzymanie porządku na przystankach PKS  2.824,56 2.800,00 

600 60016 Iwanowice Duże Zakup kostki brukowej na przebudowę chodnika w Iwanowicach 
Dużych 

 
24.573,37 

 
24.573,37 

   Razem: 27.397,93 27.373,37 
 

600 60016 Iwanowice Małe Wykonanie chodnika przy   ulicy Długiej  10.000,00 10.000,00 

754 75412 Iwanowice Małe Remont kuchni i sceny w strażnicy OSP Iwanowice Małe 5.000,00 5.000,00 

754 75412 Iwanowice Małe Zakup wyposażenia kuchni do remizy OSP Iwanowice Małe 3.384,01 3.384,01 

   Razem: 18.384,01 18.384,01 
 

900 90095 Iwanowice -
Naboków 

Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznych przy placu zabaw w 
Nabokowie 

 
8.685,14 

 
8.685,00 

   Razem: 8.685,14 8.685,00 
 

600 60016 Opatów Dokończenie budowy  chodników w Opatowie 4.397,93 4.397,93 

600 60016 Opatów Dokończenie budowy chodnika na ulicy Kościuszki w Opatowie 23.000,00 23.000,00 

   Razem: 27.397,93 27.397,93 
 

600 60016 Waleńczów Utrzymanie porządku na przystankach PKS 2.000,00 2.000,00 

600 60016 Waleńczów Remont chodnika przed Szkołą Podstawową w Waleńczowie 4.000,00 4.000,00 

600 60016 Waleńczów Wykonanie remontu drogi na ulicy  Łąkowej w Waleńczowie 16.397,93 16.062,96 
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Dział Rozdział Nazwa sołectwa Nazwa zadania Plan  w zł. Wyk.  w zł. 

      

900 90095 Waleńczów Dofinansowanie placu zabaw dla dzieci w Waleńczowie 3.000,00 3.000,00 

926 92605 Waleńczów Utrzymaniu boiska do piłki nożnej w Waleńczowie 2.000,00 1.819,52 

   Razem : 27.397,93 26.882,48 
 

600 60016 Wilkowiecko Utrzymanie porządku na przystankach PKS  2.500,00 2.154,87 

600 60016 Wilkowiecko Remont chodnika przy ulicy Mikołaja z Wilkowiecka 24.897,93 23.953,28 

   Razem: 27.397,93 
 

26.108,15 

600 60016 Złochowice Dofinansowanie remontu ulicy Leśnej  w Złochowicach 21.000,00 19.432,74 

754 75412 Złochowice Zakup podkaszarki wraz z osprzętem 2.397,93 2.397,90 

921 92105 Złochowice Zakup sprzętu i literatury na potrzeby orkiestry dętej przy OSP w 
Złochowicach 

 
4.000,00 

 
4.000,00 

   Razem: 27.397,93 25.830,64 
 

600 60016 Zwierzyniec Pierwszy Dofinansowanie budowy chodnika w Zwierzyńcu Pierwszym 11.370,29 11.370,29 

754 75412 Zwierzyniec Pierwszy Remont szamba przy strażnicy OSP w Zwierzyńcu Pierwszym 2.480,00 2.480,00 

754 75412 Zwierzyniec Pierwszy Wymiana desek w podłodze w Remizie OSP Zwierzyniec Pierwszy 520,00 520,00 

921 92105 Zwierzyniec Pierwszy Pomoc dla KGW w Zwierzyńcu Pierwszym – zakup strojów 3.000,00 3.000,00 

   Razem: 17.370,29 17.370,29 
 

600 60016 Zwierzyniec Drugi Remont drogi lokalnej na Kleć 10.630,40 10.630,40 

   Razem: 10.630,40 10.630,40 
 

   O g ó ł e m : 200.580,25 197.175,23 
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Wykaz dotacji udzielonych w 2017 roku z budżetu gminy 
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 

 

Dział Rozdział Treść Kwota dotacji w zł. 

 
 

 
 

 Dotacje  
podmiotowe 

Dotacje  przedmiotowe 
 

Dotacje celowe 

   Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 

 
Jednostki sektora finansów publicznych 

 

600 60014 Starostwo Powiatowe w Kłobucku     178.352,00 178.352,00 

750 75023 Starostwo Powiatowe w Kłobucku     3.000,00 3.000,00 

900 90001 Zakład Gospodarki Komunalnej                   
 i Mieszkaniowej w Opatowie 

 
 

  
85.000,00 

 
20.000,00 

 
 

 

921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie 201.000,00 200.672,91     

 
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 

 

754 75412 Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej     10.000,00 6.583,00 

801 80101 Szkoła niepubliczna „Nasza Szkoła” w 
Zwierzyńcu Pierwszym 

 
1.795.000,00 

 
1.792.227,02 

    

926 92605 Organizacje pozarządowe prowadzące 
działalność w zakresie kultury fizycznej                   
i sportu 

     
 

50.000,00 

 
 

50.000,00 

  O g ó ł e m : 1.996.000,00 1.992.899,93 85.000,00 20.000,00 241.352,00 237.935,00 

 
Razem plan : 2.322.352,00 zł. 
Razem wykonanie : 2.250.834,93 zł. 
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 ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM 
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 

GMINIE USTAWAMI – na dzień 31.12.2017 r. 
 
 

 D O C H O D Y 
 

Dział Rozdz. § Nazwa Plan 
w zł. 

Wyk. 
w zł. 

% 
wyk. 

 

010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 305.929,85 305.929,85 100 

 01095  Pozostała działalność 305.929,85 305.929,85 100 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami 

 
 

305.929,85 

 
 
 

305.929,85 

 
 
 
 

100 

750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 43.447,41 43.447,41 100 

 75011  Urzędy wojewódzkie 43.447,41 43.447,41 100 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami 

 
 

43.447,41 

 
 
 

43.447,41 

 
 
 
 

100 

751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 
KONTROLI I OCHRONY PRAWA 
ORAZ SĄDOWNICTWA 

 
 
 

1.401,00 

 
 
 

1.401,00 

 
 
 

100 

 75101  Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa 

 
1.401,00 

 
1.401,00 

 
100 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami 

 
 
 
 

1.401,00 

 
 
 
 

1.401,00 

 
 
 
 

100 

752   OBRONA NARODOWA 800,00 800,00 100 

 75212  Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 100 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami 

 
 
 
 

800,00 

 
 
 
 

800,00 

 
 
 
 

100 

801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 87.420,88 85.827,16 98 

 80101  Szkoły podstawowe 69.096,47 67.991,65 98 
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  2010 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami 

 
 
 
 

69.096,47 

 
 
 
 

67.991,65 

 
 
 
 

98 

 80110  Gimnazja 18.324,41 17.835,51 97 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami 

 
 
 
 

18.324,41 

 
 
 
 

17.835,51 

 
 
 
 

97 

852   POMOC SPOŁECZNA 28.716,00 28.715,60 100 

 85213  Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z  
pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w 
centrum integracji społecznej 

 
 
 
 
 

8.716,00 

 
 
 
 
 

8.715,60 

 
 
 
 
 

100 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami 

 
 
 
 

8.716,00 

 
 
 
 

8.715,60 

 
 
 
 

100 

 85278  Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 20.000,00 20.000,00 100 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami 

 
 
 
 

20.000,00 

 
 
 
 

20.000,00 

 
 
 
 

100 

855   RODZINA 6.720.128,00 6.676.839,71 99 

 85501  Świadczenia wychowawcze 4.712.887,00 4.683.231,52 99 

  2060 Dotacje otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z 
zakresu administracji rządowej 
zlecone gminom, związane z 
realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego 
pomoc państwa w wychowywaniu 
dzieci 

 
 
 
 
 

4.712.887,00 

 
 
 
 
 

4.683.231,52 

 
 
 
 
 

99 

 85502  Świadczenia rodzinne, świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

 
 
 
 

2.007.120,00 

 
 
 
 

1.993.511,71 

 
 
 
 

99 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z    
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budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami 

 
 
 

2.007.120,00 

 
 
 

1.993.511,71 

 
 
 

99 

 85503  Karta Dużej Rodziny 121,00 96,48 80 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami 

 
 
 
 

121,00 

 
 
 
 

96,48 

 
 
 
 

80 

   R a z e m : 7.187.843,14 7.142.960,73 99 

 
W Y D A T K I 
 

Dział Rozdz. § Nazwa Plan 
w zł. 

Wyk. 
w zł. 

% 
wyk. 

 

010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 305.929,85 305.929,85 100 

 01095  Pozostała działalność 305.929,85 305.929,85 100 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 5.043,07 5.043,07 100 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 862,37 862,37 100 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 93,18 93,18 100 

  4430 Różne opłaty i składki 299.931,23 299.931,23 100 

750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 43.447,41 43.447,41 100 

 75011  Urzędy wojewódzkie 43.447,41 43.447,41 100 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 35.954,55 35.954,55 100 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.147,56 6.147,56 100 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 880,30 880,30 100 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 465,00 465,00 100 

751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 
KONTROLI        I OCHRONY PRAWA 
ORAZ SĄDOWNICTWA 

 
 
 

1.401,00 

 
 
 

1.401,00 

 
 
 

100 

 75101  Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa 

 
1.401,00 

 
1.401,00 

 
100 

  4300 Zakup usług pozostałych 1.401,00 1.401,00 100 

752   OBRONA NARODOWA 800,00 800,00 100 

 75212  Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 100 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 607,09 607,09 100 

  4300 Zakup usług pozostałych 192,91 
 

192,91 
 

100 
 

801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 87.420,88 85.827,16 98 

 80101  Szkoły podstawowe 69.096,47 67.991,65 98 
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  4240 Zakup środków dydaktycznych i 
książek 69.096,47 67.991,65 98 

 80110  Gimnazja 18.324,41 17.835,51 97 

  4240 Zakup środków dydaktycznych i 
książek 18.324,41 17.835,51 97 

852   POMOC SPOŁECZNA 28.716,00 28.715,60 100 

 85213  Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z  
pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w 
centrum integracji społecznej 

 
 
 
 
 

8.716,00 

 
 
 
 
 

8.715,60 

 
 
 
 
 

100 

  4130 Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne 8.716,00 8.715,60 100 

 85278  Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 20.000,00 20.000,00 100 

  3110 Świadczenia społeczne 20.000,00 20.000,00 100 

855   RODZINA 6.720.128,00 6.676.839,71 99 

 85501  Świadczenia wychowawcze 4.712.887,00 4.683.231,52 99 

  3020 Wydatki celowe niezaliczone do 
wynagrodzeń 

 
338,00 

 
188,47 

 
56 

  3110 Świadczenia społeczne 4.653.268,00 4.625.695,70 99 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 34.931,00 34.841,46 100 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.718,00 1.717,06 100 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.970,00 5.969,12 100 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 743,00 742,59 100 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.926,00 2.926,00 100 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.023,00 2.792,24 69 

  4300 Zakup usług pozostałych 6.600,00 5.989,66 91 

  4410 Podróże służbowe krajowe 74,00 73,56 99 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 

 
1.186,00 

 
1.185,66 

 
100 

  4700 Szkolenia pracowników 
niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 

 
1.110,00 

 
1.110,00 

 
100 

 85502  Świadczenia rodzinne, świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

 
 
 

2.007.120,00 

 
 
 

1.993.511,71 

 
 
 

99 

  3020 Wydatki celowe niezaliczone do 
wynagrodzeń 

 
200,00 

 
130,00 

 
65 

  3110 Świadczenia społeczne 1.885.158,00 1.877.969,04 100 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 41.400,00 37.284,20 90 
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pracowników 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.998,00 2.997,08 100 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68.663,00 67.973,02 99 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 17,16 17 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.099,00 1.093,00 100 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.716,00 1.131,69 66 

  4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 2.560,86 85 

  4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 60,00 60 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 

 
1.186,00 

 
1.185,66 

 
100 

  4700 Szkolenia pracowników 
niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 

 
1.500,00 

 
1.110,00 

 
74 

 85503  Karta Dużej Rodziny 121,00 96,48 80 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 121,00 96,48 80 

       

       

   R a z e m : 7.187.843,14 7.142.960,73 99 

 
 

 

 

Wójt Gminy Opatów 

  

mgr inż. Bogdan Sośniak 
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