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W6jta Gminy Bronna
z dnia 6 €ierpnia 2012 roku

zarzqdze ni e

sprawie: peekazania otganowi stanowi4cemu jednostkl simoqSd{ lerytorialnego i
Reqlonalnei lzbie Obrachunkowei informacje o paebiegu wykonania bud2etu Gminy Brenna za
I pdtrocze iol2 roku, informacje o ksztaftowaniu sie wieloletnlei prognozy finansowej w lym o
p.zebiegu .oallzacii przadsiewzie6 o kt6rych mowa w aft 226 u6t. 3 ustawy o finansach
planu tinan€owego
irublicz;ych za tp6tioczo 2012 roku, informacjq o przebiegu wykonania
po+tocze
roku
piorwsze
2012
za
kultury
instytucii
samo.z4dowych

w

Na podstawie art.30 ust. '1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990-roku o samorzqdzie gminnym
itekst iednolitv Dz. U. z 2OO'1 rcku Nr 142, poz 1591 ze zm) otaz art 266 ustawy z dnia 27 sierpnia
)OO9 rotu o-tinansacn publicznych (Dz. U z 2OO9 roku Nr 157, poz 1240 ze zm) W6jt Gminy
zatzqdzal

sl
Przedlozvd Radzie Gminv Brcnna o'az Reg,oralnej lzb e Obrachunkowej

1)

zi'

3)

wykonanra budzetL Gmiry Brenna za I pdrocze 2012 roku
l;fo'macie o pzebiegu
'ksztalto'wa
niu siQ wieloletniej p.ognozy flnansowej w tym o pzebiegu realizacji
tntormacji o
pzedsiQ\a'zied o kt6rych mowa w art 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych za I pdlrocze
2012 roku
InformacjQ o przebiegu wykonania planu finansowego samozadowych insE ucji kultury za
pierwsze p6lrocze 2012 roku

s2
Wykonanie zaEadzenia powieea siQ Skarbnikowi Gminy

s3
Zatzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podjecia
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GMINA BRENNA

Informacja o przebiegu wykonania budzetu Gminy Brenna
za I pfirocze 2012 roku

6jt Gminy Brenna
lwona Szarek

Sierpief 2012

1. Wykaz uchwal Rady Gminy w sprawie zmian w

budiecie gminy oraz zarz4dzei W6jta Gminy

powoduJ4cych zmianY w budiecie

z

dnia 20 grudnia 2011 roku (uchwala

1.

lchwala Rady Gminy Brenna Nr Xlll/141l11

2.

zazaozenie W6jta Gmily Brenra Nr l'1l2012 z dn a 25 slyczrta 20'2 rc\u
zazeozenie woita emi.ly Brenra Nr '712012 z dn a 1a lulego 2a'2 rckL
iiiwita aaav Orrirv Br;rla \lr XIV/' 53/'2 z onia 23 lulego 2012 rckJ
rcku
zirzqazen:e WOlta Gminy Brenna Nr23/2012 z dnia24lutego 2412

i.
L

bud2etowa)

S.
6. iazaazenle

woita emini Brenna Nf 2412012 z dnia 24 lutego 2012 roku
08 marca 2012 -o\u
i. iaza'oten e wolta cTiri Bre"na Nr 40 20'2 zz olra
rcku
iuzii."ni" woita cn'ni Brerna Nr 42120'2 dia 13 narca 2012
2012'a\u
na'ca
z
dria26
Nr47/2012
B-enna
Om:ni
WOita
6. iroeA."ni"
io iarzaizenie wolta onrnv Brenla Nr48/2012 z dt\ia26 na'ca 2412'aku
.okt)
zazadzenie Wo ta Gnilt Brenra N- 53/2012 z dna 28'ra-'a2412
tokt)
lZ. r,cfw'aA naOy e'niny Br;nra N- XV/160i 12 z dria29 na'ca2012
ri. r"ouo.en'" rlVoit" C"riFv Brerna \r 60/20'2 z olia 01 kwietria 2012 roku
zarziazeniewtita Gm'rv Brerna \1r 63/2012 z d'ia 13 kweln a 20i 2 rcku
-oku
15 zaza;zenie Wdlta Gm.nY Brenla Nr 65/2012 z dnia 16 kwretnia 2012
foku
tO. zazqOzenie WOita Omint B-enia Nr 68/2012 z dn a 23 <wietnia 2012
roku
2012
23
kwietria
z
onra
7ol2012
N'
ti. iazjozerie wolta omini Brenia
2012
roku
kwietnia
27
z
onia
71l20'12
NB-en'ra
tO. iazqOzenie WOjta Omrni
toku
maia
2012
18
z
ania
N-79/2012
Brenla
Gminv
lq rrzaizenie W6lta
zO. uchwita naOy cminy B';nna Nr XVu176/12 zd'ia31 nia2a12taku
iieaaren;e Wolta crriny Brenna Nr 85/20'12 z onia 05 czeMca 2012 roku
2012 rcku
iz..iiiiaientewtia emini Brerna Nr 86/2012 z dnia 08 czeMca 2012
rcku
18
czeMca
z
dnia
ie. .uo{"i""i" woltu emiri Brenna Nr 92/2012
rckt)
2a12
ca
czer
zdnia2g
ii.)iiio.Lnewtitu ernini Brenna Nr96/2012

!.
ti

ti

il.

terytorialnego wedlug tytul6w
2. Informacje o stanie zobowi4zai jednostki samorz4du
porQczef
aiuinvch oriz zestawienie udzielonych gwarancji i

p'zeosta'/v a sie .1aslQoujEco;
Stan zobowiqzan na dzien 30.06 2012 roku
13.256.839,002{

- diugoterminowe kredYtY:
- dlugoterminowe PozYczkl:
- kr6tkoterminowe kredytyi

2.953.993,0821
4.939.459,5021

gwarancii i poreczed'
Do 30 czerwca 20'12 roku Gmina Brenna nie udzielala zadnych

dochod6w i wydatk6w wynikajqce z ewidencji. prowadzonej
3. Zestawienie
iuulJ jeanostt<i samorzqdu terytorialnego za I p6hocze 20'12 roklj

DOCHODY
Planowane na 2012 rok

Wykonane
Plan wykonano

w

52,24%
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clla rachunk6w

dochod6w za 2012 roK
Zestawienie planu oraz wykonania
o

|

L1'!ve_'-r

750
751

3

v''!!{-::-

726 654,61
a.,1 q\2 20

i;:r
42,A0

68,88
0,00
29,78
55,28

o!q.q!

439 994,5q

[2120,00

#ff*

F-*o.* ioo\ront
pzeciwPo2?roY?,,,,:::^; ;.;;
=

754

iJ rykonania
rlanu

I z2z.ue'w-w,

"-

ffiffi;
Lrzrardrl rvJw

714

.

--*-^n#
- 1cnTn?[l
-ffi
_tffi

iacznose

ffi
(rospuu.r^9

ochod6w

--, ;;;7*---l

"---l#
i
i;-n.oort
630
700

W-ykonanie

tan

Dzial Nazwa

- r-- |

7oo,oo

700,00

100,00

',, *o-ur,p,

34s,6t
I -6 1--36

45,34

o s39 220,00

5 801 818,00

i?f; :r"lJH$s{s;:il","j'"'o,

eluOe&ii*lazele,zl. grcloeo o-ustus" dlrw lp!!!19!!99q-

.

ffi

758
801
851

--

ffi***;;mtar"*.----- ---

854
900

i

zEoffi
t523 68olq

Effiffi#"i.'";t-camt
cnolecznei

a52

264,00

]srodowiska . .

oqi

7

7n

962.36

20 658,00
631 000 uu

-

52.92
0,00
49,A9

100,00

49 999,50

-- 10 ooo3t
ffi i#i,l#l""i5fl "'o.'l':*l' f 36 6sa i7tfr

921

354J1
1 0o0pq

-54

60,82

20

121 ,47
33 487,0',1

97,40
5,31

266,79
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sie nastQpulAco:
wykonanie dochod6w pdedstawia
W poszczeg6lnych dzialach

Dzial

- OIO

ROLNICTWO

LOWIEGTWO

4.199.527,5221
3.162.304 ,7121

Plan

Wykonanie

%

t

75,30

Dochodv biezqce:

Dlrn

397 023 52zl
W-ytonunl" 138788,7121

%

34,96

Specyiikacia dochodow:
w lvmi

a) wplyl\4,

z

wodociqg6w):

z tytLrtu Podlqczenia
rdznych dochooow (umowy PadYcYPacYJne

do kanalizacji

i

120 062'832t

%

Wvkonanle

PIan
380.000,00

b) pozostale odsetki (odsetki od wplat dokonlvanych z

%
0

314,76

0

2.786,942t

c) dochody z dzier2awy skladnikdw majqtkowych (tereny towieckie)i
%

Wvkonanie

Plan

314,7621

tytul! um6w padycypacyjnychi

Wvkonanie

Plan

31,60

120 062 83

199,07

2.786,94

1.400,00

0,6621

d) wplywy z r62nych dochodow:

%

Ptan

0

0,66

0
e) dotacja celowa otrzymane z budzetu pahshlva na realizacje

zadai biezEcych z zakresu administracji

(zwrot podatku akcyzowego zawanego w
zqdowej oEz innycn zadah zreconycf grr.1re ustawami
'15

cen:e oleju napedowego wyPracany rolnlkorn'

'5221

%

Wvkonanie

Plan

623

100

15.623,5?,

jest zwiqzane z tyrn' 2e
Niskie wykonanie dochod6w biezqcych w dziele 010 Rolnictwo ilowiectwo
przewloylvane sq
wodociqg6w
w
zakresie
wptylvy Ob UuUzetu zwiazane z prowadzonymi inwestycjami
w ll p6lroczu 2012 roku.
Dochody naiqtkowe

Plan

Wykonanie

3.802 504,002t
3.023.516,0021

% 79,51

Specyfikacja dochod6w

w ra-nacl' prog_an6w fra'sowa'ych z udzialem srodk6w europejskich oraz
pkt5i6ustawy, lLlb plainoScl w Gmach
S;odk6w, o ki6lcF .lowa w an 5 Jsl 1 pkl 3 o'az an 3

al

Dotacie celowe

2'886.516,0021

budzetu Srodkdw euroPejskichr

%

Wvkonanie

Plan

3.112.50!.qq

2.886.516,00

y"iffiT,133ii jiT,S:1fi?:i,',;'L?ffi #ilJT,:"J,:f ??t'y#::"'"ltlfl ir'f,"Jil
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:jj"J"xlffiiii?3h'tg;t1"1"*llff:::;i11i1il, l.i.,x,i ?"?,i?""i'IJ"?liix'"ill5J,i"*
paistwowych funduszy celowych na finansowanie- lub dofinansowanle
ii..ti*,".rri""ti inwestytli i zakip6w rnwestycyjnych iednostek sektora finans6w137publlcznych
000 0021
rJoGc a z wf oScw w xitowicacr):

b)

Dotacje otzymane

z

137.000 00

690.000,00

wodoc qgu w G6rkac\ EIap ll" R-e-alzacjr
-ealizowalej irwestycj
Planowana ootacia dolyczy
"BJoowa
zgodnie z harmonogramem flnansowo rzeczowym
inwestycji, u-t"tz-l otrrit}/t"uni" aohcjr nastepuje
Dziat 600

TMNSPORT I LACZNOSe
240.959,002{

Ptan

1A3.127 ,6A2l

lo 42,80
DochodY bietqce

Plan

240.959,0021

Wykonanie

1A3127

'60zl

% 42,80

Specyfikacja dochod6wl

bie2qce reallzowane na podstawie porozumlen
a) dotacia celowa oltzymana z powiatu na zadania
99 856'002t

(odsniezanie)l

konanie
'150.959,00

1a
b) dotacje celowe otzymane z budzetu pansMa

rea izacie wlasnyc'r

(zwiqzk6w gmin):

zadal

b;ezEcych- gmin
0'0021

konanie
90.000,00

ilqcznogC dotacji celowej z-budzetu paiswva na
Otevmanie zaplanowanej w dziale 600 Transpod
skutkow klesk zvwiotowl,ch
oiezqcvctr gmln z-f'Jeinacz;niem na usuwanie
;.,:"
ioo*oaii. zot i ro*ut przewidziane Jesl na ll pokocze 2012 ro\u

il;l;;;;il;h;;;ari

c) odsetki (odseikiod kary

742'9'lzl

umownei)i
konante

2.528,6921

d)wpiywy z rc2nych dochod6w (kara umowna):
2.528,69

Dzial630
HLAN

TURYSryKA
1.054.892,0021

726 654,672\

6888%

Dochody naiqtkawe
1.054.892,0021

Plan

726.654 67zl

Wykonanie
% 68,88

oraz
a) Dotacie celowe w 'amach progfan6w fransowar/ch z udzia{em Srodk6w eurcpejskich
platnosci
w
ramach
pkt5i6ustawy,
lub
aiodk6w. o kt6rvcl' nowa w a1 5 usl l pkt 3 oraz a1 3
726 654,6721

budzetu Srodk6w europejskich :

68,88

726.654 67

1.054.892,00

w

%

Wvkonanie

Plan

rp6rfoczu 2012 roku otzymano

0",9:/"ff,;:iyJ,fl:"J,?'i?'"0[l?"1lll"i',"!fii.'::E5l

ili:,fr,),x""'Jil:""di:,il1"'siJi*{5#*'-:'i,?r:"iF:'#r'il::1,[,"&Til"f:i.thril;
W ll
gi";n"i'o; ,Ro;wdj infrastfukttry turystycznej Gminy Brenna - kompleks gashonomiczny'
proJeKty.
wyzel
;droczu 2012 roku naltEpi realizacji pozostaiych kwot doiacji na wymienione

Dzial

7OO

GOSPODARM MIESZKANIOWA
1.252.266.00z1

Plan

1A1.952.2021
o/"

8,14

Dochody biezEce
234.100 ,0Azl
1A1.952,2421

PIan

Wykonanie
% 43,55

Specyikacja dochod6w:

a)

10,934,7A,r1

wplywy z oPlat za zarzqd i wleczyste uzytkowanie nieruchomosci:
%

Wvkonanie

Ptan

109,31

10 934,78

10.000,0q

46,684,7321

b) dochody z najmu idzier2awy skladnik6w majqtkowych:
%

Wvkonanie

PIan

46.684,73

48,63

c) pozostale odsetki (odsetki od nieterminowych wplat dochod6w):

563,3421

96.000,0q

Plan
100,00

d)

wprywy
dzie|zawyi

z -oznycl dochod6w -

563 34

563,34

wplaty za media w zwiEzku

z

zawatlyfi) umowami najmu
43.769,352t

i

..1

43 769,35
DochodY maiqtkot'r'e
Plan

1

.01 8.

1

66,0021

0,002t

%0
Specyf rkacja dochod6w:

a)

z

Dotacje otEymane

n#

panstwowych fundLszv celowvcl' na fnansowa

lie luo

dofnansowanre

ii:li:gi [*:xii;r"-;rlu#igsri;1"'::m"l ;*9r"tr?r,""& t'"vj:"i'#
4.018.166 oo

Gmina Brenna

,?'yg

yti::1""^,,^9f

fl:3fffifft.[1-:X::,".,',il'?i?::6TJifiL:Lili'""'"j:[l

budvnkbw komunalnych w wFUsl\'vv rr\r\
ll pohacze 2412 rcKu
Pzewid1lwanv termin otrzvmania dotac]ito

##i;;;;;;;;;[h.
Dziat

710

DZIALALNoSC usLUGowA
3.000,0021

Plan

0,0021
o/o 0

Dochody biez4ce
3.000,002i

Plan

0,0021

Wykonanie
o/o 0

Specyfikacja dochod6w:

zadalla biezace realizowane przez gmin4 na
a) dotacje celowe ollzyl'a1e z bud2etu paislwa na
0,002t
eqdowej (opiel€ 1ad grobami wojennymi):
i6ostawe po-ozu.t'er' i organamiwladzy

2e w tym
w dzlale 710 - dzialalnosd uslugowa jest zw\qzane z tym'
pocrodzacel z buozelu panstwa na realizacjQ zadaR
rczdziale zaplanowano wplry 0otacll cetwei
porozim'ei z organam' aomicisracji zedowe,
biezqcych realizowanych pzez gmrnQ n"-ooiaiu*'"
otriv-uni" tej dotacji planowane jest na l1 p6kocze
Dotacja ta dotyczy opiekj nad groDaml
"ol"innj/.i.
Brak wykonania dochod6w

2A12 'oku.

Dzial

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan

439.994,552t

Wykonanie

131.012,7721

o

29,78

Dachody biezqce

Plan
Wykonanie
%

115 606'0021
53 624'2221

46,39

Specyfikacja dochod6wl

zadah biezqcych z zakresu administracji
a) dotacja celowa otrzymana z bud2etu paistova na realizacjQ
31 520'0021
zqdowej oraz innych zadai zleconych gminie

ustawami:

%

Wvkonanie

Plan

54,77

31.520,0!

57.551,00

z zakresu administracji
dochody jednostek samorzEdu teryto-:a'rego zwlazare z rcalizaciqzadah
(oplajy za wydawanie dowodow osobistych): 7,7521
E.qdawej a'az inlyca zadai zleconych ustawaml

b)

./,

Wvkonanie

Plan

14,09

55!q

17.A58,6121

c) dochody z naimu I dzierzawy skladnik6w majqtkowychi

,/,

Wvkonanie

Plan

47!q

17.858,61

38.000 00

za media od najemc6w
d) wplywy z r6znych dochod6w (odszkodowanre za zaginione listy, opiaty
4,237,8621

lokaliw budynk! UtzQdu Gminy):

21,1!

4.237 ,86

20.000,00

o

%

Wvkonanie

Plan

Dochody naiqtkowe
Plan

324.388,552i
77.388,5521

lo 23,87
z udzialem 5rodk6w europejskich: 77 388'5521
a) dotacje celowe w famach program6w finansowanych
%

Wvkonanie

PIan

77.388,5q

irlg"""run#"1,i#.

100

77.388 55

r3'r'"l],dfu il;iil1#,';;,ff"ti{li',#i"#i;lfitdiYf

F"6;

JIHI

lli.",:?:":i,:"Ji:li'J"[-.fi;?ii:Y"'il):i',I:;ilri"%"1"#""i,:?,'J:H"'H:fr;1[,i."j['il:",1'ili
%

Wvkonanie

Plan
247.000,00

0

0

z termoFoder'izacja'ni
Gmina Brenna ziozyia wnos<i o uozeerie dolacli 'a roboly zwiEzane
inwestycjijLz
wykorarycn JaK I
ootyczyry
Wnioski
i
NEoSiGW.
b!dynk6w komunahYcn w WFoS GW
ll p6ltocze 2A12 rcku'
obecnie prowadzonYcn. Pzewidywany termin otrzymania dotacjito

DZiAI751 URZEDY NACZELNYCH ORGANOW
il{srwowvctt t octRoNY PRAwA oRAz sADowNlcrwa

WLADZY ORGANOW WLADZ

2.12o,00zt
1172,4021

Plan

% 55,28

Dochody bieZqce
2.120,0021
1.172,0421

Plan

o

55,28

specyf ikacja dochod6wi

a rcalizac)e zadaf'biezqcych z zakresu administracji
rnnycd zadart zleconych gminle ustawami (pzeznaczona na prcwadzenie reiestru
952'oozl
";",
w gmin

a) dotacia celowa otzvmana z budzetLl paistlva

;;;;;)

wyborcow

n

d1:

%

Wvkonanie

Plan

50,11

952,00

1.900,00

budzetu panstwa na realizacje. zadai biezqcych z zak€su
zleconych gminie uslawami (pzeznaczona na dokumenty
zadai
alministricii rzadowej oraz innych

b) dotacja celowa oltzymana

z

220,0021

zwlqzane z wyborami do sejmu I senatu):

220,00

D:ZIAI754

%

Wvkonanie

Plan

100

224,00

BEZPIECZEIISTWOPUBLICZNEIOCHRONAPRZECIWPOZAROWA

Plan

700 AAzt
700 00zl

% 100
Dochody biezqce
Ptan

Wykonanie

700 00zl
700 0021

ok 104

Specyflkacja dochod6w:

a) doracre celowe ol'zy'ra1e z powiatJ ra zadaaa oeZqce realizowane na podstawe oo'ozJ-nierl
700,002t
iJmow) miqOzyjednosttamr samozEdu ie.ytoria nego (dotyczqce obrony

cwvilnej):

konanie

DOCHODY

Dzial756

OD

OSOB

PRAWNYCH

I 0568

FTZYCZNYCH

I

INNYCH

JEDNOSTEK
13.534.883,0221
6.136.345,6221

Ptan

Wykonanie

%

45,34

Dochody bietqce
13.534.883,0221

Plan

6.136.345,622i

Wykonanle

%

45,34

Specyiikacja dochod6w:

(podatek od dziatalnosci gospodarczej os6b
a) WpWy z podatku dochodowego od os6b lzyczrych
6 070'0821
tiiycznych, oplacary w fornie kady podatkowej\:
konanie
6.070,08
2.535.599,3421

b) Podatek od nieruchomosci:

konanie
2.535.599,34

5.060.894,00

124.898,9921

c) Podatek rolnY;
124.898,99

177.866,00

d) Podatek

54.633,622t

TeSnY:

77.016,A0zl

e) Podatek od 6rodk6w tEnsportowychl
77.016,80

389.091,00

150,43A,2321

0 Podalek od spadk6w i darowizn:
konanle
150.438 23

g) Oplata od Posiadania Psdw:

4,220,0021

%

Wvkonanie

Plan

84,40

4.220 00

5.000,00

8.090,0021

h)Wplywy z oPlaty targowejl
%

Wvkonanie

Plan

26,97

8.090,00

30.000,00

27

i) Podatek od czynnosci cywilnoprawnychi

Wvkonanie

Plan

42,46

275.192,60

642.0qlpq

5.473,6021

j) WFyvvy z rdznych oPat (koszty .rporniei):
%

Wvkonanie

Plan

53 66

5.473.9q

10.200,00

13,401,0321

k) Odsetki od nieteminowych wplat z tttutll podaik6w i opiati
%

Wvkonanie

Plan

60,91

13.401 03

22.000,00

22.503,8021

l) Wplywy z oPlaty skarbowej:

%

Wvkonanie

Plan

45,01

22 503,80

50.000,00

4.866,002t

l) Wpf,r,vy z oplaty miejscowej:
%

Wvkonanie

Ptan

24,31

4.866,00

20.000,00

1.547,4621

m) Wplywy z oplaty eksploatacyjnell
%

Plan

Wplwy z oplat za wydawanie zezwolei

246,131,4921

na spzeda2 alkohol!:

%

Wvkonanie

Plan

30,9!

1 547 ,46

5.000,00
n)

5,192,6021

76,92

246.131,49

320.000,00

o) Wplywy z innych optat pobieranych pzez jednostki samozqd! terytofialnego na

podstawie
66'617'2621

oi,euli"ir"t"* (iunt" ilanistyczna opiata za zaiec e pasa);

%

Plan

21,77

66.6'17 26

306.000 00

p) Udzialy gmin w podatkach stanowi4cych dochodv' budzetu pahstwa (podatek dochodowy od os6b
2.520 361'0021

tizycztlycl.l).
%

Wvkonanie

Plan
6.2a7.427.40

2.520 361,00

40,60

r) lldzialy

gn'rin

w Podatkach stanowj4cych dochody budzelu panstwa (podatek

doch""#;r1.:;:i

prawnycn)l

Wvkonanie

Plan
25.000,00

Dzial757

%

77,14

19.284,32

OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO
10.000,0021
264,0021

Plan

Wykonanie
o/o 2,64
Dochady biezEce

10.000,0021
264,0021

Plan

Wykonanie
ok 2,64
Specyfikacja dochod6wi

a)

%

Wvkonanie

Plah

0

0

10.000,00

b)

0,0021

Pozostale odsetki(odsetki od Srodkow na rachunkach bankowych):

264,002t

Wyplaty dywidendy:
%

Wvkonanle

Plan

0

264 00

0

wykonane, gdy2 gmina w I p6koczu 2012 roku nie lokowala
Zaolanowane dochody nie zostaly
'refunoacji
s'od^ow w z.[/4z\u z realizacja oroje<I6w w ra'nach
woinvctr Sroor<ow Po otzymaniJ
Slaskiego mo2liwe bQdzle lokowanie i
Wo]ewodzh^ra
i"giirnir""go Programu bperacyjnego
uzyskiwanie odsetek.

7s8 R6ZNE ROZLICZENIA
9.539.220,002t
Plan
Wykonanie 5.801.818,0021
Dziat

%

60,82

Specyflkacja dochod6w:
a) Subwencje 096lne z bud2etu paflstur'a (czQs6 oswiatowa subwencji 096lnei dla

jednost[i::S"fr1r.i

terytorialnego):

Wvkonanie

Plan

%

61,54

5.505.088,00

8.945.765,00

gm
b) Subwencje og6lne z budzetu paishva (czesd wyfOwnawcza subwencji dla

Wvkonani6

Plan
593.455 00

n):

296 730'002t

%

296.730,00

50,00

Dziat 801

oSwnTA I wYcHowANlE

Plan

2.181.275,3321

Wykonanie

1.154.354,152i

%

52,92

Dochody bie2qce

Plan

Wykonanie

2124 785'3321
1.154 354

'152t

% 54,33

Spec!'fikacja dochod6w:
Dochody z najmu
przedszkolach):

a)

i

pomieszczeh
dzierzawy sktadnik6w maiqtkowych (wynajem

"';*ffU

10,174,0021

b) Wplywy z r62nych oPiati
10.174,00

21.150.00

w pzedszkolach):
c) Wplywy z r62nych dochod6w (m in. wplywy z zywienia

85.604,7021

konanie
zryienie w szkolach):
d) Wplwy z uslug (opiata za pzedszkole, oplata za

3'15.050,2821

315.050 28

645.010,00

Srodk6w europeiskich - zwqzane
el DotacF celowe w ramach programow flnansowanych z udzialem
384 381'0021
i',J"rJui;u-p.i"nu ,,rlusze dlieir - nasza

pzysz{0s6":

konanle
384.381,00
Realizacja projektu nastQpuje zgodnie z harmonogramem
ijrodk6w europejskich - zwiAzane
f) Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem
290 886'8021
z'reafiia'ctq proiertu 'przedsikole rownych szans':
Plan

%

Wvkonanio
290.886,8q

364.12?fL

79,89

jest zgodnie z harmonograrnem
Pfojekt Pzedszkole r6wnych szans realjzowany

,

oIDotaciece|owewramachprogram6wf|nansowanychzUdzialemsrcdk6weUropejskich_zwiazane
5537'3321
i'v

;i#;,"4i#;il'il,;z-,1,i'gi3rir

konanle
6.047,16
Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem
z udzialen Srodkdw euroPejskich - zwiezane
h) Dotacje celowe w ramacn orogran6w-linarsowanych
3.569'4621

z rcalizacia projekt6w

,,1,2

'3

plastyka rty":

Proiekt rcalizowany jest zgodnie z harmonogramem'
z udz aien Srodk6w europeiskich - zwiqzane
i) Dotacie celowe w Emach orograndw flarsowanych
3.760,342t
:
z rcalizacia projekt6w,,1' 2' 3 rytmil(a I ty

Pfojekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem
z udzialem Srodk6w europejskich - zwi+ane
i) Dotacre celowe w mmach program6w finansowanych
5 038'952t
; realizicia projektu "Gimnazjalisci na strat

konanie

Projeki realizowany jest zgodnie z harmonogramem

z Jdziale'n srodk6w europejskich
k) Dotacje @lowe w ramach programdw"finansowarych
:
z rea lizacja projektu ,Teaching lolerance

-

zwi4zane
0'002t

-

zwiEzane

16.000,00
z harmonogramem
Realizaoja tego projektu przebiega zgodnie

z udziale'n Srcdk6w europeiskich
l) Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych
z realizacjaprojektu 'Nasze ozlecl :

konanie
162.539,00
rozpoczyna sie w ll p6lroczu 2012 rokuRealizacja tego projektu zgodnie z harmonogramem
_
z udzialern Srodk6w europejskich zwiazane
l) Dotacje celowe w ramach prcgramdrtr flnansowanych
0'0021
z -ealizac,e projeklu Nasza

przysziosc

229.765.46
rczpoczyna siQ w
Realizacja tego projektu zgodnie z hafmonogramem

l1

p6lfoczu 2012 roku'

- ' z Jdz:alem Arodk6w europejskicn - zwiazane
'
ml Dotacie celowe w ramach program6w f,narsowanych
0'002t
peoagoga
z rea lizacia projektu
"Akade'nta

%

Wvkonanie

Plan

0

0

21.792,44

Realizacja tego projektu zgodnie z harmonoglamem rozpoczyna sie w ll pdtaczu 2012

@ku

Dochody najqtkawa
56.490,0021
Plan
Wykolalie 0,0021

%a
paistvr'owych funduszy celowych na finansowanie- llb dofinansowanie
inwestycyjnych iednostek sektora finans6w publicznych
t6sztOw
0,0021
(Dochody zwieza;e z wnioskiem zlozonym w

a)

Dotacje otrzymane

z

iealizali inwestycji i zakup6w

NFOS|Gn4:

./"

Wvkonanie

Plan

0

0

56.490,00

Gmina Brenna zlo2vla wnioski o udzielenie dotacji na roboty zwiqzane z termomodernizacjami
jak i
budynk6w komunalnich w WFOSiGW i NFOSjGW Wnioski dotyczyly inwestycjiju2 wykonanych
polrocze
2012
rcku.
dotacji
to
ll
otzymania
obe;nie prowadzonych. Przewidylvany te.min

Dzial

851

OCHRONA ZDROWIA

Plan

Wykonanie
o/"

0,0021
1.000,0021

0

Dochody biezqco

Plan

Wykonanie

0,0021

1.000,0021

%0
Specyf ikacja dochod6w:
a) oteymane spadki, zapisy darowizny(darowizna z

0,00

852

POMOC SPOLECZNA

Plan
Wykonanie
%

3.523.680,5521
1.743 962,3621

49,49

Dochody biezqce

Plan
Wykonanie

3.523.680,5521
1.743.962,3621

1.000,0021
%

Wvkonanie

Plan

Dzial

WORD):
1.000,00

0

o/o 49,49

Specyfikacja dochod6w:
a) wpli

ry z r6znych oplat (odplatnosd za pob)4 w DPs):

6.917,4021

Wvkonanie

Ptan

%

6.917 40

12.000.00

b) wpllMy z r62nych dochod6w (wplywy z tytutu zwrot6w zaliczek alimentacyjnych)l

4.046,422t

Wvkonanie

Ptan

4.046.42

18.000.00

22,48

c)wplylvy z tytulu zwrot6w wyplaconych Swiadczeh z funduszu alimentacyjnego:

Wvkonanie

Plan

%

12.776.57

0

0

d) wply,,!y z uslug (wplaty zwiqzane ze 6wiadczonymi uslugami opiekuiczymi):

Wvkonanie

Plan

4.979,9721

%
41,50

4.979.97

12.000.00

12.776,5721

e) dotacja celowa otzymana z budzetu pahstwa rta rcalizaq? zadah biezacych z zakresu administracji

rzqdowej oraz innych zadai zleconych gminie (na zasilki rodzinne, 6wiadczenia alimentacyjne sk{adki
1.480.000,002t
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

spolecznego):

Wvkonanie

Plan

%

50.24

1.480.000.00

2.945.959,00

0 dotacja celowa otzymana z budzetu padstlva na realizacje zadah biezqcych z zakresu administracji
zAdowej oraz innych zadai zleconych gminie (p|zeznaczona na skladki na ubezpieczenia zdrowotne
oplacar.e za osoby pobieraiqce niekt6re ewiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re Swiadczenia
rodzinne oraz za osoby uozestnjczqce wzajeciach w centrum integracjisPolecznej): 3.900,0021
Wvkonanie

Plan

%

76.94

3.900 00

5.069.00

g) dotacje celowe otzymane z budzetu paishta na rcalizacjQ w'lasnych zadai biez4cych gmin
htzeznaczona na skladki na ubezpieczenia zdrowoine op{acane za osoby pobierajace niekt6re
Swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6fe Swiadczenia rodzlnne oGz za osoby uczestniczqce w
5.500,0021

zajeciach wcentrum integracji spotecznej):

Wvkonanle

Plan

%

5.500,00

9.673,00

h) dotacja celowa ovzymana z budzetu pa6stwa na realizacje wlasnycb zadah biezqcych gfiin (na
19.500'002t
zasilki j pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe);
Wvkonanie

Plan
26.849.00

%

19.500,00

pahshta na fealizacje wlasnvch zadah biezscych
i) dotacja celowa otzymana z budzetu
??9fz.X?5i
state):

konanie
115.200,00

bud2etu PaisMa na realizacie wlasnych
(przeznaczona na o6rodki pomocy spoieczner:

j)

dotacja celowa altzymana

z

zadal

biezqcych g'ni'l
70'402'0021

konanie
70.4A2.40

130.751,00

k) dotacje celowe w Emach
pochodz4ce z Europejskiego

iJ::"ut,j5::::ff Jli"#1#1"J.:Ti5''I#Tff

:"ilf i,J:'i"g

wiecej":

wvkonanie

Plan
T

0

0

50.131.!q

w ll p6koczu 2412 rcRu'
Pzekazanie dotacji na reallzacjQ projektu jest peewidywane
wlasnych zadai,biezacych gmin
t) dotacje celowe otzymane z budzetu paishva na fealizacj9 niekt6rych os6b pobierajqcych
btzeznaczana na realzacJe zaoowego programu wspierania
'
13 200'002t

Swiadczenia PelegnacYJne):

13.200,00

l) dotacja celowa

oltzymana

ig;;i;;tl;t"i;s;

gmin
z budzetu paish'va na realizaqQ wlasnych..zadan biezacych

prosr"mu

',eomoi

p"'l"G

w zakresii i

ozvwiania")i

(na

57'000'0021

konanie
57.000,00

91.748,00

Dzial

853

SPOLECZNEJ
POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

Ptan

49.999,502i

Wykonanie

49.999,5021

%

100

Dochody bieiEce
Plan

Wykonanie

%

49.999,502i
49.999 50zl

100

Specyf ikacja dochod6w:

(w ramach

udzjalem Erodk6"v-europejskich
a) dotacje celowe w ramach prog|am6w finansowanych z
projektu
Kwallfikacle = moz iwosci: 49 999'502t
El.,.Juilki"go rrnOr"t, Spoieczlnego na reilizacje

konanie
49.999 50

49 999.50

Dzlal

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

854

Plan

Wykonanie

20.658'002i
20 121'4721

a/o 97,40

DochodY biezTce

Plan

Wykonanie
% 97,40

20.658'002{
20121,4721

Specyfikacja dochod6w:
gmin
panstwa na -ealzac;tA wlasnych zadafi biezacych
a) doracia celowa oltzy-]ana z oudzetu
cha€l(teee
o
uczni6w
dla
1a do{;nansowan e 5w adczei po-nocy naterialnej

i;;;;i;

20.658,0021

socjalnym):
20.658,00
_amach orogra'n6w flnarsowalycl^ z Jdz;alen Srcdhow euroDejshich {w €mach
b) dolacie celowe w
-eal.zacJa orc.eklu Szkolka DzielnlkaJsKa
zw qza'\e z

iiriop"lir,'"go FurdLszu sporecznega

_

5UJ'UUZI

Kacperek)l

z roku 20'11
W 2012 nastqril zwrot Srodk6w niewykozystanych
48,4721

(kara urnowna):
b) wplywy z r62nych dochod6w

Wvkonanie

0

0

900
Plan

GOSPODARKA KOMUNALNA

Dziat

631.000

Wykonanie
%

I

OCHRONA SRODOWISKA

0021

33 487'0121

5,31

Dochody bie2qce
577.000,0021
30.647,8421

Plan

%

5,31

Specyfikacja dochodowl

,t3.567,8521

zakiad! budzetowego:
a)wplata do bud2etu nadwyzki Srodk6w obrotowych
%
13 567,85

550.000,0q

10.000,0021

Plan

a/o

1.264,972t

12.65

Spect'f ikacja dochod6w;

a)

(wynaiern boiska sportowego): 0'0021
skladnikdw maiqlkowych
dochody z najmu idzierzawy

Plan

0

0,00

};""[xilJ]:!?H,i.",",1""f,1Y,f,

ff :"i[::Li?''i::ffiffi

;lfl

"1,""ffi

5!::'

zimowyrn i wiosennY
1.245,862t

(zwrot niewykorzystanej dotacjL):
b) wplt^rvy z r62nych dochod6w
%

Wvkonanie

Plan

0

1.245-!q

0

19,11zl

zwr6conej dotacji):
c) pozostaie odsetki (odsetkiod
%

Wvkonanie

Plan

0

0

WYDATKI

34.758.651,5321
17 .201 115,9421

Planowane

oh

49,49

wydatk6w za2012 rok
Zestawienie planu oraz wykonania
wydatk6w za 2012 rok
zestawienie planu oraz wykonania

o/"

Ptan wYaattow

wykonania

I

344 950,38
010

1439 746 69
651885,22

51.83
87,89
35 56

212A,40

30 661,75
1 512 292 48
0,00

0,00

206 sso,oo

53 119,73

za,l z

RFich,vo i lowtecwvo
osc

Tran

mieszkaniowa
Dtia{alnogc

u

jllrEg j!_p!!li!Z!g
256-T-Ad.l!

zeciwpozarowa

diuqu publlcznego
rozliczenia
REzne

os-watalryq!-qy9!19

1638 092,00

tB33 068,oo
80 750 00

e too at3p

600 000,00
109 150 00
15 506

oQlq

m

959,00

8233182,11

Srodowiska, spzedaz
(oplaty za Scjecie dzewa' Fundusz ochrony
12 023'6121
b) wpiYWY z r62nych dochod6w
dzewa);
%

Plan

6u,

20 000,00

u,

5.056,382t

c) wplywy z tytulu optaty produktowej:
%

Plan

72,23

5.056!q

7.000,00
DochodY najqtkawe
54.000,0021

Plan

2.A39,1721
o/o

5,26

2 839'1721
finansowanych z udzialem 6rodkdw europejskichl
a) doiacje celowe w ramach prog€m6w
KOnanre
2.A39,17

54 000 00

fllalsowanych z udzialem
w'arach p'ogramo'{
-w
Otzvmane dochody stanowlE dotacje ceowa
grmnazjun w Bfenlei"'
y
prcle(tJ
Erodk6w eLropeis(ich na rcalizacJe
'p;r;na n:etopetz

Dzial

g21

NARODOWEGO
KULTURA IOCHRONA DZIEDZICTWA
0,0021

Plan

266,7921
o/o

0

DochadY biezqce
0,0021

Plan

266,7921

%a
Spect4ikacja dochod6w:

a)

Dzial

KULTURA FIZYCZNA ISPORT

926

'10.000,002t
1.264,9721

Plan

o

266,79iZ1

dotacjj):
wpit ty z rdznych dochod6w (zwrot nlewykozystanej

12,65

Dochodv biezqca

Ochrona zorowla

lozGtale zadania w za

4 758 412 00

2 15A 270,31

49 999,50

2 647 96

uk;cvi n a o Pleka wvchowawcza
komunalna

606 641 18

-d
Gospodalka

KllilElicftrona
frzvczna

KLrltrJra

dziedzictvra
i

1 177 600,00

562 171,00

111 350.00
34 758 651,51

17 201 115,94

pzedstawla sle nastqpujEcoi
W poszczeg6lnych dziatach wykonanie wydatk6w

Dzial

010

ROLNICTWO TLOWIECTWO

2 163.541

PlaN

,6721

344.950,3821

o

15,94

Rozdzlal 01009

"

Sp6lki wodne

konanie
35.000,00
WydatkibiezEce

0,0021

11iJI"";" n"."auni" ul"zq"",
konanie
35.000,00

:Jtli;ff'ff"fl".fl:"'"'#;';i"i::iilxl"xiB;iil:liHffi"u;uo"*j'"azadaniabiezace
i sanitacyina wsi
Rozdziat Ol01O ' tnfrastruktura wodociEgowa
konanie
1.878.548,65
Wydatki naiqtkawe

konanie
1.878.548,65

327 229,04

Specyf ikacia wydatk6wl

w Gorkach EtaP ll:
a) wydatki inwestycyine zwiqzane z budowawodociqg!

327.106,002t

dochoo6w wrasrycn Gniny Brenna' srodk6w
Zadanie inwestycyjle zostalo sfna_sowane .z
Dozvcz(i z Woreiv6ozkrego Furouszu Ochrony
Dochodzacvch z dolacji pozyczk i Lnotena
zgodnle z harrnonogramem
Siooo*isii i Gospodarki Wodnej Real:zacja zad;nia nastepuje
finansowo zec2ovr'Ym.

sanita'ne --inwesiycja Budowa kanalizacji
bl wvdatkl inwestycyjne zwlazane z Duoowq kanalizacji
123 0021
I
i""
S*iur

sanirarnei wraz z sieciE przytq"ty

ooto*y;iz"i"ii"

il*v

-ct"'ny

'

'140.000,00

nastqpiw ll poiowie 2012 roku
Przewidywane rczpoczecie realizacji inwestycji
sanita'.]e - inwestycja 'Budowa karalizacji
cl wvdaiki inwestycyjne zwiqzane z budowq kanalizacji
0'0021
pzvticzv aomowvcrr'pzv 'ri vLoowel w aren'.e1
i"in'"i^Jl

:

"ilJ;*'.;Jiiq

prcjektowej Pzewidywane rczpoczecre realizacji inwestycji
Zlecono pzygotowanie dokumentacji
iasuoiw tl iiowie zor2 roku po otzymaniLr pozwolenia na buoowQ
(analizacjl sanitarne - irwesrycja ,,Budowa kanalizacji
d) wvoatki inwestycyjne zwiqzane z budowq
0,002t
iiriiii'i,li ,,iiii.--t l,iiiie pzvlqczv domowvch'w Brenlej pzvsrolek JQdrysle':

p_ojektowej PEewidywane rozpoczQcie realizacji inwestycji
Zlecono pzygotowanie dokumenlacji
roku po otriymaniu pozwolenia na budowq

;".#i",ilEiftro12

kalalizacji sarita|fe - irwestycja ,,Budowa kanalizacji
e) wvdatki inwestycyjne zwiqzare z bLidowq
0,0021
6#d p'zvliczv oornowvcn-w Brennej ul sta-a Drosa"
Jl"iii.i'l

*ili

'

projektowej Przewidywane rozpoczecie realizacji inwestycji
zlecono przygotowanie dokumentacji
budowe'
iul-wi*'rrJJro*i" zol2 roku po otzymaniu pozwolenia na
Rozdzlal 01030 ' IzbY rclnicze
xonanre
3.560,00
Wydatki bie24ce
%

Plan

3.560.!q

1)

statutowych:
wydatki jed nostek bud2etowych zwiazane z realizacjezadan

Wvkonanie

58,93

3.56opq
Specyilkacja wYdatk6wi

gmlnyl:
(sfinansowane z dochod6w w{asnych
a) wplaty gmin na rzecz izb rolnlczych
Rozdziat 01095

2.097,862t

' Pozostala dzialalnose
%

b,Ja

Wydatki biezqce
%

o,{

246.433,02

'1)

z realizacjezadah statutowych:
wydatki iednostek budzeiowych zwiqzane

Specyfikacja wYdatk6w:

podatku akcyzowego zawadego
a) wvdatki zwjazane ze zwrotem rolnlkom
na
realizaciQ zadarl zleconYcn:
.frn"nso*"ny * c"los"i z dotacji otrzymanel

w

paliwach (wydatek
15 623'5221

Wydatki najqtkowe

Wvkonanle

Plan
230.809,s0

%
0

0

Specyiikacja wydatk6w:

pomieszczen zaplecza isceny amfiteatru w
a) wydatki inwestycyjne zwiezane z "Wyposazenlem
0,0021
Brennej":

konanie
230 809 50
Wie skich
Lzys\a'ych z Prog|a-ru RozwojJ-Ob-szar6w
lnwesrvcia 'ea'izowara jest w ra-nacl Srod(ow
rl oo{owie 2012 roku
w
rastqp
-*'iuhtego zadania zgodoie z zawatq r'rrrow4

'ili.*ii;i"^i

Dzial 600 TRANSPORT I LACZNOSC
1.708.642,0021
8A5.6A7,772t

Ptan

% 51,83

Rozdzlat 6001

4'

Drogi publiczne powiatowo
konanie
1s0.959,00

99 856,00

Wydatki biezqce
%

Wvkonanie

Plan

'l)

66,15

99.856,00

150.959,00

wydatki jed nostek budtetowych zwiazane z reallzacjqzadai statutowych
%

Wvkonanie

Plan

66,15

99.856,00

150.959,00

Speclikacja wYdatk6w:

a) zakup us{ug
siinansowany

z

pozosta{ych

- wyda*i na odsniezalie

dotacji na reahzacje zadai

bie2qcych

dr69 powiatowych (wydatek w calosci
na podstawie zawady Porozumiei z
99'856,0021

jednostkami samoz4du terytorialnego):

Rozdztat 60016- Drogl publiczne gminne
%

Wvkonanie

Plan

57,43

785.501,77

'1.367.683,00
wydatki biez4ce

83,07

758.841,96

913.541,00

1)

%

Wvkonanio

Ptan

wydatki jednostek bud2etowych na rcalizacie zadai statutowych
%

Wvkonanie

Plan

83,07

758.841,96

913.541,00
Specyfikacja wydatk6w:

a)

bi
c)
d)

ei

f)
o)
ii

966,7821
649,9921

uzuPelnienie oznakowaniai
pozosl,ale zakupy materiat6w i wyposazenia:
uslugiremontowe _ remonty drog:
odSniezanie d16g gminnYch:
wycinka drzew pzy drogach, koszenie poboczyl
p.zeglEd obiekt6w mostowych:
wvnaiem parkinq6w:

p6toit"r"'

us{ug-i {abonament

GPs

139.206,32zl
591.959,8921

4.203,7521
5.000,0021
2.460,0021

poprawienre odwoonienia czy'zczenie przydroznycn
14,395,23z.t

W rwydatki biezqce w calosci zostaly sfinansowane z dochod6w wlasnych gmlny
Wydalki naiAtkowe
%

Wvkonanle

Plan
454.142,O0

26.659,81

Specyfikacja wYdatk6w:
a) wydatki inwestycyjne ,Wykonanje rnodemizacji fragrnentu

wykonaniem odwodnienia'i

ul

Spoftowej w Brennej waz z

0,002t

247.142,00
polowie 20'12 roku
Przewidtvana realizacja tego zadania nastqpjw ll
b) wydatki inwestycyjne - "lModernizacja

ul Wiosennejw Gorkach":

347,6721

59.000,00
z
w ll Polowie 2012 foku' Wydatek siinansowany zostal
Przewidywana realizaeia tego zadania naslqpi
dochoddw wiasnycn gmlny
c) wydatki inwestycyjne ,,Odwod nienie fragmentu

ul

Nlark6wka w

Brennej"i

250'0021

Wvkonanie
polowie 2012
P€ewidywana realizacja tego zadania nastapiw ll

rok! Wydatek sfinansowany zoslal

z

dochodow wlasnycn gmlny
d) wydatki inwestycyjne

-

'Odwodnienie

iragmentu

ul Kormany w Brennej":

210'9Azt

210 98

ll polowie 2012 roku Wydatek siinansowany zostai z
PEewidywana realizacja tego zadania nastqpiw
dochoddw wlasnYcn gmlnY
e) wydatkiinwesiycyjne -,Remont odwodnienia

ul Grabowejw Brennej":

25,a51,162t

25.851,16

26.000,00

gmlny
Wydatek sfinansowany zostal z dochod6w wtasnycn
barierek ptzy drogach gminnych":
0 wydatki inwestycyine -'Wykonanie

0,002t

17 000,00

2012 roku.
Przewidywana realizacja lego za0anLa nastqpiw ll Polowie
g) wydatki inwestycyjne -,,Wykonanie muru opofowego

ul

Nostrozny w Brennej':

45 000 00

roku'
Pzewidwana realizacia tego zadania nastqpiw ll polowie 2012
Rozdzial 60078' usuwanie skutk6w klesk

,Wiotowych

0,002t

Wydatki bie2qce

l%

Plen

190.000pq -Wvkonanie

'1)

n;i

--1--

zwiqzane z realizacje zada^ siatutowych
wydatki jednostek budzetowych
%

Wvkonanie

Plan

0,13

190.000,qq
Specyflkacja wydatk6w:

a)

z usuwaniem
(dokumentacja wykonana w zwiqzku
zakup uslug pozostatych

""lfJ'n[5i*

2ywiolowych)i

yJ:11tr#:Jiji:i#ffiT:"T::i"'::lJff-""iffT:"'iy"$iTl'"'l;l;lF
i<L?k;;i,i"ilv;h *.iqpl

z usuwariern skutk6w

w ll polowie 2012 roku

630 TURYSTYKA

Dzial

'1.638.092,0021

Plan

1.439.746,6321

Wykonanle
o/o 87,89

Rozdial

63095

-

Pozostata dzialalnoSe

Wvkonanie

Plan

87,89

1.638 o92,oq

Wydatki biezqce
%

Wvkonanle

Pl3n

10.000.qq

1)

statutowych
zwiazane z realizacj4zadah
wydatki jednosiek budzetowych

10.000,00

1.719 54

Spec!4ikacia wYdatkOw:

*rr?-:#::l$Hi:?'.:"JJJ:g,v

1.719,5421

snnansowane z dochod6w wlasnvch smin'

Wydatki naj1tkowe
%
Plan

1628.092.Qq
Specyflkacja wYdatkowi

a) \4./datki lnwestycyjne

-

"Rozw6j

inifastftikt!ry turystycznej Gminy Brenna

1

:

,438,027 ,0921

konanie
1.438.027 09

1.628.092 00

lnwestvcia

ta iest

wspoiflnansowana

za

6rodk6w pochodzEcych

z

Regionalnego Programu

operacyj;ego Wojew6dztwa S esklego

Dzial

700

GoSPODARKA MlESzKANlowA
1.833.068,0021

vtan

651.885,222t

Rozdziat

7OOO5

-

Gospodarka

gruntanli nieruchono'ciami
xonanle
6518A5,22

1.833.068,00
Wydatki biezqce

131.414,84

1)

wydatki jednostek budzetowych

-

wynag'odzenia i skladki od nich nalrczane

14.500 00

4.197 00

Specyilkacja wydatk6w:
str62a zatrudnlonego w budynku sanato Llm
a) wynagrodzenia wraz z nazutami na wynagrodzenia
4.191,00zl
,,Sojka':

2)

wyd atki jed nostek budzetowych zwiqzane z

227.476,O0

fealizacjqzadan statutowych

127.217,84

Speci,'f ikacja wYdatk6w:

iwyposazeni (materialy do remont6w)l
al zakup material6w
: gazL do bJoy_l6w ko-r_Lna ryci:
elerg'i
zakup
bi
ci zakup .:slrd reiortow/cr LGo-k -l soolowa czysz'7ente'lr

d)
e)

ti

o)

ii

453,57z1
89.706,4921
e

wypisy, kopie map' opiaty:
monitoring system6w aiarmowycni

zaxup uitu'g
rnieszkania)i

pozostalych (czyszczenle komin6w' eksploatacja kotiownl'

6zne oglat; I s(ladki (uoezpieczer'e oLoy'kow):
raleznoscrl:
koszty post"po*ua'a sqdo/vego (roszry zw qzare z egze(ucJa

10.994,972r

2.251,8'lzl
738,002t
dezynfekcja
12.068,0021
7,909,0021
3.096,0021

z dochod6w wlasnych gminy
Wydatkibiezace zostaty w calosci sfinansowanje
Wydatki naiqtkowe

Wvkonanie
52u.4

1591 092,00

|

U!L

%_

Spec,'fikacja wydatk6w:
a) wydatki inwestycyjne

'

'12.465,9621

modernizacja budynk6w komunalnycn:
%

62ll

12.4Q!19

20.000,0q

Ww wydatki
na budynku w G6rkach maiych Zalesie 3
t*t"io oonL".ion" tu!;odiow wlasnych g'nily B'enaa
Zdrowia wtaz z adaPlaci4
b) wydatki inwestycyjre - "Termomodemizacla bJdynkJ Osrodka
436 034'422t

Na

w

kwotQ sktadajq sie remont dachu

pomieszczei I pietra na potzeDy

buFJ

%

Plan
1

.47

1

""ios"iz

c)wydatki na zakupy inwestycyjne

-

z

harmorogramem

finansowo eeczowym Wydatki
71.970,0021

wykup gruntowi

Tvffiio

Plan

2s,9L

.092,0!

Realizacia inwestycji lastepuje zgodnie
dochodow wlasrych
.iin-un-JoGn"

t

436.034,42

100.00!J9

%

71.970-9q

oraz wykupami gruntdw Wydatki
Wydatki zwiEzane z odszkodowaniami
dochoddw wlasnYcn grnlnY

DZiAI

710

DZIALALNOSE USLUGOWA
80.750,0021
30.661,7521

Plan

Wykonanie

l"

w calosci sflnansowane z

37 ,97

Rozdztal 71 004

-

przestnennego
Plany zagospodarcwania
%

lWvKonanle

Plan

29.895,80

Wydatki biezqce

Ttkonanle

Plan

/4 uullqq

%

29.895 6U

wtym:

1)

wyd atki jed nostek budzetowych

nawynagrodzenia I sk{adkiod nich nalLczane

40,40

2.450,00
Specyf ikacja wydatk6wi
a) wydatkiz tytu{u umowy zlecenia (komisja urbanistyczna
zaqospodarowan'a p-zeStrzennego ):
gnlly
Widatek sfrarsowany z dochodow wlasnycn

2)

i

umowa o dzielo opracowanie do planu
2 450,0021

statutowych
wydatki jednostek bud2etowych zwj4zane 2 realizacjqzadai
27

.445,80

Specyf ikacja wydatk6w:

pzestrzenneg0' studium uwarunKowan
a) zakup uslug pozostalych (zmiany planu zagospodarowania
27 445,A0z1

zaqospodarowania Przestrzennego):
wii"ili i" ,"iiury, Jii""rsowane z dochod6w wlasrycn gmi'y

Rozdzial

71

035 - Cmentatze

3.750 00
Wydatki biezqce

l)

statutowycn
wydatki jednostek budzeiowych na realizacjQ zadah

3.750,00

p'ltocze 2a12 rcku
Przewidywany termin dokonania wydatkow 1o ll
Rozdzial 70095

-

Pozostala dzialalnose

Wydatki bierqce
%

Plan

25,53

3.oo0.oq
w tyml

1)

wyd atki jednostek budzetowych na realizacjQ zadad

statltowych

Specyfikacja wydatk6w:
765,952t

Brennej i G6rek:
a) zakup tablic numeraoyjnych dla
wlasnych Gminy Brenna
Wydatkizostaly sfinansowane ze Srodk6w

Dzlal

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
3.100.416,0021

Plan

%

L512.292,48z1
48,78

Rozdzial 7501 1 - lJnedy woiew6dzkie

_--TWvt<on'anie

Plan

187.030,00

l-

Wydatki biezqce

Plan

%

77.955,7!

_iir.,r.^n.ni.

%

77.955,79

187.03!.qq

41-9q

4r,bq

w tyml

1)

od nich nalrczane
na wynagrodzenia i skladki
wydatki jednostek budzetowych

wvkonanie

Plan

ft3t8.-oo1----T

---lT
05
73.306

42,23

|

Spec,'fikacja wYdatk6w:

z zakrcsu administraql
pracownik6w realizujqcych zadania zlecone
osobowe
wynagrodzenia
a)
zadania zlecone z.z€Kresu
roczne pracownik6w realizujEcych
fioo.Jo?o"*" wynagrcdzenia
ct

zadowej:

nariczone- od
- wynagrodzeh prac!yn]]16Y
Fundusz pracy
|.ru|q.h4
PLee,,:j:;l-*
10.793,5821
sktadki na ubezpieczeria spcteczne
econe z zak'esu adminrstracji zqdowei:

admrnistracii

;irilft;;;;;;;'.

z otzynanej dotacj fia rcalzaiq zadai zleconych
wvdatki te zoslaty cz?sciowo stlnansowale
'
wlasnvch
s'rrnv
p"*#,:,';i;'eicizostary oo'acore z docnodow

lHi"iil',
2)

i

na reallzacje zadan slatltowych
wydatki jednostek budzetowych

Plan

--Iwvkonanie

lrdpE

%
4.64e,81

Specyfikacja wydatk6wl

iliShB lXl3i*,$ ; Y,l3::""# ';:ll3 ii,}''"''X]'na

sa'e s'Lb6wJ:

*::1Tl'ilx"x'::'1'',""iiJlli)ton",,,
:i'"*!:::l,ll
za aorikacle):
r"rrg po.6"t"t}lch

iiIi[.,p

(opratv

i,u.,p p'ot't"".','

31f4

't,000,0021
158,0021
57,8021
203,4021
2.677,8021

f)

podr62e sluzbowe (zwiqzane

z odbiorem dowod6w osobistych z Komendy Powiatowej Pllicjirtr

Cleszynie);

Wyoatki te zostaly czeiciowo sfiralsowa_re

z

oltzyrtan4 dotacll na reallzacje zadai zeconycn

gminie, a w pozostalej czQlici zostaly opiacone z dochoddw wlasnych 9m nY

Rozdzial 75022

-

RadY gmin
%

Wvkonanie

Plan

42,64

34.7 54,16

81.500,00
Wydatki biezqce

%

Wvkonanie

Plan

Ptan

42,64

34.754,16

81.500,00

.i:lki rednostek budzetowvcl na realizacie zadah statutowYch
Wvkonanie

o

%

16,33

2.204,16

13.500,00
Specyfikacja wydatk6w:

a)zakup material6w i wyposazenia (czasoplsma, art. spozywcze' mate aly biurowe)i
b) zakup ustug pozostalych (szkolenia, rcnowacja mebli):

2,125,4421
78,7221

Wydatklw caloscisfinansowane z dochod6w wlasnych gminy.
2 ) Swiadczenia na rzecz osdb fizycznych
%

Wvkonanie

Plan

47,87

32.550,00

68.000,00
Specyf ikacja wydatk6wi

a)

r62ne wydatki

na rzecz os6b fizycznych

(ryczalty

dla

przewodniczqcego

rady

9.000,0021
23.550,0021

wicep€ewod n iczacych) |
b) f6zne wydatki na Eecz os6b fizycznych (diety radnych):

Wydatkiw caloscisfinansowane z dochod6w wiasnych gminy.
Rozdzial75023

-

Uzedy gmin
Wvkonanie

Plan

%

2.7 40.332.04

Wdatki biezqce
Wvkonanie

Ptan
2.690.332,00

1)

%
1.351 761,11

wydatki jednostek bud2etowych na wynagrodzenia i skladkiod nich naliczane

Wvkonanle

Plan
1.916.356.00
Specyf ikacja wydatk6w:

%

942.706,98

49,19

i

655.837,6021

a) wynagrodzenia osobowe pracownik6w urzedu gminy:

b) dodatkowe wynagrodzeni roczne pracownik6w ufzQdu gminy:
c) wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne (pob6f 0plat)l

't14.029,0321

pracownikom uzedu gminY:
e) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie doreczyclele);

139.87 4,3121

ai skeOfi na ubezpieczenie

spoleczne lFundusz

1.086,0021

Pfacy naiiczane do wynagrodzei wyplaconych
31.880,0421

Wydatkiw calogci sfinansowane z dochoddw wlasnych gmlny

2)

wydatki jednostek bud2etowych na realizacjQ zadan statutowych

Wvkonanie

Plan

%

52 87

408.329.13

772.306,00
Speoyfikacja wydatk6w

a) wplaty na Panstwowy Fundusz Rehabiliiacji Os6b Niepelnosprawnych:
b) zakup maierial6w iwyposazenia (materialy blurowe):

c) zakup material6w iwyposazenia (druki):
d)zakup material6w i wyposa2enia (Srodki czystosci)l
e) zakup material6w iwyposazenia (aftykuly spozylvcze):
publikacje):
0 zakup materialdw i wyposazenia (prcnumeraty i
ko'rputery)
(mate-;ary
eksploatacyjne
i
wyposazenia
!; zakrjp material6w
(akcesoria
kompLterowe)
i
wyposa2enia
materialdw
h) zakup
i) zakup material6w iwyposazenia (pozostale zakupy)i
i) zakupenergii (energia elektryczna):
k) zakup energii (gaz):
l) zakup energii (woda):
lizakup uslug remontowych (konseMacja urzqdzei telefonicznych, kserokopiarek):
m) zakup ustug zdrowotnych (badania okresowe):
n)zakup ustug pozostalych (oplaty pocztowe):
o) zakup uslug pozostalyoh (prowizje od kredyt6w kr6tkotenrlinowych)l
p) zakup uslug pozostalych (obsluga prawna):
r) zakup uslug pozostalych (serwis autorski oprogramowanla):
s)zakup uslug pozostalych (uslugi BHP):
t) zakup uslug pozostalycn (systemy alarnowe):
ul zakup uslug pozostarych (utrzymarie domeny):
w) zakup uslug pozostalychi
y) zakup uslug dostepu do sieci Internet:
x) zakup uslJg tele'onii stacjonarnei i kom6Rowej:
z) poddze siu2bowe krajowe (delegacje, ryczalty):
z) odpisy la ZakJadowy FLndusz Swiadczei Socjallycf
2) kosay postepowai s4oowycl' (koszty zw 4zale z egzekuclq pooalBowycl
naleZnoSci budzetowychl
t) szkolenia pracownik6w niebed4cych czlonkami sluzby cywilnej:

'17

.'l71,oozl

17.500,9821
3.480,9021
3.3'15,7121

'1.0a83221
2.318,74z1
25.369,0021

47.805,802t
16.886,462t

13,562,71iri
29,'17 6,9121

696,8521
2.214,0021

612,202t

66.839,2'lzl
3.305,8821
19.450,0021

22,701,9621
2.644,5021

738,002t
97,1721
2A.720,4621

4.625,0721

9.394,222,
16,080,342t

i

37

,281,'l1zl

niepodatkowych
'10.983,382t
4.188,2521

Wydatkiw caloscisfinansowane z dochod6w wlasnych gminy.

3)

Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych

Wvkonanie

Plan
1.670 00
Specyfikacja wydatkdw

%

725.40

43,41

.1

wynagrodzei (doplaiy do okular6w'
a) wydatkiosobowe niezaliczane do

odzie2ochronna)l 725,0021

wlasnych gminy
Wydatkiw calosci sfinansowane z dochod6w
Wydatki nai4tkawe

3.828 82

50.000,00
Specyf ikacja wYdatkOw:
a) wydaiki inwestycylne

- ,Terrnomodernlzacja

budYnKu Urzqdu Gminy w Brennej"

konanie
50.000 00
Gminy Brenna
Inwestycja sfinansowana ze Srodk6w wlasnych

terttorialnego
Rozdziat 75075 - promocia iednostek sanorzqdu

Wydatki bie2qce

13.055,84

57.000,00
w

tyn:
1) wydatki led nostek budzetowych na wynagrodzenla

p0cno0ne

Specyf ikacja wydatk6w:
a) wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie dziela)

a72,00zr

:

gminy
wydatkiw calosci sfinansowane z dochod6w wlasnych

2)

wyd atki

jednostek budzetowych na reaiizacje zadai statutowych
Wvkonanie
12.183,8L

a) zakup materialow i wvposa2enie (wvdatki

zwieziR:H?j:ilf;ff

bl zakuo usluq pozostalych (wydat[j ponosz(

iir"',up ,"16 po.o.,rtich rd-naczelie lel'stJ JslJgi varspolo^e):
grnlny
Wvdatkiw caloscl sfinansowane z dochod6w wlasnycn
Rozdziat 75095

-

Pozostala dzialalnoS'
konanre
34.554,00

30 936,85

1,190,932t

l)

7.519,0021
3,473,9121

o

Wydatki bietqce

30.936,85

34.554,00

l)

%

Wvkonanie

Plan

wydatki jednostek budzetowych na realizacje zadah statutowych

%

Wvkonani6

PIan

89,53

30.936,85

34 554,00
Specyfikacja wydatk6w:

a) skiadki na rzecz Stowarzyszenia Samorzqdowego Ziemi Cieszyiskiej:
bi skladki na rzecz stowarzyszeda Olzal

ciskladki na necz Lokalnej Grupy Dziaiania.
e) skladki na zecz Sp6lkiWodnej:

10,223,0021

'i5.065,0021
5.624,852t
24,0021

Wydatkiw catoscisfinansowane z dochod6w wlasnych gminy.

T5t

uRzEDY NACZELNYCH ORGANoW WLADZ PANSTWOWYCH, KONTROLI
ocHRoNY PMWA ORAZ SADOWNICTWA
Dzial

I

2.120,00zt

Ptan

0,0021

W)&onanie

%0
Rozdzial 75101

- lJrzedy naczelnych organow wladzy Partstwowei'
%

Wvkonanle

Plan

kontroli i ochrcny prawa

0

0

1.900,00
Wydatki bie2qc6

Wydatki jednostek budzetowych na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane
%

Wvkonanie

PIan

Realizacja tych

0

0

e43,qq

2)

0

0

1.900,00

1)

%

Wvkonanie

Plan

zadai planowana jest oa ll p6lrocze2012 rcku

wydatki jed nostek bud2etowych na realizaciQ zada6 statutowych

0

957,00
Realizacja tych zadafi planowana jest na ll p6hocze 2012 rcku

Rozdzial75108

%

Wvkonanie

Plan

-

Wybory do Seimu

i

Senatu

0

I

%

Wvkonani6

PIan

0

0

220,9L
Wydatki biezqce

%

Wvkonanie

Plan
220,00

'l)

0

0

wydatki jed nostek budzetowych na reallzacje zadai statutowych
%

Wvkonanie

Plan

0

0

220,00
Realizacja tych zadah planowanajest na

ll p6kocze 2012 roku

D']:AI 7 54 BEZPIECZEfISTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

206.550,0021
53.119,7321

Plan

o/a

25,72

Rozdzial

-

7541 2

Ochotnicze Straie Poiame
%

Wvkonanie

Plan

53.019

196.800 00

!q

26,94

Wydatki biezqce

wyd atki

40 23

53.019,58

131.800,00

'l)

%

Wvkonanie

Plan

jednostek budzetowych na wynagrcdzenia i sk{adki od nich naliczane
%

Wvkonanie

Plan

42,10

7.831,50

18.600,00
Specyf ikacia wydatk6w:

wvnaqtoozelia oezosobowe \zw qzare z Jteymar'e gotowoscl bojowej
oinotiicrycr sttazy pora-lyc1 oraz zatrudnier ern <ore_darla gr'ir'e9o):

a)

w

jednostkach
7.831,5021

Wydatki silnansowane w caloscj z dochod6w wlasnych gminy

2)

wyd atki jednostek

b!dzetowych na fealizacjQ zadah statutowych
%

Wvkonanie

Plan
83.200,00
Specyiikacja wydatk6w:

45.188,08

54,31

(m in prasa strazacka' nagrody' odznaczenia'
a) zakup material6w i wyposazenia

t:l:"",38?l
2.232,6121

urnundurowanie):

lliin','#3ini'**,n'? qrs ?g'To :::"1:I::"::oSy"?#"'#''J,:":: ?::l
scieki' przes'qdv techniczne
'"
:l'1ll!1i,lnn l""Hl"iliFl'i-{+iii.{:{i"i';#;r';pr"t"
:#il;"'il""tp'"; "i']rzetu baqanra le!?l:L:I teteronii stacjonarnej (oerata abonaTjju,iSl?
lii"tiLit9l;,1?,lTJ-'f1",$!!:q::ffiililfficrr
4.878,002t
pojazd6w osP):
!i *ignry:*,'"tlii'o'5lo,o"lll"* ","'"*6w i
z dochod6w wlasnych gminy'
Wydatkite w calogcizostaiy sflnansowane

3)

Swiadczenia na zecz os6b fizycznych

Plan

--T-wvkon
|_

an

%

le

0

0

30.000,00

sie w ll polowie 2012 roku
Wykonanie wydatk6w pzewiduje

Wdatki naiqtkowe
%

lwvkonanie

Plan

65.ooo,ooL

0

0

-

Specyf ikacja wydatk6w:
a) wydatki inwestycyjne

-

"Termomodernizacia

budynku Uzedu Gminy w Brennef

./,
0

65.000,00
polowie 2012 roku'
Udzielenie dotacjinastAliw ll

Rozdzial75414

-

Obrcna cwilna
%

Plan

),!J_

100,15

5.650,00

Wydatki biezqce
%

Plan

t6to.j-ot,--

'100,15

1,77

-T-wvkonanie
1)

wydatki biezqce iednostek

Plan

bu

statutowych
dzetowych na realizacle zadai

W-vt<onanie

Spectflkacja wydatk6w:
a) zakup material6w iwyposa2enrai
bi podr62e sluzbowe krajowe:
bud2etu gminy
Wydatki sfinansowane w calosciz

%

100.11

1.77

50,002t

50,'l5zl

- Zanqdzanie kryzysowe

Rozdzial 7 5421

%

Wvkonanie

PIan

0

0

4.100,00
Wydatki biez1ce

wyd atki

jednostek budzetowych na reallzaciQ zadai statutowych
0

0

4.100,00

OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO

Plan
Wykonanie
%

%

Wvkonanie

Plan

Dzial 757

0

0

4.100 00

1)

%

Wvkonanie

PIan

600.000,0021
533.959,0021

88,99

samotzq'lu
Rozdziat 75702 - Obstuga papier6w wattosciorych' kredytow i Po2yczek lednostek

teryto alnego

%

Wvkonanie

Plan

88.99

533.959,00

600 000 00
Wydatki biezqce

88,99

533.959,00

600.000,00

1)

%

Wvkonanie

Ftan

obsllga dlugu
Wvkonanie

Plan

%

600 000 00

88,99

Specyfjkacja wydatk6w:
a) rozliczenia zwiEzane z obslugqdlugu publicznego (odseikiod kfedytdw i

Wydatkite w caloscizostaly sfinansowane z dochod6w wlasnych gmlny'

758 R6ZNE RozLlczENlA
109.150 00zl
Planr
Wykonanle: 0
Dziat

%0
Rozdzial75E18

-

Rezetuly og6lne i celowe

pozyczek): 533'959,0021

ioe. t so-99

109.150,@
statutowych
zwi4zane z realkacjazadai
budzetowych
jednostek
1) wydatki
109.150,00

)

rezerwy nie zostala rozdysponowana
Zaplanowana kwota

Dzial

801

oSwATA I wYcHowANlE
15 506 003'362{

Plan

8 2331A2 '11z1

Wykonanie
Yo

53,10

Rozdzlat

801 01

-

Szkoty podstawovte

,407.621jj

6ss6.ozs,zo

3.393 999,20

6o82,8qqJg
w tym:

nich nall
na wynagrodzenia iskladkiod
budzetowych
jednostek
1) wydatki

nanle

2.n9

Specyikacja wydatkow;

a)

659.98

1.987.767,392t

wynagfodzeniaosobowepracownik6w:

m9!!l!91994
iaeonostlggig!49l3 e,ellel4l!]ge
r
arki po

Ni_-r

rffit" p"i_"'le-9""s9l,tgg
379.513,4!
?07.763.q9

#ii=.-.---rp"0","**"*1"'"lll'P-'i?#i

ffi,r'*!!!r94!l,sg-*"9'WErr!l

263.591'692t

rocznei
b) dodatkowe wYnag'odzenie

fl"otuponlegioiggg!ry34

l

ii-E

..

47.617,13
95 530,11
120.444,43

aAni.a

I

ffi
c)

477,948,4621

sk{adki na ubezpieczenia spoleczne:

P+4llg*Ptr.
Ma
lesl

83.023,60

Frran.a I a(nlca

ffi
d)

a.6nn. A"l^\u,

151!1!9
-Kwotaponlesionegowydatku
243.506/q
44.925,0621

Fundlsz Pracyl
skJadki na-rr,.
m wvdatki oonreslone

Rfr 6lilo-niesio

n eg

o wYd atku

8.794,64

|\H Rr6nn: I FAnca
f,r.

t a.-^^.

wc
'*t-L/.J D,'r'-rr.'nu.h

e)

R'

18.18sp4

'k^wa

17.946,5q

kach Wrelkich

5.418,0921

wynagrcdzenia bezosobowel

atktponleslone
w tvm wydatki
Poniesion

,-"ffi

ar.1

R;-otaponiesionegolvydq!!!L

ar.n.'

I

0

cAnica

5.418,09
0

wlasnych gminy
Wydaikite w catosci zostaly sfinansowane z dochod6w
statutowycn
wydatki ied nostek budzetowych na realizacje zadan

2)

%

Plan

59,33

891.0q4J9
Specyiikacja wYdatk6w:
Wplaty na panstwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b

a)

0nreslon
atK p0nleslone

Niepelnosp€wnych:

ffiota pon ies ion

e g

o wyd atk u

f,r.. Fro^.i I e(ni.e
i\1., RrAnn: R rkowa
ZesDd, Sz"6t PJdiczfycl w Go'\ach WrelkicF

b)

5.864,00
60.7 45,5021

Kwota

Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa
$-kola
wlelKlcn
Zeso6t 52(61 PJbliczrych w Go'kach

c)

0

0

zak!rp materlal6w i wyposazenia:
es one Pzez
vdatl( oon resrone

5'864'0021

zakup pomocy naukowych' dydaktycznych ksLEzek:

oo

n

iesio ne go

wYlg$a
20.4!!S9
28.23A,37
12.034 24

'10.815,5021

+gyeffiPjlr!
r

979,Qq

Flranna lF{nr..
r, t Fra^n. R',k^M,.

ii#=,ffi?;fiEii@

e.!99$0

-r.

134.053,5621

d) zakup enefgii:
sion
tvm wvdatki0onLeslone

wYdaqry

Itwota ooniesionego

Jednostka oswiatowa

51.737,07
5ts.191.1

Nl., Rranna Bukowa

18.491,782t

e) zakup uslug remontowychl
nies|o

KtoG poniesionego

v/Yqq!!L4.054,98
9.387,87

Nt.. Dron^' lA{ni.^
ii.,) Rrc^n, B,rkowa

f)

1

23.519,32

PqUE4IJ9.!l!S91e!!f!l9lM
zespdr szk6l
-r.,--,.

atKl

0

-Kwotaponiesionegowydatku

5.0481q

zakup usiug zdrowotnych:
,onlesrone

Elda

ffi

fu

ki6la

po-i iesion ego wyd atk u
0

stawtawo'lqf1g 919!

565,00
80,00

52,971,372t

s) zakup uslug Pozostalycn:
atkl

one

Kwota ooniesionego wYqq4g

10.87!4L

;E=;tAr

pfiri;'

N'r

24.373

t e.a.n2 R'rk.we
h w Gorkach Wielkich

525,33z]

h) zakup uslug dostepu do sieci Intemet
atkiponiestone

k6iiii5Eies

on

eq

*3?F"!5fi##ffiea;;","*-a
ii!5i-'q,1t1ffii;iffiffii"i wi,*;
0

o wvdatku

1791L

1751!

telefonii stacjonarnej:
opiaty z tytutu zakupu uslug telekomunikacyinych

4+gll*i:P!4!
atki Doniesi

Szkola Podstawowa Nl z B€nna buKowa
ZesDot Szk6l Fudicznyqh w G6rkacl'W e k ch

g

17.723,3L

7w6€56

n

ies io neg o wYdatku

3.657,',i821

3.151,',l62t

podrdze sluzbowe klajowe:

i)

atki ooniesione PEqq

r-wotaponiesonegor,vydatku

ffi
k)

1.604,11

1.370,95

176,19
6.627,002t

r62ne oplaty iskiadki:
m

ieston Pzez:
atki ponleslone

rwota

po nies

ioryg9-!44!g!!q

ita Rr6hn^lFAni.a

'r.502-qq

2.7ltIc

NIr, arann, Rrrknwa

2.407,00
177.356,5221

odpisy na ZFSS:

rl

!+gH=ffiPq4

Kota

noniesionego'4ryq4$g

Nr.r Fr6nn. l.Ani.a
szkota Podstawow?

x4!tg!!9-q49Yq

ZeiD6l Szk6l Publiczrvch w Gor€ch wlelKlcr

38.322,06
68.602,46
70.432,00

23,00zl

podatek od nieruchomosicil

m

DOnieslone pe ez:

d^i-r^..,^; N.,

KwoG-poniesionegowYdatku
23,0q
0

Rranne Rikowa

0

%sodsrr.sll6Tibtrcznvcl'wGd-kachwelkrch

19.745,8021

pozostale odsetkil

n)

lvm wvdaiki Poniesrone

---,,^r- 6::=-*

iffi

fwota ooniesoneqo wYAalku

3 673,6!
'1.541 00

N. 1 Rranna I c(nica

14.531,11
1.982,0021

cywi|nel:
o) szkolenia pEcownik6w niebQdacych czlonkami sluzby
przez:
tesl
tym wydatKl oonreslone

k[oGEniesionego

SZI6i6F6Gtawowa Nr 1 Brenna Lesnica
Zesoof SzlOt puOtrcznycn w Go'kach W elk;cr

gminy'
Wydatkite w caloscizostaly sflnansowane z dochod6w wlasnych

3)

dotacje na zadania bjezqce

konanie
2.000.00

wyi!q!410
1.457

,9L

525,00

t

Specyikacja wydatk6w:

z

rcalizacj4 zadan na podstawie porozumierl z jednostk4 samozadu
1 328,7921
tdrytorialriego (polozumienie w zwiezku z pokrywaniem koszt6w nauh religii):

a)

dotacja zwiqzana

Wydatek sflnansowany w calosciz dochod6w wlasnych gmjny.

4)

Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych

Wvkonanie

Plan

%

46,77

116.364,92

248.829,00
Specyfikacja wydatk6w:

a)

114.924,922t

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzei:
atkioonresrone przez

Kwota ponlesioneqo wydatku

Jednostka oswiatowa
Szkola Podstawowa Nr'1 Brenna Lesnica

21.489,06
43 013,17
50.422,69

Szkola Podstawowa Nf 2 Brenna Bukowa
Zesodl Szkdl Publicznych w G6rkacl Wielkicl

1,440,0021

b) inne formy pomocy dla uczni6w:
ston

Jednostka oswiatowa
SlR6i-Podstawowa Nr 1 Brcnna lesnrca
Szkola Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa

F6t

Szk6l Publicznych w Gdrk?c\

Kwota poniesionego wydatku
0

1440,00
0

wielkicl

Wydatkite zostaly sfinansowane z dochod6w wlasnyoh gmlny-

5)

wydatki na programy finansowane z udzialem Srodk6w, o ki6rych rnowa w art 5

ust

l

pkt 2

i

3
%

Wvkonanie

Plan

0

0

162.539,00

Plan wvdatkdw dotvczv proiektu ,Nasze dzieci " realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu
Spolecinego. eocz4ei rbataaclizgoonie z harmonogramem nastqpiw ll p6lroczu 2012

'oku'

Wydatki majIlkowe
%

Wvkonanie

Plan

r3.626,03

313.237,00
Specyiikacja wydatk6w:

a)

wydatki inwestycyjne

-

G6rkach Wlelkich":

'fiIodemizacia

kot{owni w budynku Zespotu Szk6l PLlblicznych w
369'0021

Wvkonanie

Plan
245.000,00

%

369 00

gminy Wykonanie inwesq/cji nastqpi
Wydatek ten zostal sfinansowany z dochod6w wlasnych

w

ll

p6koczu 2012 roku.

b) wydatki inwestycyjne - Wykonanie ogrodzenie wok6l

Szko{y Podstawowej Nr 1 w Brennejoraz

11,391,732t

podjazd! do szkoly:
11.391,73

60.137.00

gminy wykonanje inwestycji nastqpi w Il
wydatek ten zostal sfinansowany z oocnoddw wlasnych
p6lroczu 2012 roku

monitoringu wizvjnego
wvdatki inwestycyjne - Modernizacja i rozbudowa systemu
:
sikole podstawowej nr 2 w Brennej

c)

dzttliff8,:[,

Plan

60,17

3.100,00
Wydatek ten zostal sfinansowany z d och
d) zakupy inwestycyine

Rozdzlat 80103

-

-

od 6w

wlasnycn gmLny
0,002t

Zakup kserokopiarki dla Szkoly Podstawowej nr 2 w Brennej:

Oddzialy ptzedszkolne w szkolach podstawowych
konanie

Wydatki biezqce
%

Wvkonanie

Plan

367.399,48

666.536,42

wydatki jednoslek budzetowych na rynagrodzenia skladkl od nich naliczane

1)

Wvkonanie

Plan

4e7.'E

57,

285.771,41

qq

Specyf ikacja wydatk6w:

wynagrodzenia osobowe pracownikow:

a)

zez:
J6Eiostka-iswiatowa
Ekoia Podstawowa Ntl Elgllx !9!!f99
S![dIPodstawowa Nr 2 B!e!! e!!!gyc
ZEE66iEli6, puot cz-ycr w corkach Wel(rch

b)

dodatkowe wynagrodzenla rocznel

207.A24,1121

Kwota ponieslonego lvydatku
103,381,72
50.494,15
53.948,24
25.565,3121

ki6ta ponleslonego
pqd"t"*or" Nr l qrunn. L=.ilg
ffi;;=ffist;w6mI;l-kob

13.06',1,14

s;ii"r"PA@aTaB"qg!+#

47,043,992t

spoieczne;
c) skladki na ubezpieczenia

niesionego

J-dnostka ogvqll!{g
ffi o;pa*Z-'korupod"&!-{e-N-9l9!le++!lg

20.745,37

##F-"dm'"-"Nqqrel4+{+
p,
c6rk""h wi"lki"!

fr-6t lllguryglff"

o

5.338,002t

sktadki na Fundusz Pracy:

-".p6lstk!lPg!l&tnv-!r-8qk"9!lryElE!
GEno-stka oSwiatowa

3.057,70

Nl2 BElq Bykg#?
ffi-"d,t"*"""
i,ri,il-A"y@""h Wi"lkic!
z dochod6w wlasnych gminy
Wydatkite zostaly sflnansowane

2)

na rcalizacje zadai statutowych
wydatki jednostek budzetowych

32.186,54
Spec!'fikacja wYdatk6w

a)

4.952,5921

zakup materialdw iwyposazenlal
r<-----------__.--wotapoq!919!gq9-tgy!9ry

#i;Fpo=.-kd"pod"ra1ry9-4--qE!!q!+pod.t""""a i.1'.2 Br"ll? B,lkl#?

#=-kd"

flacirwie4ql
3.521,902t

dydaktycznych i ksiazek:
zakup pomocy naukowych'

3a#-il@rr!!a*+q
N, Br"ll? B!k93?
dkoi-odtru*ouuu

Kflou-Poniesq49g914qgg
2.557,90
1.127,8021

c) zakup uslug remontowychl

tys

xi-otaponiesiglElglry@14

i-d"Pod"&"o'!q-lqrq!9++!q
BrE!: BYfPy?
Pod"t"*o*"

l,{'.2

difFrb=i@it-G6,k*hwi"Lk'"h

1.127 ,80

40,0021

d) zakuP uslug zdrcwotnYchl
przez
iDOnl
atKloonreslone

tyD

l:*-,a

-6--'^'^o^,.r.i.-,^$,'

rrrr

I

ErFnna I Fcnica

Kw-ouooniesionegowYa3lSg
40,q!

Nr

,

Br.nna Bukowa

0
0

Zesp6l Szk6l Publiczryc5 w Go-\act vvleLK'cn

2.900,702t

el zakup usiug Pozostalycn:
m

iooniesione Pzez:

ll*.,a

trlr

I

rwoia ooniesionego wYdalSq
0

FtrFnne I eAnica

0

ffi

2.e0Q-zq
19,541,552t

odpisy na ZFSS:

0

atkiponiesi

oswiatowq
i,-ednostka

-Kwota

pon i es ione go wYqatk u

10.900pq
4.320,86
4.320,00

Nr 2 Brenna Bukowa
zesp6l szKol Publicznyc'1w Gofl<acn vvlelKrcn

5ii6lEF6ilE[owa

102,00zl

s) pozostale odsetki;

i;-*rL.

teston

^arui.fAw,
Szkola Podstawow4ry4El9!!e-!!9!l9q
Podstawowa
5II5Ia
zeso6l

po

n

es ion

i

e

go

!Y44!!g
0

-wott

102,0q

Nr 2 Brenna Bukowa

0

Sti6l Publicznycl w G6rkacn Wielk ch

gmlny'
Wydatkiie zostaly sfinansowane z dochoddw wlasnycn

3)

Swiadczenia na

zecz os6b fizycznych
14.741,40

29.937,00
Specyf ikacja lvydatk6w:

14.7 41,002t

a) wydatki osobowe niezallczane do wynagrodze6:

esl

Ia.ln6cfka o€wiatowa
Sll6lEFodstawowa Nr'1 Brenna Lesn ca

R

N{ qqu!-!49!9

Szkofa Podstawowa
sztot Pub icznycl w

G6leqlwigllll

ota

po

n

I

es io

n eg

o wyd atk u

7.634,0q
3.687,00
3.420,0q

--zesoq
Wydatkite zostaty sflnansowane z dochod6w wlasnych gminy
4)

mowa w ad. 5
wydatki na programy flnansowane z udzlalem lircdk6w' o ktdrych
3

ust

l

Pkt 2

i

ffi

Plan

%
6C.OUoioJ

40.!1

I

Spec!4ikacja wYdatk6wl

Spolecznego -1' Z
ze Srodk6w Europejskiego Funduszu
sfinansowanego
projektu
a)' realizacja
a
seotecznSg2o4sllb:i
^ihilza itvr"
ze srodk6w Europejskleso Funduszu

i"]ilii
i'b*t"
2'
plastyka ity": 'rinansowaneso
"-'ct teilizaila
Europejskiego Funduszu spolecznego-"1'
---^ srodk6w
eu^vr
14'912'674
ptojektu sfitansowanego ze
3

5

3 angielski

Rozdzial 80104

'

itY':

PGedszkola

-ffi

Plan

41/y

Wydatki bie2qce

Plan

1.797.57QpL
nich naliczane
na wynagrodzenia i skladkiod
wydatkijednostek budzetowych

1.050.949,Q9
Spec!4ikacja wYdatk6w:

394.919,2521

p|acownik6w:
wynagrodzenia osobowe

a)

C.t"

f,;dnostka o5wiatowa

po"=_-lrsitn99gg9Eg
Tze.ass,P
215.a2o,a7

FE"o--sztQlelcqEa!99trlE
i;='-"dokoleeu'-.ng_9-!1ryr9]!9

59.138,462t

rocznei
b) dodatkowe wynagrodzenia

28131,75

t.006 7l

Ffleaszrqlc-Bllleaeg5lll

i#d;ftFFmffi;cqlrlryrr]lE
c)

73,247,1621

spoleczne:
skfadki na ubezpieczenia

w tym wydatki Poniesione Pzez:

6ota

J-dnostka ost4!g!993

pflszkolerullE4g-qElle

Gorki Wiehie

6-ni"'r999rry!4!g
32 241 ,10
o

41 006,0!
10.220,1721

d) skladki na Fundusz Pracyl

i

atki

nostltq

ponieq!9Iq!E

t8!j3!9!9

Ftzedszkole Publrczne
P

4.519.21

qlglill

rd;zkole P rrbl]!4g i4lli]ryrg]lf 9

gmlny'
Wvdatkite zostaly sfinansowane z dochod6w wiasnycn
wyd atki jed nostek budzetowych na fealizaciQ

2)

264 857 .00

zadai siatutowych
101.134 24

Specyf ikacja wYdatk6w:
11.687,4921

wplaty gmjn na rzecz jednostek samoeqdu terytonalne9o:

a)

iesione pa ez:
vm wydatki ponleslone

Jednostka oSwiatgwa

E;;;;k.,te

Kota

ooniesionego wY1614g
0

Publiczne G6rkr W ell'ie

Fad Gminv Brenna

11.232,0321

b) zakup material6w i wyPosazenla:
atki poniesjon

Kwota poniesionego

wld!4!l--

5211f8

6.014,04

F;edszkole Publiczne q!4lfryIil!1g

2,799,00z.1

c) zakup pomocy naukowych, dydaktyczn}/ch i ksiq2ek:
resione

egl

Fota po

n

ies ione go

wydatku
1.236,62
1.562,38

Przedszkole Pub czne G6rkiwtelK e

14.960,1321

d) zakup energi:

lanostt<a

ofielg4

FEEiiII6le

Kwota poniesionego wydatku

7.54!f!
7.4164L

Publiczne G6rki Wielkie

1.500,8721

zakup uslug rcmontowych:
one
ntesl0n
vm wvdatkl ponles
Przedszkole Pub iczlle Brenna

F[edszkobPuoticzneG6rl!]&lql1g

f)

66ta

poniesionego wydatku
378,00
1 122 87
40,0021

zakup usllg zdrowotnych:

w tym wydatki Ponlesione Pzez:

Jednostka oSwiatoqq
Pzedszkole Publlczne Brenna
FEEGzkole Pub tczne GorkrWq[i9

Kwota poniesionego wYdatku

19,414,9621

s) zakup uslug Pozostalych:
)niesrone pzez:

F;;a;tloGF

blc

Fwotaponiesionegowyda!!!
9,018,47
10.396,49

jryieurg

545,632t

h) zakup uslug dostepu do sieci Internet:
iesione Pzez:
Jednostka o6wlatolryq
Pu

Kwota poniesionego

bliczne Brenna

-rzedszkole publiczne G6rki wielkie
FEEEikoi;
i)

iesi one

atki

iEaios*-a oSwi'atowa

F

t

1.365,372t

telefonii stacjonarnejl
oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych

edvkole

Pu

RI6G ooniesionego wY!3qg
6qZJ1

677,6!

bliczneCq4fllE]ljg

1,402,74z'1

podr62e sluzbowe krajowe;

rygrg#tr!4
sion

Rfrota poniesionego wydatku
1.119,4!
283,30

FEed-tit6 P r6lEz"eE6rr( wrgllrg

12'l,77zt

k) r6zne op{aty skladki:
nresl
vm wvdatl( D0nleslone

Jednostka oswiatowa

F{zedszkole Publiczne Blq!!3
Przedszkole P!bliczne G6rk w elKre

r)

odpLSy na

ooniesionego

wy!?!!u

121,77

-wota

34,8a9,2521

zr5o.

atki oonresrone Pzez:

Rfiota poniesionggo wYdatku
16.26?]L

Fii!:#i:iffifi:iiffia*-

18.627,49

127,002t

m ) pozostale odsetki:
tum wvdatkr oonleslone

'''

-0

Fwota po n ies io ne go wydatku
11Q,Q!

11,00

Pc! 94!9!-!llryEl!i9
F eds-zkob
koryusu sluzby
n) szkolenia pracownik6w nlebedecych cztonkarni

1.048,002t

clvilnej:

teslon Pzez:
atki ponreslone

Pzedszkole P!bliczne tsrenna

469,00

-Kwotaooniesionegowlq3l6g

wlas nych gminy
Wydatkite zostaly sfinansowane z dochod6w

3)

dotacje na zadanla bie2qce

konanie

6wiadczenia na zecz os6b flzycznych

23.7

84

Specyfikacja wydatk6w:
23.761,8021

wynagrodzen:
a) wydatki osobowe niezaliczane do
0n iesione

66El6iiesionego

wYdatku

rii!ffi;;-e#
wlasnych gminy
Wydaikite zostaly sfinansowane z dochodow

5l

9.910p
13.851 80

kt6rych rnowa w
wydatkina prcgramy finansowane z udzialem Srodk6wo

aft 5ust l pkt2i3

konanle
122.275,37

367.214,91
Specyiikacja wYdatk6w:

proiektu,Przedszkole r6wnych szans":
a) wydaiki ponoszone w ramach

zostary zrea lzowane w Emach orojeku "Pzedszkore
;'Jpdil"";;*";;;; r" srcd<ow Eu'opejsk ego FuldLszJ sooJecznego

wr'dar(,

!e

122 275'372t

rdwnych

szans"

Wydatki naiqtkowe
%

Plan
139.863,00
Specyikacja wj/datk6w:

a)

wydatki inwestycyjne

-

G6rkach Malych":

Pzedszkolu Publicznyin Nr 1w
,,Rozbudowa placu zabaw PtzY
19.148,7321

139.863.00
Wydatek ten zosial sfinansowany
p6koczu 2012 roku

Rozdztal 80110' Gimnazia

19148,73
nastqpi
z dochod6w wlasnych gminy. Wykonanie inwestycji

%

Plan

ryll:

2.304.587

3 768.131,72

2.304.587,27

na
wyd atki jed nostek budzetowvch

b1 lb

L

3.166.1J1,tt

wynagrodzeria I s\ladki oo rich nalczane
%

Plan

60,66

| .861 .117 ,44

Specyf ikacja wydatk6w:

a)

1.339.200,352t

wynagrodzenia osobowe pracownik6wl

Kwota Ponlesi
728.507,32
610.693,03

Gimnazjum Brenna

'168.985,2121

b) dodatkowe wYnagrodzenia rocznei
atki

poniesio!4E9!

flta

Jednostka o6wiatowa

po

n

iesione

g

o wydatku

Gimnazium Brenna

78.750,00

-sD6rszk6lPubli!z!y9[!9l!]ryi9l!19

312.966,9621

c) skladki na ubezpieczenia 6polecznel

Kwota Poniesio!!99
129.100,40

G6rkiWielkie

39.964,9221

d) skladki na FLlndusz Pracy:

Kwota-ponieslonegowYdatku

Jednostka oswiatowa
Gimnazrum

Blqllq

SlkolFu6licznvc,tr G6rt<i

16.891,20

Wiett<re

wiasnych gminy
Wydatkite zostaly sfinansowane z dochodow

2)

na realizacje
wyd atki jed nostek bud2etowych

Wvkonanie
493.720,93

zadai statutowycn
%
345.479 69

Specyfikacja wydatkow;

a)

zakup material6w iwyposazenial

22307,512t

ry#H+*ffiptr.
TesDdl Szk6l PLrbhczntcI

Kwota poniesionego wydal!!!

16 103,9q
6.203,85

qql[Wi!]!jg

3.908,5221

b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi4zekl
iesio

Kwota poniesionego wYdatk!

iA.ln^ctk, o6wiatowa

1.040,95

2.867j4

zesp6l szkdl Publjcznvch Gdrkl wlelKre

131.194,5921

c) zakup enercii:

Kwota poniesionego wYdal!!
56.618,%

:;;nostka osri atovq
ZEl66i3![&

P,.rblicznvch

74.575,65

Gdr!!]ryE\ig

19.971,3021

d) zakup uslug remontowych:
nreslon

AIKI

r:,-^-.L-

^E-,i'1^w

ki6la

ooniesionego wYdatku

Gimnazium Brenna
szk6l Puoticznych GorkLwelkie

6.412JL

13.5sllq

fld

150,0021

e) zakup uslug zdrowotnYch:

jiim+ka

sione

oSwiatowa

Kwota poniesionego wYdatku
0

Gimnazium Brcnna
Zeso6t szk6l Pub icznvch Gdrki Wielklg

f)

150,00

25jag,',l5zl

zakup uslug Pozostalych:
teston

Jednostka oswiatowa
Fimnazium Brenna

Kwota poniesionego wydat4

20.336 9q
4.852,25

Szk 61 P L, bl icznych Gorki Wielkie

526,26z.t

s) zakup uslug dostQpu do sieci Internetl

-zeso6i

ntesrone

Jednostka oSwiatowa

Kwota poniesionego lvydatku
526,26
0

Glmnazium Brcnna
Szk6l PublcznYch Golk Wrelkie

Fol

3.521,4421

h) oplaty z tytulu zakupu r.lsl!g telekomunikacyjnych te efonii stacjonarneJl

tkiponiesjon
Jedno6tka oSwiatowa
Gimnazjum Brcnna
Z6l66fSlI6i Publicznvch G6rki wielkie

i)

podr62e sllzbowe kraowe:

Kwota poniesioneqo wYdatku
1.390,32
2.131,47
4,526,9521

flwot"ponle"l9!91-9-I4944

j!l-nostke4Y!3!9!3

1.845,99

Gimnazj!qqlg!!3

ztffimit'om

-gjoryrg!,

4.000,0021

r62ne oplaty i skladki:

i)

leo

nostlq-6!E!9!3

Enilp@l*''cut*.qrrllr,
k)

1'19.143,502r

odpisy na ZFSS:

R[ota Poniesionego
67.595,00

Gimnaziuqqlgllg
rk6l P,

br!Zly9!-qq!!l9l!19

29,0021

podatek od nieruchomoscl:
k-wota Poniesione
frn co*i wietrie
6.599,4721

m ) pozostale odsetki;

i

dnostka olqELlq4g

flwota po!!99!9!999

sluzby cywilnej:
niebedacych cztonkami
n, szkolenia pracownik6w
datki Ponl99!!89-Ptr94

l-dnostkajg!44gYg
Gimnazium B!q!!g
Zspol

SzkOl

6.599,47

4.412,0021

K-wotaPonrgqg!999

Pul

gminy'
z dochod6w wlasnych
Wydatkite zostaly sfinansowane

3)

flzycznych
Swiadczenia na rzecz os6b

172.963,0!

17.615,61

Specyf ikacja wydatkow:

77,615,6121

do wynagpdzei:
a) wydatki osobowe niezaliczane

oniesione

-imnazjum

Brenna

sk6i@4/"hEo,4wirrE

K-wota Pqi99jg999

wlasnych gminy
Wydatkite zostaty sfinansowane z dochod6w

4)

z udzlalem Srodk6w' o kt6rych
wydatki na programy finansowane

mowawad 5ust. 1Pkt2i

3

---.

l

%

wvkonanie

lr'Etr7rl:-

Plan

60,73

20.374,53

Spect4ikacja wydatk6w:

a)

start" sfinansowaneg0
fealizacja pfojektu "Gimnazjalisci na

ze Srodk6w Europejskiego
20.374,5321

Funduszu SPolecznego:

do szk6l
Rozdzlal 80113' Dowozenie uczni6w
%

Plan

'197.882,90

380.068,00
Wydatki biezqce:

Wvkonanle

Plan

52,07

191.EAl,9U

1)

nich naliczane
na wynagrodzenia i skladki od
wyd atki jednostek budzetowych

2)

realizacje zadad statutowych
wyd atki jed nostek budzetowych na

konanie
197.882,90
Spec!'f ikacja wydatk6w:
'10.220,8521

(paLiwo do samochodu):
zakup material6w iwyposazenia

a)

atkiDonieslone

ffi
,fu
b)

Rfrota-i6i Iesio n ego wYdatku
1V.ZZU,AC

0
0
0

zakup lislJg pozoslaryca (transoort 0zecl

n epelnosPrawnYch do

szk6l, bilety autobusowe
,|87.662'052t

dotyczEce dowodu dz eci do szkol)

1,- !.,.1.r1' .^n

tu

es one Drzez:

1"d"ffi

42.651,81

-Kwouponiesionegowydatku

$tror;Tdlit*ifiiNEenle-ggrYq
G6rkiWielkie
wlasnych gmlny'
sfinansowane z dochod6w
w
calo6cizostaly
Wydatkite

I doskonalenle nauczyciell
Rozdzial 80146 - Doksztalcanie
32.116,83

61.159,00

32.'116,83

61.159,0!

1)

na realizacje zadah statutowych
wydatki jednostek budzetowych

nanle
61.159,00

32.116,83

Speclikacja wydatk6w:

a)

8.063,1521

zakup material6w iwyPosazenia:
iol,e Plzez-

!--eanostlq4Yigl9!3
Gminy Blgllq

rfr

-----'-----__.--......._otuponieg!9!9'991ryq3!!C

5.687,35

Omnaziuqqellg
Szk6l Publl

FEdszkole Brenna

fia;@'.5.k'.\!erre
dydaktycznych i ksiazek:
b) zakup pomocy naukowych'
arki po!1991!8i.-ptr94

iEEn-st1A :1wi919ur9
-kor"P"d.lc"9rq-4i-qEBe349Yg

6.023,9521

R[6i-Poniesionego

#ffi #-k"1"P!49-ry-il9!!!rqevq

jLqelrlryrdle

#;pff=',-*o6,C4qPu
-imnazjuEggllg
Brenna

FEE-eos.lslggqli
-zedszkole

8.180,0021

c) zakuP uslug Pozostalychl

flwot"
rcni"d9!99914949
5.100,0q
ff

GmiiY Bre!!3

-kouPs!:!i!9g9-:1,E1949!!!rge

poosta*o*a tlr 2 greina
STzkda
Gimnazjum

BT

kowa

B!q!!e

130,00

Frzedszkole Brenna

p---tzedszkolelqllrytg8lg
1.234,122.1

d) podr6ze s{uzbowe krajowe:

iooniesione Pzez.

kw.ta ponEaEn"sor4!!!gY

J-dnostka oewiatowa
Gminy Brenna

Srt16=ir"a{e!e!Al=,1 "c!+!Eq
s.k"i-ili"P"di!r!416il"8'""""8'1,!g
Gimnazjum

BE!!g

ot Sztol

GotkrWielkle

eu494

Br!!Ig
FEAwGEenklryretre
Pfzedszkole

8.615,6121

czlonkami sluzby cywilnej:
e) szkolenia pracownik6w niebedqcych

Jednostka o6wiq19g3

Fminy Brenna

s,iHtl,oaia*"w"

tr--qrrc

1.226,04

ts+rrc

5.13710

;ko-kdupod.t"wsqeNc-q9ry9-Ec!9ge

'1.537,5',1

um Brenna
Brcnna

-zedszkole G!4rlryrgtjg
Ptz;dszkole
z dochod6w wlasnych 9mlny
Wydatkite w caloscizostaly sfinansowane

Rozdztal

80148' Stolowki szkolne i pnedszkolne

Plan

49,73

819.650,82

Wydatki bieZqce:

wvkonanie

Plan
1.638.043,24
w rym:

1)
Ftan

|

%

49,75

814.87Op

-l

nich nallczane
na wynagrodzenia iskladkiod
wydatki jed n ostek bLldzetowych

_---Iwvkonanie
895.148,00

I

%

476.826

4a

Specyf ikacja wYdatkow:

a)

338,552,2121

wynagrodzenia osobowe pracownlK0w:
atkrponiesione Przezi

J-dnostka oswiatowa

RwotaEn6'o

rylggg

58.161,82

StkdtFod=E@coaE:lreq

54.276 a0

Gimnazium Brcnna

82.519,34
49.442,27
47.591

ze=...-so6tszk6lpu!li9?ry9!!q!lryl9l!9
Przedszkole
FEEZszt ot6

Blgllq

corti wiettie

50,956,1421

roczne:
b) dodatkowe wYnagrodzenle

-koraPodsra!e!q\?-Ei9!!e-q!!9y9

KwoC p6niesrq!919 wydallg

s;tor-a:ffi@elque+Sg

8.276,67

Plzedszkole Brenna

8.195,25
7.877.85

FzeAtkole corlwEllrg

78.528,0521

c)

skladki na ubezpieczenia spoieczne:

Je-dnostka oSwiatowa
-obpod"t"w9"el!4.-El9!!e-qgqryq
s;k"l-ToGt"tow5x-l1Tt"-ur++!rrq

s;ffFa;c

Kwota Ponielj
12.245,7 5

N- B"qr-cqrs,

Gimnazrurm Bre149
ah

(.95A

24

21.616,27

c6rkiwielkig

Frzedszkole Brenna

flz-edszkoleG6rkiWielkie
8.790,0521

d) skladki na Fundusz Pracyl

-s;[fi

poni" q!g99444
frt-_---ot,

Fd"t*owaT- B'*!4 Li:!E,

d[6EF

ds

ueT.Eell?-E!!rY,

1.507,97

Gimnazium Brenna
Plzedszkole Brenna

F-zedszkoteglllqwtgl!1g
z dochod6w wlasnych gminy'
Wydatkitew caloscizostaly sfinansowane
statutowych
bLldzetowych na fealizacjQ zadai
jed

2)

wydatki

nostek

%

Wvkonanie

Plan

335.725,19

45.64

Specyflkacja wYdatk6w:

2't.640,0621

a)

zakuP material6w iwYPosazenia;

datki Poniesione Pzezi

fednostka oSwiatowa

fiiET"daa"qstNil B:ellelcl!]!9

Kwota Poniesi

flPodstawowa
um Brenna

Z6EdSllot

3.015,90

Nr 2 Brenna Bukowa

puulicztvch cortcj

wielle

Pzedszkole Brenna

fledszkole G6rki Wielk e
278.861,892t

zakup Srodk6w z)rynosciowychl

D)

m wvdatki oonresone

t^n-^-+lz. ^awi.t^w.

Pzez

Podstawowa Nr 1 Brcnna LeEnica
szko-la
postawowa

szto-u

rur

Kwota pon

les ione g o wy9q14q

42.277p

LqeqaEqlggq

46.125,65
28.322,08

lgIgV/fgIE

108.754,U,

Brmna

Zsp6i Szk6l Publczrllql
Przedszkole Gdrki Wielke

30.035,57
23.345,87

c) -Gimnazum
zakup energrr:

'12,676,6421
resl

l..ln6ctka.(wiatowa
E6E-Fodstawowa Nr I Brenna Lesnica
Sziola Podstawowa l'lr 2 ryellE q49ye
Gimnazium Brenna
Publiczn}/ch G6rki wielkie
Przedszkole Brenna
Przedszkole G6rki Wielkie

ZElidszk6l

Kwota poniesionego wYdatku
0
0
0
0

5.270,77
7.445,87
959,4021

o) zakup uslug remontowych:

ponlesrone
vm wvoatKl
datkiponjesjone

Kwota poniesionego wYdatku

.la.lndstka o<wiatowa

Sz-kolaPodstawowa Nr 1 Brenna Lesnica

Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa
Tzkola

cimnazium Brenna

fld

szt ot Publicznych G!4rwl9l!19

Pzedszkole Brenna
Predszkole G6rki Wielkie

0
0
0
0
369 00

590,4!
40,00zN

e) zakup us{ug zdrowotnYch:
tesl

lTez:

Jednostka oSwiatowa

FoiaPodstawowa Nr 1 Brenrla Lesnica

Szkola Fodstawowa Nr 2 Brenna Bukowa

Gimnazium Brenna
Zesri6l Szk6l Publicznvch Gorki w!9!!!9
Przedszkole Brenna
PrzeAszrote

D

eO*iWe

X'q

Kwota ponieslonego lvydatku
0

40 00
0

0
0
0
,1.295,0621

zakup uslug Pozostaiych:

w tym wydatki poniesione Pzezi

Kwota poniesloneqo wYdatku

Gdnostka oSwlatowa
SzkoE Podsiawowa

flodsuwowa

N! 9lq!!e!9!!l!g
Nr 2

B

re!!4qq!gYq

Gimnazium Brenna
szk6t Publicznych Gork wlelkie
Plzedszkole Brenna
Przedszkole G6rki Wiellig

fld

954,9621

s) podr62e sluzbowe krajowe:

Jednostka oSwlatowa
S-zkola Podstawowa Nt 1 Brenna Le6nlca
Podstawowa Nr 2 Brennqg4ggq

Kwota poniesionego wYdatku

1oqlq

fkda

273,06

Gimnazium Brenna
Szt<ot euoticznvch Gq[i]rylgLlg
Pft edszkole BrenDq
Przedszlote GOrl: W,etrig

ZG6ot

h)

0

Szoot

o0pLsy na

30,09
0
18.463,1821

zrDr:

iooniesione
lA'in^<ike oawiatowa
SlR6FPodstawowa Nr 1 BIe llefgllgg
57l6iE-Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa

Kwota poniesionego wYdatku
3.077,25
3.076,68
2.461,50

Gimnazium Brenna

4.103,qq

Z-eso6tszkolPt,blrcznychGorkiWielke

2.871fL

Przedszkole Brenna

F ;;;;iole
D

2.873,00

c6fk' vviell!9

145,0021

pozostale odsetki:
res one

-te.lndqfka o6wlatowa
SZIdEF6FwowaN r'1

-6--L^ro^^.;.^{,' t\tr,

Kwota ponlesionego wyda!4
0

Bren na Le sn ica

145,00
0
o

Rrannr Bukowa

Zesool SzKol l'uDllcznycn sorKr v!191I19

0

Pzedszkole G6rki Wi9l!9

t

689,0021

szkolenia p€cownlk6w niebedqcych czlonkami sluzby cywilneji
iesto

Jednostka oSwiatowa
podstawowa Nr I Bl9!!e!99!.!!g
Szkola Podstawowa
GlFiET-iumBrenna

Kwota ooniesioneqo lvydatku

NlalGl!3 ryIgYi

Zew6l-sztdeubl'cznychGdl!!]ry!!l!g

FEedszkole Brenna
-szkola
Wielkie
Pfzedszkole G6rki

gmlny
Wydatkite w calosci zostaly sfinansowane z dochod6w wiasnych

220,04
22A,40

249p9
0
0
0

swiadczenia na Eecz os6b flzycznych

3)

2.319,18
Specyflkacja wYdatk6w:
2.319,1821

a) wydatki osobowe niezaLiczane do wynagrodzef:
m wvdatki Poniesione

Jednostka oSwiatowa

Stota

coOstawowq

Nljlqlgryx Lqhlgq

Slkob- Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa
Gimnazium Brenna
szkdt Puuticznych Golqwiq\ig
Przedszkole Brenna
[rzed szkole G6rki Wielk ie

flot

-woaooniesionegowydal4

gm|ny
Wydatkite w caloscizostaly sfinansowane z dochod6w wtasnycn
Wydatki naiqtkowe

10.000,00
Specyfikacja wydalk6w:

a) wydatki

majqtkowe

-

"Zakup

wyposazenla kuchennego Szkota Podstawowa Nr

0'0021

%

Wvkonanie

Plan

2":

0

0

5.000 00

gminy Wykonanie lnwestycji nastqpi
Wydatek ten zostal sfinansowany z dochod6w wlasnych

w

ll

p6iroczu 2012 roku.

b)

wydatki majatkowe

-

Brenna"l
,,Zakup wyposazenia kuchennego Gimnazjum

4.780,0021

konanie
4.780,00

5 000 00

Rozdziat

801 95

-

Pozostala dzlalalnoSe
%

Wvkonanie

Plan

46,27

300.074,40

648.549,U
Wydatki biezqce

%

Wykonanie

Plan
648.549,77

300.074,40

w tym:

1)

nich naliczane
wyd atki jednostek budzetowych na wynagrodzenia i skladki od

a

14.283,25

Specyf ikacja w)/datkow:

:Lg',fffi:xTli":ff?::i:K,!HJlX"f

*'*
i:,:i::L !rf;o,,e'""

u'n' z

prowadzeniem zalQc
14 283'25

wlasnych gmjny
sfinansowane z dochod6w
w
caloscizostaly
Wydatkite
realizacje zadah statutowych
2) wydatki jednostek bud2etowych na

Spec,'f ikacja wydatk6wi

il

350,0021

57.675,002t

::iil,T:':lg3i,]#"HlilEii!u.I,3i"?H["'i"'illi)"""""r'

wlasnych gminy'
sfinansowane z dochodow
Wydatkite w ca{oscizostaly
o kt6rych mowa w
finansowane z udzialem Srodk6w'
programy
na
wydatki
3)

art.Sust2Pkt2i

3

Specyf ikacja wydatkow:

il

ilI::llli:li3:l3ffi:: [:li:::jE BiSj:[ll

\^r,,.r.rki

w €mach projektu 'r"lasze dz'eci

']31if;'ff';1;"":1i"0"^^"""
nasza

"3:319:33ii

'
""vtl1":::-'-1tj?v'I-i"'1""tii
€nach proreKlu 'edu ' Y Lvv"t*T1"Iffi

HLt$b.*:.*:",:*::".':tl,i€:-'"-'w

;

stanowiazalqczniki do
poszczeg6lne jednostkj oswiatowe
pzez
wydatkow
Sprawozdania z wykonania
niniejszego sPf awozdanla'

Dzial 851
Plan

Wykonanie

OCHRONA ZDROWIA
405.500,0021
123.315 ,7 1zt

% 3a,41

Rozdziat 851 53

-

Zwalczanie narkomanii
11.918,08

11.918,08

w tym:

'1)

naliczane
na wynagrodzenia i skladki od nich
wyd atki jed nostek budzetowych

3,04

Plan
10.0uu,u0
Specyflkacja w}rdatkdw:

304,282,1

(zwiqzane z realizacjqz4Qe z dzietmi)'
a) wynagrodzenia bezosobowe

z

Wvdatki te w calosci zoslary sfiralsowane
Prog€mu Zwalczania Narkomanll

2)

Gminnego
dochoddw wiasrych gmrny w ramach

na realizacjQ
wyd atki jednostek budzetowych

zadai statutowych

11.613,80

20.000,00
Specyfikacja wydatkdwl

al

ii

ksi4ze\ lGl4rnaz'un
zakup po'nocy naukowych dydaktyczrycn
Nr 1):
t"xr'p l"rrg p1,-tt"lyci (sz\ola Podstawowa Nr 2):
p";.t"'ich iszkc,,t, Podst'awower
(zespolu Szk6l Publicznvch)
,.irg

Brenna):

ii r"ir! riiri
ii t"tr[
b"-"t"lich

Wvdatki te w calosci zostaiy sfnarsowale
Prog€mu zwalczanla Narkomanll
Rozdziat 851

z

2,092,00zl
1.800,002t
'i 620,002t
6.10',|,8021

Gminnego
docl'odow wrasrych gm'ny w ramach

54' Przeciwdzlalanie alkoholizmowi
%

Wykonanle

Plan

2s,L

nanle
111.397,62

375.500,00

'1)

wynagfodzenia i skladki od nich naliczane
wydatki ied nostek bud2etowych na
%

Plan

4U

4l

127.724,00
Specyflkacia wydatkow:

a)
b)

cl
"'

(wynagrodzenla pelnomocnika ds fozwiazylvania
\,vynagrodzenra osobowe pracownlk6w
'19 443'3121
p'oblerndw alkoro
,^, 2' twa^iz problern6w
rozwiqzywania

owycn'

''" _

a.

---^^", ds
^,
dodatkowe wynagrodzenle roczne
': {petnomocnik
1489'632t
alkohorowycn)r roczne(wynagrodzenia
l'-.- :- ".-^^.^,^,swletlicy rsrodowiskowei
pfacownika o"r*,.,
dodatkowe wynagrodzenle
823pszl

;ffi;;:;;d'.;;'s

etatu w

Goesl:

":ll*[:,t",^l";,'J;1"rffi

iJ.$fixy,*]::":"J;'"-",-:,":::ilil5irl+i

: t*$,X*t;;'t*'ru"i:#f$l;""
=fr""tl#;-:"*:X'""*e

perronocn xa
;od zenia

"

o

w ramach aktv'rviza"ii
(umowv zlecenia zawade

"*luffi

-*"!ffiiz"ruJ

t'], iJ.ro-ootny"n1'
a,-^.ry zlecenia zawarte. z osobami lealizujQcYmi,*a
ji""il'o"v"io,i"'oopst
')iJ[1i:::i?5r"T'""-H;il'"

z

dochod6w

p','"'r".:*9*r*r:**'iy*i:18[T#*"
na realizacje
wydatki jednostek budzetowvch

*""'::,n'"'w

na

ramach Gminneso

2"1"ry:'
32433,49

Specyfikacja

wydatkow:

,-^- tt-)A cminv

e)
zakuov materiar.w, wp"*l:l:?"
"'ri',[*"il"'ffi

Brenna m.in.:

:1i#1,*:iT[::ffii'dii1'.:,llH.::i['ff:;

il;i"?-*ts'"'mruii'**:"J*y:ul-,""u".0,o,i"Ti"'iin
(zaKuPv u

r)

z-ar<,'6v maieriatow^i.wyposazen'a

110,4021

$;i:i'.;$"1i:]$i,t;"4:l;ft :ffJr"{ffi,:iTi:E3r.e"T'#"'#ff "q,qx.'ffi
",

;'
fl

Xff"tJ;|;'i5'l';','""'i[

prowadzenia swretlic

GoPs w ramach
(*vo"u' aotonv*un" przez

il?1"JJ:fy#;ujacvch

opinii w3sprawre
analiz i opinii (wvdawanie
ekspertvz'
wvkonanie

uzareznien)

l

;1,'33;i

%""i:'""'ii#?:il:J:AlH""'o'""'"n'"

1'

z

dochod6w wlasnvch sminv

w ramach Gminneso

B":rr?sJ?,y"ifl::i#T.i"li:H[T#-"
dotacje na zadania

konanlo

t.68o,q!
Speoyf ikacja wYdaikowi

zadaf,

z

alkoholizmowi
zakrest) przeciwdzialania

*,s"i:ff .i:i:Y:d;J;"JEX"l:
\^^,^'tki

i,lii".,
4)

ra.osopq

grniny
z doahod6w wtasnych
sfirarsowane
zostaly
calosci
re w
io""i*oti"t"nia Alkonorrzmow'

os6b fizycznych
Swiadczenia na rzecz

-tl?'3i5iltl

w ramach Gminnego

56.000,00
SDecyf ikacja wYdatkow:
a) wydatklosobowe nlezallczane

ri

dowynagrodzel'

n" ftecz czionk6w e."n";-?Jffi
rwvo'aLv
- i.zls,oort

iozne wyoat<i 1a 'zecz osob lzycznycl l"yptuty

Lzvtec'::l-.^".'

prace sporecz'ie
:'"#"ff#"";5':r8:#:Y"#;i"Ti#t""#"t
"
w zares eiolpviar'a tea izowanego

di swiadczenia spo,eczne (zadala

ozez

GoPs):

5'13s'2ozl

5248 2621

WvdatkiteWcaioscizosta|ySf|nansowanezdochod6wWtasnychgminyw€machGminnego
P;oramu Pzeciwdzialania Alkoholizmowl

or,U ,u,

PoMoC SPoLEGZNA
4.7 5A.412,0A21

Plan

2.158.274 ,31zt

% 45,36
Rozdzial 85201

- PI ac6w ki opiekuft czo wychow aw

c ze

10 000,00

10.000,00

1)

z realizacja
wyd atki jed nostek budzetowych zwi4zane

zadail statutowych
%

Plan
1o 0oo

0q

Rozdzlal 85202' Domy Pomocy spolecznei

232.771,00

107 588 61

232 771

107.588 61

Wydatki biezqce

AA

w tym:

1)

z realizaclqzadai statutowycn
wydatki jednostek budtetowyoh zwlqzane
KOnanre

232.771,00
Specyf ikacia wydatkow:

'107.588,61

0

4

tednostek samotzAdu

iili3,

"f!&

|J"::,J?'33'J3

-;ffi{1ii:"l:y;"J:"ll"xT"&1"ilffii

107 588,612t

gminy
Wydatek finansowany z dochod6w bie2qcych

Rozdziat 85204

Rodziny zastQpcze

-

%

Plan

0

6.00Qpq

Wydatki bietqce

'l)

z rcalizacjEzadafi statutowych
wydatki led nostek bud2etowych zwiqzane

Rozdziat 85205

-

Zadanla

w zakresie pneciwdzialania ptzemocy w rodzinie
%

Wvkonanie
6.196,U0

e.6e6,qq

q3p0

Wydat4i biezqce

1)

z
wyd atki jednostek budzetowych zwiqzane

realizaclqzadai statutowych

KOnanle

dotacje na zadania bie2qce

konanie
6.196,00
Spec,4ikacja wydatk6w:
a) dotacje celowe na rea lizaqa zadaf

z zaktesu przeciwdzialania pzemocy w rodzinie:

gminy
Wydatek finansowany z dochod6w biezecych
Rozdzial 85206
Plan

-

Wsqarcle rcdzinv

Wvkonanle
0

6.196,0021

Wydatki biez4ce

--wt .ttanie

Ptan

%
0

6.000.00

'1)

nich nalEzane
na wynagfodzenia i skladki od
wyd atki jed nostek budzetowych

Plan

0

0

6.000p

ubezpieczenta
zaliczka alimantacyina oraz skladkl na
Rozdzial 85212 - Swiadczenia rodzinne'
iierytatne t rcntowe z ubezpieczenla spolecznego
%

Plan

i.4os o8o 32

2.946.559,00
Wydatki bie2qce

Wvkonanie

1)

47,82

1.409.080,32

2 946.559,0q

iskladkiod nich naliczane
wydatki jed nostek budzetowych na wynagrcdzenia
konanie
50 669,30

105.435,00
Specyfkacja wYdatkow

bl

po"t ulzqd
(wynagrcdzenia'
wvnagrodzenla osobowe pracowrrik6w
ott ntt'
-Y,91":1"
fun6usirl a|'nenucyjnego;
D€cownikowi zajmujqcemu s g sprawami
p'acownikowi
--'
przez
GoPS
^^o.
osooo*" p-""o*n'*o"i i"ynugioozeria wyotaione

c)

dodatkowe wynagroo'"n'"

gmlny

a)

wvnaqroozen:a

zajmujqcer.u sie Sw:adczenlaml

20 003'4121

rooz'nny.,rJ:

'ot'n"

sq'unduszem
t'"ypil"o'"e Dracowri^ow uG zal'nujqcemu

GoPs

t"jt'i1T;;,Jf

pfacownikowi
ot ilT"lli#"fiLn.odzenie roczne (wvplacone
pracownika uzedu Gminv
:il:'rtTl "J::"rf#!l[''.oo*",n" {naliczone od wvnasrodzerl

",

R

os. iunduszu al me'lacylnegoj'
ds
(naliczone od wynagfodzen pracownika GOPS
skladkl na ubezpleczenia spoleczne
3129'5321

h)

skladki na Fundusz Pracy

u-

pracownika GOPS ds swiadczei
3li:0T""??xn""Jr". Pracv (naliczone od wvnagrodzei
72'9721

swiadczen rodzl"lrycrj:
.
. -^-^".^"" podopiecznvm
- swiadczei wvplacanvch dla 19 676'532t
spoteczne lnaticzone- od
;;;;;;ze'nia
:ii:il;
s)
'- -GoPSi
. .
.^ -^, -Gminy
" ds funduszu
(nallczone od wynag'odzei pracownika Urzedu

rodzinnvch):

Wydatkltewcaloscisfinansowanozoolacjinarealizacjezadaiz]econychzzakresuadministracji
E qdowei.

2)

-ealzacre
wyda!k: redroste{ oudzetowych 1a

zada' slatLIo'^rych

konanie
4.515,96
Specyfikacja wydatk6w
wypralq przez GOPS Swiadczei roltlTY:lli
a) zakup uslug pozostalvch (zwrazane z
spraw z
lnternet (zwrEz;ne prcwadzeniem pzez GOPS

ll1ll1'

o, zakup uslug dosrepu,do sieci

il"5,i"i:i"1"';i!li$J;'kacvinvch
d)

0
s)

te eroni'

stacrolarlej tzwiqza e z

l1le#

urzvnan e"n wscoPs

;ff:y55"J'"#ii,fi&""1i:#!?:y::*::t:*::l::t,

',Xi',;,9i1
i3gil;:"'ff"'-9il"TlJ:!i3""'?ti:ii,iilii!!["ii'**'u"uoo".'*Jil'?'o:;
po-n-i;l-ioie
:ji#xii?i::5:lin x,'fl5#'::TiiffiHl"fJ,pu.u .'u,ov cvwirnel lwvdart'
orzez GOPS ):

Wydatki te

zleconych z zakresu administracii
w calosci sfinansowano z oolacii na realizacie zadai

zaoowel.

3)

Swiadczenia na eecz os6b fizycznycn

konanis
1.353.895,06

2 825.156.09
Specyfikacja wYdatk6w:

rodzinne wyplacone przez
a) Swiadczenia spoieczne (Swiadcze nia.

;i"#;;;;-$"t;;tne
UtzQd! Gminy):

(swiadczenia z

Wydatki te w calosci sfinansowano
lzadowej.

Rozdztat 85213
swiadczenia

i

z

GOPSI:

' -

--^
iunous'zl atimentacylnego wyplacone

1 164'558'502t

-^
za posrednictwem

189'336'5621

z dotacji na realizaciQ zadan zleconych z zakresu administracii

za t::?y
Skladki na ubezpteczenia zdtowotne oplac.ane
l:!i^:?u" '*kout"'
-pomocy
tpott"""J, n'"oiit-s*i"d"'enii rodzlnne oraz za osoby uczestniczqce

zijqcbcn celntrun integracii spoleczneJ
17.122,O0

17.122,40

'l)

i
wyd atki jed nostek bud2etowych na wrynagrodzenia

skladkiod nich naliczane

konanie

Specyfikacja wYdatk6wi
(oplacane za podopieczn!/ch GOPS):
a) skladki na ubezpieczenja spoteczne

8.350,0221

Wydatki te zostaly czesclowo pokryte z dotacji na realizacje zadai wlasnych oraz
rceizaie zadal z ecorych z zakfesL adminlsrEcji zqdowe.

2)

z

dotacji na

wyd atki jed nostek bud2etowych na fealizacjQ zadah statutowych

%

Wvkonanie

Plan

0

0

100,00

Rozdzial85214- Zasilki I pomoc w natuEe orcz skladki na ubezpieczenia emerylalne i rentowe
%

Wvkonanle

Plan

41,18

101.651,90

246.849,00
Wydatki biezqce

10r,0!11!

246.849,00

1)

%

Wvkonanie

Plan

41.18

Swiadczenia na ?ecz os6b f'zycznych
./"

Wvkonanie

41,18

101 651,90

246.849,00
Specyfikacja wydatk6w:

a) Swiadczenia spoleczne (zasilki i pomoc w natuze wyplacane przez GOPS);

Wydatki te zostaiy czesciowo

101.651,902t

z dotacji na realizacje zadah wlasnych, oraz z dochodow

wlasnych

gminy.

Rozdzial 8521 6 - zasilki stale

Wvkonanie

Plan

%

43,98

63.333,56

'144.000,00
Wydatki bie2qce:

Wvkonanie

Plan

%

43 98

144.000,00

'1)

swladczenia na zecz os6b fizycznych

Wvkonanie

Plan

%

'144.000,00

43,98

Specyfikacia wydatk6w:
a) Swiadczenia spoleczne (wyplacone przez GOPS zasi{ki stale):
Wydatki te zostaly pokryte w calosci z dotacji na reallzacje zadah wlasnych gminy

Rozdzial 85219

-

OSrodkl pomocy spolecznei

63.333,5621

,!>--tts:*A

%

t/Wkonanie

335.83411

Wydatki biezTce

Wvkonanie

Plan

45.81

733.138.9q
nich naliczane
na wynagrodzenia i skladki od
1) wydatkijednostek budzetowych
Plan

629.278,00

@---rm=t*"

%

47,lL

Specyf ikacia wydatk6w:
GOPS):
wvnaorodzen:a osobowe (pracownkdw
(pracownikow GoPS):
rprac-ownko'v GoPS):
iir-"il"l" ro!+t"zef ia spoleczle
GoPS):
{pracownikow
Piacv
i*i"oiii

212'227
'73zr
35.958,4621

'\ii ;i;;tl";;;;;'dzenia'oczne

li
i"""'*
ii
""
:i il:;#;l;-;;;'oLowe
zawartymi Przez uul'D,

{wvras'odze'rta zwiEzar

37 463'744

4.A54'57zt
e

7

umowaml cywilnopfawnymi

5 868,4021

wtasnych gminy oraz z dochod6w
pokryte z dotacii na realizacje zadah
czQsciowo
zosiaty
Wydatkite
wlasnYch gmlnY

2)

na realizacjQ zadan stalutowych
wyd atki jed nostek budzetowych
39.461,44

102.610,00
Specyf ikacja wydatk6wi

a)

bl

cj

3,3G7,2021

zakLlp materla{6w i wyposaZenia:
zakuP uslug remontowycn:

zakup uslug zdrowotnycn:

:i ::Hl :iJ8 3::i-T'ito"*'1"lllgllil" *""u,rvcn,erefonii kono,howej:
::i:3 E€[::{ii[;ii"i'lr i"i"ro'ii 'tu"ronu""j'
t, ::lllV; lllll ;:ft!:krajowe:
ii
i)
i)

oodroze sluzbowe

r62ne op{atY I skladki
odPlsY na

i9=ouou"r". .,,0n*an korpusL

s{LzDv cvwihe;

fizycznych
Swiadczenia na zecz osdb

konanle

Rozdzial85228
Plan

'

Uslugi opiekuhcze

%664.00
106

3'939,192t
510,002t
409,002t

w{asnych gminy
wydatkite zostaly pokryte z dochod6w

3)

665,432t
2.306,57z,1

9.'161,672t

zrir'

l;' ::l;:*:i'::;*";1ff

451,9021
80,0021
16.274,6321
485,8521

i

specialisryczne uslugl opiekuhcze
%

-" "-' '

1.810,0021

Wydatki biezqce
%

Wvkonanie
40 JbU

1)

wyd aiki

!J

pochodne
jednostek budzetowych na wynagrodzenia i

_-T-wvt<onante

d53d430f:

Plan

%

38

36.465,84

8a

Specyf ikacja wydatkow:

il

ci

di
ei

5J#,'-'""i:il""$:',",::3':"?Y:l3::il'iffi'-':f*1l3i:'i:5',!i:?1"
sk€dkina ubezoreczenia spoleczne
skladkina Fundusz Pracy:

"**iii{i'if;
615,38zt

2.869,9121

wynagrcdzenia bezosobowel

wlasnych gmlny
Wydatkite zostaly pokryte z dochod6w

2)

na realizacje zadan statutowych
wyd atki jed nostek budzetowych
%

Jd,zo

Specyfikacja wYdatkdw:

a)

ii

LsJugi oprekuf'cze):
podr62e slJzbowe k€jowe (dla osoo SwiaoczEcycr

56it-l,

"J

iF-Ss rp'ac6wn lbw swiadczqcvcn Jsrugrop'ekJiczeI

2,261,80
1.640,892t

wiasnych gmlny
Wydatkite zostaly pokryte z dochod6w

3)

Swiadczenia na

zecz os6b fizycznych

Plan

0

0

-

Rozdzial 85295

Pozostata dzialalnoSe
%

Wvkonanie

2qpq

Wydatki biezqce
%

299.613,00

1)

rcallzacjQ zadal1 statutowych
wyd atki jednostek budzetowych na

Plan

%
10 000 00

Specyf ikacia wydaik6w:
Byd Razern)
a) zakup uslug pozostalych (umowa z

10.000,0021

wlasnych
pokryte z dochodow
Wydatklte zostaly
2) dotacje na zadania biezqce

gminy'

zecz os6b fizycznycn
Swiadczenia na
54303,44

86510,0!

O

specyfikacjav"rydatful-^,.-.'"*,,".tamupornocpahstwawzakresiedozywiania):54903'4421
(realEacld
a) swiadczenia sooleczne

P'"Y'- -

dota"j'
w
* ramach
'"" "ostaly sfinansowane
wvdatki te zostarv

4l'

-j^ --.r.,r wrasnvch qmrny.
* ..::::::,':'"^,,-:*,T*ln

pltzil

to.e6319

wydatk6wi

w ramach erqektu
a) wydarki ponoszone
Wydatki

ozesz wiQcej, Rearizowanego

"Y;;o;*"

w €ma(
te zostaly zrealizowane

,,r"r*,

wi9cej'

przez

z

coPS:

49.999'5021

Plan

2.647

Wykonanie

'g'zl

% 5,30

Rozdziat 85395

-

Pozostata dziatalno46

konanie

t9.999 5q

rinansowan"
wydatki na prcsramy

r,ot'"'"t

Ts47,e9

t'oo*ulllllllllll
Ts47,99

20 963'5921

Europejskiego Funduszu

spolecznego
PoLlrYKl sPoLEczNEJ
ZADANIA w zAKREslE
PoZOSTALE
Dzlat 853

l)

*. l

.,

frT.sas oa
specyfikacja

.""" *

5ust
a!1 u
grodk6w, o kt6rych mowaw "n
ud7liarem
z
finansowane
wvdaRi na programy

Specyfikacja wydatk6wl

2 647,9621

mozliwoSci"i
a)wydatki ponoszone w rarnach projektu ,,Kwallfikacje =

Wydatki

te zostaly zrcalizowane w rarnach projektu

mozllwosci"

"Kwalifikacje

z

Eufopejskiego

Funduszu SPolecznego

Dziat

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
27.658,0021

Plan

0,0021

Wykonanie

%0
Rozdziat 85415

- Pomoc mate alna

dla uczni6w

27.658.00
Wydatki bieiqce:
%

wvkonanie

Plan
27.658,00

1)

0

0

swiadczenia na zecz os6b fizycznych
%

Wvkonanie

Plan

0

0

27.658,00

Dzlat 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA
Plan

1

.279.799 ,0AzI

o

606.641,182i

%4744
Rozdzial goo1l

-

Gospodarka ;ciekowa i ochrona w6c!
%

Wvkonanie

Plan

46,97

385.000_!q

819.699,00
WydathibiezEce

385.000,00

719.699,00

{)

%

Wvkonanie

Plan

53,49

wyd atki jed noste k budzetowych na realizacje zadan siatutowych

Wvkonanie

Ptan

216.000,00
Specyf ikacja wYdatk6wi

215.000,00

99,54

215.000,002t

wody iSciek6w):
a) zakup uslug pozostalych (doplaty do ceny
gminy
Wydatkite zostaly pokryte z dochod6w wlasnych

2)

dotacje na zadania bie2qce
%

Plan
503.699,00
Specyf ikacja wYdatk6wi

't70.000,0021

budzetoweq0:
a) dotacja przedmiotowa z budzetu dla zakladu
wtasnych gminy'
Wydatkite zostaly w calosci sfinansowane z dochod6w

Wdatki naiqtkowe
%

Plan

0

100 0oo,0q

Specyfikacja wydatk6w:

ra finansowarie lub dofinansowanie kosztow
a) wydatki inwestycyjne - Dotacja celowa z budzetu
budzetowych
Zuil*ii'nt".ty"il il"ouo6w inweslvcyjrych sanorzqdowyci zaklad6w
konanie

Gminy Brenna
Inwestycja sfinansowana ze srodk6w wiasnych
Rozdzial goOO3

-

Oczyszczanie miast i wsi

93.100,00

25

567 ,17

Wydatki biezqce

93.100,00
w tym:

1)

i skiadki od nich nallczane
wYdatki jednosiek budzeto$ych na wynagrodzenla

9.000,00

2)

zadai statutowycn
Wydatki jednostek budzetowych na realizacje

Spec).fikacja wydatkowl

a)

zakup material6w iwyposazenia (zakup koszty)l

18.811,1021

bl

cj

sch-oniska):
zakup uslJq pozostarych (oow6z bezpaiskicl os6w do
ekarst\'vr:
(zbi6-ka
o'zelerni'owaTych
zaklp rsllg pozostarych

6.250,0021

506,072t

gminy
Wydatkite zostaly w catoscisfinansowane z dochod6w wlasnych

3)

doiacje na zadania bie2qce

20.000 00
Rozdztal ,OOO4

-

Utzynanie zieleni w miastach i gminach
41.000 00

Wydatki biezqce
%

fuvkonanie

Plan

97,62

41.000,00

42.0o!.Qq
w tym:

1)

wydatki jednostek bud2etowych na realizacje zadan statltowych

Specyf ikacja wYdatk6w:

a)

41.000,002t

zakup uslug Pozostalych:

gmlny
Wydatki te zostaly w calosci sfinansowane z dochod6w w{asnych
Rozdzial g0OO8

-

Ochrona ro2norodno'ci biologicznei i tuaiobrazu
10.000.00

11.500,00
Wydatki bieZqce

%

Wvkonanie

Plan

10.000

11.500,00

1)

!q

86,96

wydatki jed nostek budzetowych zwiqzane z reallzacjEzadai statutowych
%

Wvkonanie

Plan
11 500,00

10.000 00

86,96

Specyfikacja wydatk6wl

b)

zakup uslug Pozostalychi

gmLny
Wydatki te zostaly w calosci sfnansowane z dochodow wlasnych

'10.000,002t

GMINA BRENNA

O

Informacja o ksztaftowaniu sig wieloletniej prognozy finansowej, w
tym o pzebiegu realizacji przedsigwzig6 o kt6rych mowa w art. 226
ust. 3 ustawy o finansach publicznych
za I p6hocze 20'12 roku

o
6jt Gminy Brenna

Sierpiefi 2012

prognozy finansowej Gminy
Wykaz uchwat Rady Gminy w sprawie wieloletniej
Brgnna

1.

g-udn a 20i' 'okJ
- uchwala Raov G"ri1y Brenna N'Xlll/140/'1 z dnla 20
erenna Nr XIV/'154l12 z olia 23 lutego 2012 'oku
- r"i'i""" n"oi
e'enna Nr XV/'61/12 z dnta 29 rarca 2ol2 roku
- r"ri*li"
Brenna Nr xvl/ 77l'2 z dnia 31 naja 20r2 roku
-

o-.i

i"Ji'ct,"i
il;i; ii;;i ili;i

rok- nie wydawat zadnych
W6it Gminv Brenna w okres,e od 01 01 2012 rokJ do 300620'2

r"-'ieai";; .prut'" .-ian

2.

w:e oretnlej orognozy firansowej

Informacia o kwocie dtugu

Stan zobowiqzai na

dziei 30 06 2012 roku pfzedstawia sie nastepu.JEco;
13,256,839,0021

- dlugoterrninowe kredytyl .
- dlugoterminowe PozYczKl:

2.953.993,082t
4.S39,45S,5021

. kr6tkoterminowe kredyty:
zadnych gwarancji i poreczen
Do 30 czerwca 2012 roku Gmina Brenna nie udzielala

3.

Informacia o kwocie przychod6w
teMo alnego

i

rozchod6w budielu jednostki samorzedu
5.077.709,5021

06 2012 roku:
Wartosd pzychoddw budzetu zrealizowanych do dnia 30
06
2012 roku:
dn
a
30
do
w"rioi! iorinoaot urozetu zrealzowanych

4.

4.403.955,9921

Informacja dotyczqca stopnia zaawansowania przedslewziec

o
z udzialem
Prcsnmy, prciekty tub zadanla zwiqzane z programami realizowanyml
'rcdk6w
R,rych mowaw art.5 ust l Pn2i3
Wydatki biezqce
Opis

2011-2013

162 539,00

162 539,00

0
zgodnre z

hallnonoslamem nasEPr
w ll p6iroe! 2011 roku
2011-2012

49 999,50

49 999,50

2 647 96

hamonogmmem nastq!i
w ll D6lroczu 2011 roku

angielskilTyl

2011-2012

40 314 42

36.865 99

14.912,67

2,3 PLastyka TY

2A11-2412

4A 332.42

23 758 54

9.249,10

iTyl

2A11-2412

39.241,42

24 984,09

10 538,76

2011-2012

a24.512,00

345.422 87

122 275,37

2411-2012

49 959,00

33 549,79

20.374,53

2014-2012

9r5.516,00

316150,77

1,2 3

1

1,2,3 Mmika

214 474,29

2014-2412

99.423,00

23 861,00

2011-2012

268.351,46

229 765 46

8.887 86

hamonogramem nasqp
w ll D6lroczu 2011 oku
2012-2013

345 129.00

172.565,00

2012-2014

101.249,44

21.792 A4

20.963,59

narmono9€mem nasrqpl
w

lloolroeu

2011 roku

Wydatki najqtkowe
Rok 2012

20a4"2012

E.797 002 39

1.628.092 00

2A11-2013

330 808 50

61.500 00

tlrvstvczne ominv Brenna

wdatkl

1

Opis

.438 427,09

Realizacla projektu zoslala

2110,20

iest niezbedna dla
przypadaiq
platnoSci
w okresie dlu2szym
i
kt6rych
diialania
ciqgtosci
zapew;ienia
iednostki
Umowy, kt6rych rcalizacia w roku budietowym i w latach nastQpnych

nii rok
Wdatki biezqco
Opis

Uslugi doslepu do Inlernetu

2011-2014

1 900 000,00

750.000 00

691 815,89

2411-2413

4.700,00

2 500 00

2 500,00

2011-2414

290.000,00

0

0

2011-2014

30.000,00

10 000 00

2A11-2012

21000,00

21.000 00

zqodnie z zawana umowa
zoodnie z zawana umowa

DSL

Obsluga bankowa bLrdretu

:godnre z zawana umowq
3

305,88
zoodnre z zawana umowa

20.i636 94
zgodnre z zawana

oprogramowania f inansowo

!mo$q

Wydatki majqtkowe
Opis

Rok 2012 wYdalki

Budowa kanalizacjl sanitanej

2A09-2414

4.000.000 00

140.000,00

123,04

2008,2013

5 548.955,07

1.528.548,65

327.106 00

2411-2413

700.000,00

100 000 00

0

nastqpi w

Nlaz z sie.iqptzyt4.zy

llP6lrceu 2012

domos,ych Zalesie - NowY
Swiat- Czany Las iG0fkach

Budowa

knalizacj sanitamel

domowych

kosztorysowej. Otr2ymani€
pozwolenia na budow?

pzy ul. lriodowej

Eudowakanar,zac $nita.nel

Zlecono pzygolowanre
dokum€itacji prcjeKowo

2411-2412

60 000,00

60 000.00

0

Z ocono ou vaolowanie

dokunentacji prcjektowo
koszlorysowej. Olzymanie

Rozbiorka mostow LNI 39 i
LNl30 o€z budowa nowego
mostu na potoku w9gie6kiw

2Aa8-2413

4.000.000,00

0
pozwolenia na budowe

Slaroslws Powiatowym w
l4odernizacja !1. Wiosennej w

2410-2012

W''l(onEnie modernizacji
fEgmentu ul. Sportowa wEz
z wykonaniefi odwodnlenla
BudoM kladk dE p eszych w
Gorkach Wlelkich Sojka

2009-2412

60.000,00

59.000,00

?47,67

zadanie pzewldziane do

320.000,00

247.142,00

0

zadanre pzewidziane do

0

0

2012 toku .
Zadanie Pzewidziane do
eat zacii w 2013 - 2015

2412 rck'J

Temordodernizacja budynku

2QA8-2Q15

1 200 000 00

20aa-2414

1 556 000,00

1 471.092,44

436.034,42

2Q08-2AM

1.500 000,00

50.000 00

3.828,82

Osfodka zdrowia waz z
adaptacjq pomlesrczeil I
pi?t6 na potzeby GOPS

Temomoden zacja budynku
U]7edu Gminy w Brenfej
wlaz z wykonaniem podjazdu
dla osob n epelnosprawnvch
Nlodernizacja kotlowni w

Zadanie pzewidziane do
lea lzacjiw Latach 2012-

2013
2011-2412

250 000,00

245.000,00

369 00
nastqpi w ll pOlrcczu 2012

Rem0nt odwodnle.la ul.

2411-2012

26.000,00

26 000,00

25.851 16
zroalizowane w calogci

GMINA BRENNA

o

lnformacja o przebiegu wykonania planu finansolrego
samorzqdowych instytucji kultury za pierwsze p6lrocze
2012 roku

o

6jt Gminy Brenna

Sierpiefi 2012

W6jt Gminy Bfenna stosownie do uregulowai okreslonych w aft. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia27
sierpnia 2009 o linansach publicznych (Dz. U. z 2009 N. 157, poz. 1240 ze zm.) pzedstawia
informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samozAdowych instytucji kultury dla kt6rych
Gmina Brenna jest organem zalo2ycielskim.

Informacja

o

pzebiegu wykonania ptanu finansowego Bibl'oteki publiczne

w

Brennej stanowi

zalqcznik nr 1 do niniejszego sprawozdania

Infornacja o przebiegu wykonania planu finansowego Osrodka Kultury
stanowi zalecznik nr 2 do niniejszego sprawozoanta.

i

promocji Gminy Brenna

OSRODEK PROMOCJI, KULTURY
I SPORTU GMINY BREI\NA

%.snm'

43-438 BRf,NNA, ul. Wyzwol€tria 69
Tel. (033)853 6s 50, (033)8587150

1...'1,-.
;'...'.. -:.. ]:

opEs@brcllalls.pl

SPRAWOZDANIE

o

Z VVYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za pierwsze polrocze 2012 r.

Zal4cznik
Zalqcznik

zalqcznlk
Zalqcznik

o

Zalacznik
Zalqcznik

'l

- informacje og6lne o prowadzonej w okresie sprawozdawczym
dzialalnosci insttducji kultury
ff 2- inlotmacja o stanie Srodk6w obrotowych netto na poczqtek roku i na
koniec okresu sprawozdawczego
nr 3 - informacja dotyczEca stanu zobowiazaf i nalezno6ci insq ucji kultury
w tym naleznoSci i zobowiqzai wymagalnych
fi 4 - zestawienie przychod6w osiqgnietych w okresie sprawozdawczym
przez insqducje kultury , ze wskazaniem Zr6det ich pochodzenia
nr 5 - procentowy wskaznik realizacji zakladanych przychod6w
z poszczeg6lnych 2r6del zrealizowany w okresie sprawozdawczym
nr 6 - zestawienie rozchod6w poniesionych w okresie sprawozdawczym z
podzialem na poszczeg6lne rodzaje dzialalno6ci
ff7 - ptocentowy wskaznik realizacji zakladanych rozchod6w w ramach
poszczeg6lnych rodzaj6w dzia+alnogci.

zalqcznik nr

/t

p.o. dwetdotf,/PPKis

KatarLlia Macura

Brenna , dnia 31 lipca 2012 r.

Zal4cntkm

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAI,AI,NOSCI OPKIS
ZA I PoLROCZE 20I2R.

Sfyczeri
Promocja
Aktualizacja wpisu obiektt'w noclegowych do rejestru ewidencji bazy noclegowej.
2. Opracowalie Mini Przewodnika po Gminie Breu&,
3. Wydanie Wiefci zuad Brentricy
4, Spotkanie robocze Beskidzkiej 5
Sport
1. V Amatorska Liga Halowa - X kolejka, -04.01.2012 r. - organizacja i prowadzenie
Miejsce: G6rki Wielkie Hala ZSP
Iloi6 os6b: okolo 175
2. V Amatorska Liga Halowa -XI kolejka - 11.01.2012 r, - organizacja i
prowadzenie
Miejsce: G6rki Wielkie Hala ZSP
IloSi os6b: okolo 175
3. V Amatorska Liga Halowa - XII kolejka - 18.01,2012 r. - otganizacju,
prowadzenie
Miejsce: G6rki Wielkie Hala ZSP
IloSi os6b: okolo 175
4. Puchar Doliny Leinicy -22.01.2012 r.- pomoc przy organizacji
Miejsce: Kompleks Narciarski,,Dolina Lesnicy"
Iloii os6b: okolo 125
5. V Amatorske Liga Halowa - XIII kolejk^ - 25.01.2012 r. - orgarizacja i
prcwadzenie
Miejsce: G6rki Wielkie Hala ZSP
Iloii os6b: okolo 175
6. Puchar Oirodka Narciarskiego BrenEa Wggierski - 29.01.2012 r. - pomoc przy

l.

oryNizacji

7.

Miejsce: Kompleks Naxciarski Brenna Wggierski
IloSi os6b: okolo 125
Zawody na Iodowisku w ramach ferii zimowych 2012
i prowadzenie
Miejsce: Paxk Turystyki - Lodowisko
Iloid osdb: okolo 15

-

31.01.2012 r.

-

oryatizacja

Kultur?

1.

2,

09.01. - Noworoczny Koncert Bazy Talent6w - program na koncefi pzygotowaly
sekcje akordeonu, gitary, skzypiec, perkusji i Mala Brenna. Uczestnikom, jak co rokll
rozdaliSmy mikolajkowe upominikr.
13.01, - Bajkowa Piwnica Artystyczna - Studio An.-Re z Kftkowa pzedstawilo

3.

,fir6low4 Saiegu". Spektakl obejrzalo okolo 60 dzieai
18,01, - konkurs itrstrumentalistdw gdralskich - impreza odbyla siQ 1 / osrodku
"Savaaa", organizowana przez BeskidTrek. Pmcownik OPKiSu zasiadal w j ury

l

4.

koncert szkoly ,,Suzuki,' - Uczniowie g6reckiego kola Szkoty ,,Suzuki,,
zagrali koncert w ko(ciele pw Wszystkich Swigtych w G6rkach Wielkich. Koncert
po\,\'adzila p. El2bieta Wggrzyn, Odrodek polsyl koszta wynagrcdzenia

5.

27.01.

22,01

-

aKompzunarora.

- Bajko$T Mikoklimat -

Teatr,,Gargulec" z Wroclawi a zagal w OZT
,,Mikoklimat" w G6rkach Wielkich,,BaJri Zimow4". Chod spektakl byl bardzo
udany, z jakiegos powodu g6recka widovmia dopisala slabiej, ni2 to jest z\,1ykle w
Piwnicy Artystycznej .

LUTY
KULTURA

1.

-

Fede z Gminq Brerma - Malowanie lodowiska - lodowisko malowalo przez
caly czas hwania imprezy okolo 30 os6b. Zainteresowanie medi6w bylo spore,
odwiedzilo nas Radio Katowice, GZC i Wbrennej.pl
2. 04.02. -Feie zGmin4 Breruu - Dyskoteka na lodowisku - zagnl DJ Lecrand, na
lodowisku bawilo sig okolo 60 os6b
3. 11.01. - Ferie z Gmin4 Brenna - Dyskoteka na lodowisku - Raz jeszcze DJ LeGrand
porwal publicznoSi, a pom6gl mu w t),m profesjonalny pokaz laser6q przygotowary
przez firmg Lasery Bolecki. W imprezie udziat wziglo okolo 120 os6b
4. 17.02. - Koncelt w Piwnicy Artystycznej - Rycz, mala rycz! - soloury recital Jezego
Sloty, czlonka gupy ,,Vox". Z powodu bardzo sluch warunk6w atmosferycznych
publicznosd nie dopisala.
5. 18.02. - Koncert ,,SigGra" - W Centmm Kultury i Szhrki,,Dw6r Kossak6w" obyl sig,
nagla3niany przez OPKiS koncert (wietnego trio ,,SiEGra". Koncert ten obejralo
okolo 60 os6b.
6, 24.02. -BajkowaPiwdca Artystyczna - Studio Ait.-Re z Krakowa tym razem
przedstawilo sw6j nowy spektakl - Pzygody Koziolka Nie-matolka. Jak zawsze
dzieci chgmie uczestniczl ly w animacjach akordw.
PROMOCJA
1. Spotkanie rcbocze Beskidzkiej 5
2. Wydanie Wie3ci znad Brcnnicy
3. Targi Turystycane ,,Na Styku Kultur" w Lodzi
4. Wydanie folderu ,,Gmim Brenna na kaid4 porg roku"
5. Aktualizacja folderu ,,Agroturystyka", wmz ze zdobyciem reklamodawc6w
SPORT
1.V Amatorska Liga Halowa - X kolejka - 01,.02.2012 r. - organizacja i prowadzeite
Miejsce: G6rki Wielkie Hala ZSF
Iloid os6b: okolo 175
2,Zawody na lodowisku w ramach ferii zinowych 2012 r. 07,02.2012 r. - oryanizacja i
prowadzenie
Miejsce: Park Turyslyki - Lodowisko
Ilo6i os6b: okolo 16
3. V Amatorska Liga Ilalowa - XI kolejka - 08,02.2012 r. - orgarizacja prowadzenie
Miejsce: G6rki Wielkie Hala ZSP
Iloii os6b: okolo 175
4.Puchar Radia Zet w Beskidzkiej 5 - I 1.02 .2012 r. - pomoc ptzy organizacj i i
prowadzeniu imprezy
Miejsce: Kompleks Narciarski Brenna WggierSki
Ilo6i os6b: okolo 100
02.02.

5,V Amatorska Liga Halowa - XII kolejka - 15,02,2012 r. - organizacja i prowadzenie
Miejsce: G6rki Wielkie Hala ZSP
IIoSC os6b: okolo 175
6.Puchar Czantorii w ramach Pucharu Beskidzkich Groui - 19,02,2012 r. - pomoc w
organizacji zawod6w
Miejsce: Usron- Stok na Czanto i
IIoSC os6b: okolo 185
7. V Amatorska Liga Halowa - XIII kolejk^ -22,02,20t2 r. - otgarlizacja i
prowadzenie
Miejsce: G6rki Wielkie Hala ZSP
Ilosi osdb: okolo 175
8, Puchar Swiata i Europy Junior6w w Skibobach - 23-24.02, 2012 r. pomoc przy

otgaizaaji

-

Miejsce: OSrodek Narciarski po Slar)'n Groniem
Ilodi os6b: okolo ?
9. Puchar Starego Gronia or.az Narty nie na iarty - 26.02.2012 r. - pomoc przy
otgantzacji
Miejsce: O5rodek Narciarski pod Sta4'rn Groniem
Ilosi os6b: okolo 120
10, V Amatorska Liga Halowa - XIX kolejk^ - 29,02.2012 r, - organizacja i
prowadzenie
Miejsce: G6*i Wielkie Hala ZSP
IloS6 os6b: okolo 175

MARZEC
KUTURA

1.

09.03 - Bajkowa Piwnica Artystyczna - bajka interakcyjna dla dzieci. Spektakl
pzygotowalo Studio Art.-Re z Krakow4 publiczroiijak zwykle dopisala. T)-tul

przedstawienia: Doktor Dolittle i przyjaciele
16.03 - Spektakt "Sp6Zniona milosd, czyli wlznrinia starego belfra" w wykonaniu
Mariusza Marczyka - dowcipna i pelna autoironii monodrama, kt6r4 chgtnie
obejrzala bre{ska publicznos6 oraz media.
3. 23.03 - Bajkowy Mikoklimat - - bajka interakcyjna dla dzieci. Spektakl przygotowalo
Studio Art.-Re z Krakowa, publicznoSd jak zwykle dopisala. Tltul przedstawienia:
Zabi Kr6l
SPORT
1. 04.03 - Final Pucharu Beskidzkich Groni, pol4czony z Pucharem W6jta Gminy Brenna.
Zawody odbyly siQ w Oirodku Narciarskim Brenna ,,WggierSki"
2. 07.03 - V Amatorska Liga Halowa - XIX kolejka - mecze pilkarskie \r Hali Sportowej ZSP
w G6rkach Wielkich
3. 10.03 I Memorial Rycha Grenia zawody narciarskie przeprowadzone ku pamigci
Ryszarda Crenia w Dolnie Leinicy w Bremej
4. 10.03 - VIII Puchar Bre ricy lv wgdkarstwie
5. 14.03 - V Amatorska Liga Halowa - XX kolejka - mecze pilkarskie w Hali Sportowej ZSP
w Cd*ach Wielkich
6. 21.03 . V Amatorska Liga Halowa - )Cfi kolejka - mecze pilkarskie w Hali Sporlowej ZSP
w G6rkach Wielkich
7. 24.03 - V AmatoNka Liga Halowa - )fiII kolejka - mecze pilkarskie w Hali Sportowej
ZSP w G6rkach Wielkich
1

PROMOCJA
Wydanie miesigcznika Wieici znad Brennicy
2. Uaktualnianie profili na portalach spolecznoiciowych
3. Spotkanie robocze ,,Beskidzkiej 5"

L

KWECIEN
KULTI,]RA
1. 20.04 - Bajkowa Piwnica Artystyczna - bajka intenkcyjna dla dzieci. Spektakl
przygotowalo Studio Art.-Re z lGakowa, publiczno6i jak zwykle dopisala. Tltul
pzedstawienia: Skizat Titelitury
2. 21.04

-

Og6lnopolskie Otwarte Zawody Ratowrrik6w Medycznych

-

bardzo medialna

jrnpteza, nakt6r4 zjechaly sig ekipy z calej Polski. Sztucara klelv lala sig strumieniami,
ratownicy opatrywali przyklejane raly u pozorant6w, a sgdziowie i widownia mieli co
oglAdai.
3.2'1 ,04 - Korcett Zespotu ,,HiFly" - Piwnica Artystyczna zaprosila swojq wiemq
widownig na koncert mlodych muzyk6w z naszych okolic. Bardzo nastrojowo i rodzinnie
uplyn4l ten koncert
SPORT
1. 17.04. - II Amatorska Liga Pilki No2nej ,,Orlik" - I kolejka - mecze pilkarskie
rozgrywane na kompleksie boisk,,Orlik 2012" przy Gimnazjum w Brennej
2. 24.04 - II Amatorska Liga Pilki No2nej ,,Orlik" - II kolejka - mecze pilkarskie
rozgrywane na kompleksie boisk ,,Orlik 2012" pr4y Gimnazjum w Brennej

PROMOCJA
1. Wydanie miesigcznika ,,Wieici znad Brennicy"
2. Pnca na fan pageach portali spolcz:ro3ciowych
3. Spotkanie robocze Beskidzkiej 5

MAJ
KULTURA

1.01.05-Maj6wka2012-,,Orkiestowo"-PierwszydzieiMaj6wki,kt6raodbywala
sig w Parku Turystyki w Brennej Centrum. Wyst4piiy na niej orkiestry:

Orkiesta

Zakladu G6miczo Hutniczego ,,Boleslaw", Mlodziezowa Orkiestra Reprezentacyjna
OSP z G6rek Wielkich oraz Grefl Orchestra. Na koniec lbstyn zagral zesp6l FAMA
2. 03.05 -Ma16wka2012 -,,Po G6ralsku" - Drugi dziei ,,Maj6q/i" w Parlr_r Turystyki.
Tym razem pokazaly sig zespoty i kapele regionatne: ,,Szarpaczka,,, ,,Mala Brenna',,
,,Golesz6w", ,,Kotazanie" omz ,,Maly S14sk", a festyn zagrala kapela ,,Maliniorze,,',
3. 05.05 - 45lecie OSP w Brennej Le6nicy - Pracownik OPKiSu, Anna Musiol,
prowadzila woczysty apel pod straanic4 w Bremej LeSnicy
4. 05.05 - Maj6wka 2012 - ,,Na Slqsk4 nutg" - Trzeci dzieri Maj6wki w Parku Turysryki,
b9d4cy jednoczeSnie uklonem w stronQ gosci ze sl4ska. Pokazal sig kabarct Gtzegorza
Stasiaka, zesp6l ,,Jorgusie" oraz, grajqcy festyn zesp6l,,Asto".
5. 06.05 - IV Impreza Cieszyriska Kraina - LGD ,,Cieszynska Kraina" zorganizowalo na
amfiteatze w Parku Turystyki czwarte spotkanie gmin partycypuj4cych w dzialaniach
grupy. Wysta)ili na niej ,,Zb6jnicy", z prowadz4cy.m cal4 imprezg Mateuszem
Kurowskim na czele, folkowa kapela ,,Besquidians',, grupa bgbniarska ze Stumienia,
zesp6l ,,Malokonczanie" oraz zespol ,,Brerna". Odbyl sig takze kiennasz regionalny
omz konkusy wi€dzy o LGD ,,Cieszyfska fuaina'

6.

26.05

-

Fesqn na Amfrbatrze -Imprcza dla goszczqcych w Brennej turyst6w, kt6.4

Trdrl ?c.hlil 4.r. "
SPORT

1.

08.05 - II Amatorska Liga Pilki No2nej ,,Orlik" - III kolejka - mecze pilkarskie
rozgry'wane na kompleksie boisk ,,Orlik 2012" przy Gimnazjum w Brennqj
11.05. - XVI Mistrzostwa Polski Samorz4dowc6w w Halowej Pilce Noznej
15.05 - II Amatorska Liga Pilki Noznej ,,O.lik" - Molejka - mecze pilkarskie
rozgrywane na kompleksie boisk ,,Orlik 2012" pEy Gmnazjum w Bre lej
4. 17.05 - II Amatolska Liga Pilki Noznej ,,Orlik' - V kolejka - mecze pilkarskie
rozgrywane na kompleksie boisk ,,Orlik 20 1 2" przy Gimnazjum w Brennej
5. 19.05 - Og6lnopolska Alcja,,Polska Biega" - kolejny raz w naszej cminie
zorganizowaliSmy dol4czyli3my sig do biegaj4cej Polski. Tym razem bylo nas okolo 150
os6b, nie tylko z Gminy Brema, a.le tez niejednokotnie spoza niej.
6. II AmatoNka Liga Pilki Noznej ,,Orlik" - VI kolejka - mecze pilkarskie
rozgrywane na kompleksie boisk ,,Orlik 2012" przy Gimnazjum w BreDnej
7. II Amatorska Liga Pilki No2nej ,,Orlik" -VII kolejka - mecze pilkarskie
rozgryrvane na kompleksie boisk ,,Orlik 20 1 2" przy Gimnazjum w Brennej
PROMOCJA
1. Wydanie Wie6ci znad Brennicy
2. Praca na portalach spoleczno6ciowych
3. SpoLkanie Robocze Beskidzkiej 5
4. Praca nad folderem ,dobre spanie i jedzenie"
5. wydanie ksi4:ieczki turystycznej Gminy Brenna

2.
3.

CZERW]EC

KULTURA

1.

- Rajd Monte Ekonom - XX, jubileuszowy rajd szkoly z Wodzislawia
Sl4skiego. Gmina Brenna udostgpnila Rajdowiczom caly Paxk Tuystyki oraz
nagloinienie
2, 02.06 - Rozgrzewkapzed Euro - sportow4 mlodziezowa impreza w O3rodku pod
Buczem w G6rkach Wielkich. Zorganizowaliimy podczas niej tumiej sportowy (tEy
konkureocje - mecz na dmucharym boisku, siatko-noga, podbijanie pilki), a takze
koncert Silesian Sound Systemu, Gastronomig przygotowalo KGW z G6rek Wielkich
3. 02.06 - Piknik z Pomyslem omz Duet Pietrzyk - koncert w Centrum Kultury i Sztuku
,,Dw6r Kossak6w" w G6rkach Wielkich, kt6ry naglodnil swoim sprzQtem i obsluga
techniczn4 OPKiS Breryra
4. 02.06 - Dyskoteka zDI - ilnqeza dlatych, kt6rzy nie wyrbali sig do G6rek - na
Amfiteahze w Parku Turystyki zagral DJ
5. 03.06 - Muzyczna Niedziela - fesfn z zespolem ,,Angels"
6. 07.06 - G6ralskie Granie - Koncert kapel g6lalskichr Tekla Klebetnica. Kapeli
G6ralskiej Antka Gluzy oraz Jetelinki
7. 15.06 - Koncert Bazy Talent6w - Na scenie Amfiteatru w Parku Turystyki w Brennej
wyst4piii wszyscy uczniowie, l16rzy w roku szkolnym 2011/2012 uczyli sig w Bazie
Talent6w OPKiSu, Dwie sekcje skrzypcowe, akordeodsci, gitaizysai, sekcja
perkusyjna, zesp6l tanecay i regionalny. Odbyla sig r6wniez wystawa prac dw6ch
sekcji plastycznych - z Brennej i G6rek Wielkch.
8. 16.06 - Pilkarska Rozgrzewka - Piknij tematyczny, dotycz4ay mistzostw Ewo 2012.
Przed wa2nym meczem Polskiej Reprezeltacji w Parku Turystyki odbyl sig szereg
sportowych, pilkarskich animacji, powstal piikarski salon fryzjerski i make'upowy,
oraz szkola piosenki kibica. Calo6i pzygotowala Estrada Tyska
0 1.06

9.

17.06

-

G6ralskie Granie

-

zagraiy kapele

,

,Zryrt\i"

omz ,,Kapela G6ralska Antka

GluzY"
10. 17. 06

- V Wieczory

Muzyczne w Lesnicy - koncert "Recital Organouy", kt6ry odbyl

sig sig o godz. 18,00 w kogciele p.$'. 3w. Jana Nepomucena w Brennej LeSnicy.
programie m. in.: A. de Cabezon, J. Lidoq B. Pasquini, B. Storace, D. Zipoli

W

Noc Kupaly - Impreza w Bremej Le$nicy, na Jarowiskach, na kt6r4 OPKiS
wypozyczyl naglogr enie
12.24.06 - Muzyczna Niedziela - Festyn na Amfiteatrze w Parku Turystyki zagral zesp6l
,.Fama"
13. 30.06 - Koncert Rapowy Gruby 4b na Amliteatrze
14. 30.06 -Noc Swigtojanska z Beskidzk4 5 - otwieraj4ca wakacje impreza wr6cila do
Centuum Brennej. Amfiteatr sprawil sig Swietrie. Imprezg prowadzil Ryszard
Kurowski, wspomagany pruez Anng Musiol. Wyst4pili: Kapela,,"Maliniorze", Zespdl
,,Brenna", Orkiestra DQta Czeslawa Grcnia, folkowa formacja ,,Bamicky Bard,,, teatr
ognia ,,Inferis". O p6lnocy odbyt sig pokaz sztucznych ogni z firm4 ,,Korsaz", a
p6zniej sceng do bialego rala zdominowal zesp6l ,,Koncret" Tomka Grenia.
SPORT
11. 23.06

-

1.05.06-IIAmatorskaLigaPilkiNorrrej,,Orlik'-VIIIkolejka-meczepilkarskie
rozgryware na kompleksie boisk ,,Orlik 2012" przy Gimnazjum w Brennej
2. 08.06 inauguracja tarsmisji meczy Euro 2012 na ljnfiteattze w Parku Turystyki,
ld6re hwaje od tego dnia codzierude, do korica mistrzostw
3. 15.06 - Puchar Polski w Akrobatyce Sporlowej w Hali Sportowe.j , &ieci z malej
Brennej wgczaly puchary, medale i dlplomy
4. 20.06 - Puchar W6jta Gminy Brenna w pilkq not4 - szkoly podstawowe
5. 25.06 - Puchar W6jta Gminy Brenna w pilkg nozn4 - szkoly gimnazjalne
PROMOCJA
Wydanie WieSci znad Brennicy
2. Spotkanie Robocze Beskidzkiej 5
3. praca na fan pageach Gminy Brenna
4, Wydanie folderu ,,Dobre Spanie i jedzenie"
5. Event pfomocyjny Beskidzkiej 5 w G6rnoil4skim Parku Etnogaficznym w
Chorzowie
6. Zakup odznak tuystycznych
Samochodem przez B

l.

*"*rziffi'n''"
:tctehjtc Mlctar,

Zalqcznik nr 2

Informacia o stanie Srodk6w obrotowch netto na poczEtek roku i na
ko niec o kres u s P rawozd awczeg o
Stan Srodk6w obrotowych na poczEtek roku 2012
rachunek ban

742,18

Stan Srodk6w obrotowych na dzien 30 06 2012 r'

rachunek oankowy Pomocniczy

20 000,00

Zahcznik N 3

Informacja dotyczqca stanu zobowiqzaf i nale2noSci instytucj kultury
w tym nale2no6ci i zobowiqzaf
wymagalnych na dziefi 30.06.2012 r

al

Zobowiqzaniawobec ZUS iUrzedu Skarbowego

skJadki ZUS za 0612012
podatek od wynagrodzen
wacownik6w za 0612012
Podatek od um6w o dzielo za
06t2012
Dodatek od towar6w i usluq
b)

Zobowiqzania wobec dostawc6w

Wtym zobowiazania
c)

NaleznoScil

Wmagalne I

9164.50
1424,00
1232,00
317,00
31 730,63

6 195,00
400,00

400,00

o

Zalqcztnk r'r 4

ZESTAWTENIE PRZYCHOD6W OSIAGNIDTYCH W r PoT,ROCZU 2n12

WSKAZAMEM ZRODEI, ICH POCHODZENIA

LP

Rodzai Przvchodu

l

DnrBcia

2

Sprzeda2 material6w promocyjnych i

5

innych,gazeta
Wpisowe na zawody
Oplaty za usrep na lodowisko
Dzierzawa punkt6w gastronomicznych

6

Bilety wstepu

'7

Daro

t

odsetki od przeterminowanych naleznoSci

9

Oplata targowa

10

12

Uslugi reklamowe, sPonsoring
Wynajem saii
Zlecenie orgar.izacli imPrezY LGD

t3

Wadirrm od odstaDienia od umowy

3

4

ll

L

R

'ZE

Kwota
449 100,00

8 547,96
0,0 0

16 399,34

42 993,49
0,0 0

0,00

wizny

Kazem

1

10,00

903,00

t9 I'/ 5,40
950,00

9 662,37
1500,00
549 341,56

Zal1czrJkrr

PROCENTOWY WSKAZNIK REALIZACJI ZAKI,ADANYCH PRZYCHOD6W Z
POSZCZEG6LNYCH ZR6DEI, W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
Kwota

LP

Rodzaj Przychodu

I

Dotacja

2

SprzedaZ material6w promocyjnych

i

Wykonanie

Zo

wykonania

890 000,00

449100,0C

50,46

35 000,00

8 547,9(

14 4')

6 000,00

0,0c

0,00

l8 000,00

16 399,34

91,10

130 000,00

42 993,49

33,07

innych ,gazeta
3

Wpisowe na zawody

4

Op.iaty za wstgp na lodowisko

5

Dzietz awa punkt6w

gastonomicznych
6

Bilety wst9pu

5 000,00

0,0(

0,00

7

Darowizny

2 000,00

0,0(

0,00

8

Odsetki bankowe

100,00

110,0c

110,00

9

Oplata targowa

3 500,00

903,0c

25,80

10

Uslugi reklamowe,sponsoring

23 435,00

19 t75,4(

81,82

1I

Wynajem sali

2 000,00

950,0(

47,50

rr5 035,00

538 179,19

48,27

Razem

Przychody Diezaplanowane

1
:

tt

162,37

5

Zal4cznikw 6
2O1OR' PRZEZ
ROZCHODOW PONIESIONYCH W I PoLROCZU
ZESTAWIENIE
-"" 'oinor-nr
BRENNA
GMINY
pnoMocJr KULTURY I sPoRTU

"'

Koszt administf
Rodzaj wydatku

Wykonanie

L^;t- I '-e t.otr- Brandvs. parkingi,/:
rlrdffirnie

6 054,84

oorzadku i zieleni

1380,00
Oswietlenie (konserwacJa+ energla'

0,00

-.----'_.

0,00

Zasilanie lodowiska (woda + energB)

inli

Eksploaracia, konserwacja'utrz1'rnanie
D-^-- L^ncanrq.vine - mala archilekh.ra

K"*,y

gazu' wody

""ergtt "t.l*ycznej,

0,00

sponowej

0,00

-

amfiteatr

38 916,78

'

0,00

Koszty ogrzewania - amfiteatr
woda + Scieki

l-c' ^d^ln^d^<tenne
lwqvtJ
r
"b"-''--atl"aS.i w roaletach publicznych

Jrou^r czJstuNr

Z^p.""i."i"

0,00

toalety og6lnodost9pne, s;3mle

-

0,00

-

0,00
I

zlecenie

Koszty

remont6w

7 9',70,16

I

26 930,55

Zaktn wtadzeir
r,,^.

-,. ^1,"-l^ar'.ii rrrl<lora

D^"^.r,le

".k

988;7 4

/ Daliwo . ubezpleczenlel

3 923,46

|

6v i uslusi

132103,20

wln?drodzenia

2 187,86
-^.^^.^l
IU 19/.,Azl

- (*irdczenia Urlopowe
Zakupy material6w /3r czyst,art biurowe/

1'1 18',7,36

LUsluri ./ telefon,pocaa.bankowe itp/

6 259;16

Delegacie - rlczatty

1'170,00

atu"lr:niaoracownik6w

10 583,00

llbezpieczenia OC,NW w t''rn
1p",r.., n,,.,t'", Parkine6w

-

ZAX, STOAR
^-1'+"

j

28 809,18J

- ZUS + Fundusz Prac)

raro^\r2

\

14 470,00

Frndrrsz napr6d

f

431,65

-

wnlata do UG

4 934,54

0p0

Koszty administracyjne:

3t6 093,70

Koszty Dzialalao6ci Kulturalnej

t48 392,17

Koszty DzialalaoSci Sportowej

50 147,3"1

Koszty Dzialalno3ci Promocyjnej

'72 047,88

Razem koszty

:

586 681,12

ZalEcznik

ft

7

PROCENTOWY WSKAZNIK REALIZACJI ROZCIIODdW W RA.MACri
POSZCZEG6LNYCH RODZAJ6W DZIAI-ALNOSCI ZREALIZOWANY
PIERWSZYM POI,ROCZA 2cf2 R.
Lo
1

2
3

4

Rodzaidzialalnosci

dzialalno56
administracVina
dzialalnoS6 promocvina
dzialalnoSC sportowa
dzialalnogc kulturalna
Razem

Plan

Rozchodv

610 035,00

316 093,70

90 000,00
75 000,00
340 000,00

72 047.88
50 147.37
148 392,17

1 115 035.00

586 681.12

% wvkonania

80 05
66,86
43,65
52,62
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SPRAWOZDANM
Z WYKONANIA PLAI\U FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
za pierwsze p(irocze 2012 r,

Zd4caik nr I - infomracje og6lre

o prowadzonej w okresie sprawozdawczym 'ltatrqlnoici

Bibiioteki

Zatqerik w 2 -il!fo']'|'acja o stanie 6rodk6w obrotonych netto
okesu sprawozdawczego
Zalccaik

ff 3 -

na poczQtku

hformacj a dotyczqca zoboutiqzah i mlernoici Da

rolx i na koqiec

dziif 3 0.06.2012 r

Zdcc?fit. nt 4 - zestawieoie przychod6w osi4gnietych w I p6lroczu 2012 r. ze wskazaniem
ir6del pocho&enia i procentowy wskalaik realizacji
Zdccnit..

\1t 5

-

zestawienie rozchod6w poniesionych w
procanto ftym wskainikien realizacji

I p6lro czv 2012 r. wraz z

Bredna 2012-07-30
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Informacja og6lna
Gminrej Biblioteki Publicznej w Brennej w I p6hocztt2012 r.

Gmima Biblioteka Publicrna w Brennej obsluguje mievkanc6w Gminy w 2 dwu
plac6wkach. Statr zatudnienia nie anienil siQ. Zatrudniamy 5 osob fla 3,5 etatu
Od I kwietDia do 30 wrzesnia br. w bibtotece w G6rkach Malych pracuje stairystka
skierowana z Urzgdu Pracy w Ci€szlnie.
Do zbior6w wplynglo 905 ksi42ek a ubylo386 Stan zbior6w uqroosi 3l 437 ksi4zek.
Zarejestrowano 1131azltelnik6w Odwiedzilo nave biblioteki 5575 os(b a z czt4elni
skolzystalo 958 osob.
Wwoi,yczono juz 15008 ksin2rk i 595 czasopism. Udzielono 1192 itfomacji az iltemetu
skorzystalo 619 osob. W ka2dej plac6wce preaumerujenry po l5 tltul6w czasopisr4 kt6re
udoslQpniane s4t6wniez do domu.
Pod kooiec maja wdro,oro nowy elektroniczny system bibliot€czny ,Mat€us/'.
System slurry rejestncji ulpo2ryozert r6inego rodzaju material6w bibliotecaych i
utrzl4nyn'ania bazy datrych czytelnik6w, umoifiwia szybkie katalogowanie ksi4zek i innych
material6w, skanowanie okladek, obslugp stanowisk htemetowych. Rejestruje wszelkie
operacje potrzebne do statystyk GUS. Czltelnik otrzy'rnuje 1 elektroniczn4 kart€ do odczytu,
It6ra umoi:liwia korrystanie ze zbior6w w kaidaj z naszych bibliotek.
W zwiq"zku z ttm zakupiono 2 nowe czltniki do odczltu elekEoniczoego oIaz
urz4dzenia UPS do podtrztmyvania pr4du. Przygotowano i prz€slano wnioski o dotacje poza
budz€towe do Biblioteki Narodowej na zalup nowoSci wydawniczych oraz Fundacji Orange
na dofnansowanie oplat za intgmet. Wnioski zostaly rczpatrzone poz]5n1nie a fuodki zostar{
przekazarc w 2 pi>tocan.
W filii w G6rkach Malych zamordowa.oo do 3 rcgal6w dla &ieci k6lka jezdne w celu
larwiejszego ich przesuwaniai orgnizacji pncstrzeni na czas spotkan czy wa.rsztat6w.
Bibfiotekarze prowadz4 co miesi4c spotkania z &iedmi przedszkolnl,ni . Uczansad,
bezpiecanego korzystania z irtemetu na lekcjach bibliotecznych. W czasie ferii zimowych
dzieci brdy udzid w konlersie plastycanym ,,Basniorvy lwiat Jara Brzechd'. ,,Czltanie na
dywanid' to comiesipczre spotkania z ksi4zk4 w przedszkolu nr 1 w Brennej.
lV ramach ,,Tygodnia BibliotelC' zorganizowano konkus plasfyczdy pt. ,filka w grze
i ty te,t ruszaj si€" W konkrrsie brali udzid uczniowie ze szkoly podstawowej w G6rkach
Wielkich i dzieci z przedwkola w Brennej. Rozstrzygnigcie konliursu i wrgczenie nagr6d
tttido niejsce w Bibliotece w Brennej i w Filii w G6rkach Malych. Uczestnicy konkurnr
wziqli udzid w interaktlvnej sztuce teatraltrej pt ,, ]liech moc warzyw bgdzie z wami", Id6re
wystawil teatr,Maska" z Krakowa. W dniu 1l maja br. zorganizowano spotkanie z pisarzem
Arkadiuszem NiemirskiE dla dodziezy gimrazjum w Brennej. Uczaiowie zapoznali sig z
tw6rczofui4 autora, poaali literature detektywistyczna na prezentacji multimedialoej oraz
zakupili oajnowsze ksi4zki z jego autogafem.
Pncownicy wzigli udzid w 2 dniowym vkoleniu z pracy w programie bibtotecznym
,Mateusz". Idormacje o naszych dzialaniach sq umiewczane w prasie lokalnej, na Facebooku
i na stronie internetowej Gmiay Brenna.
Gminm Biblioteka Publicaa w Brennej placi na bi€zq.,o wszystkie zobowi{zania.
Statutov{'rn zadanien biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oSwiatowycll informacyjnych i
kulturalnych spoleczeistwa Gminy Brerlla.
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Informacja o stanie Srodk6w obrotowych netto
na poczqtek roku i na koniec okresu sprawozdawczego

1.

Stan Srodk6w obrotowych na poczAtek roku 2012 :
20.787,52
- rachmek
37 5,75 zI
-

kasa

2.

bankowy

d

Stan Srodk6w obrotowych na dzieh 30.06.2012 r.:
977,19 zl
- rachunek
542,19 zl
-

kasa

barko*y

CT1INM BIBUOIEM PIJBTICZNA

43.438 gRENNA
ul. \4tEw€lenla r r
td. (033) 853 83 5s
NIP 54&2372€41

Informacja dotycz1ca zobowiqzzit i nale2no6ci
stau na dzief 30.06.2012 r.

zl

Dostawcy

:

Gmina Brc ra
,,Expert" BHP - Gliwice
FHU"AUTO-KOM 2" Skocz6w
Wydawnictwo,AZYMUT" Warszawa

2.777,34
86,10
33,26
a )1q a)

7.1t6,12

Razem :

Znbowi4zania wobec ZUS i Urzgdu Skarbowego
- skladki ZUS za VI 2012r
- podatek z w),lagodzef zaYl20l2r

Naletnofci

3.862,64
589,00

0

:

Gmima Biblioteka Publiczna w Brennej informuje, Ze na d2iefi30.06.2012r
nie posiadala Zadny ch zobowiqzah orv nala2noSci wymagalnych.
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Z.&cznikv 4
Zestawienie prrychod6w osiqgnietych w I p6lroczu 2012 |
rddel pochodzenia I procentowy wskainik
ich realizacji

ze wskazanlem

Lp.
1.

Zr6dlo Dzvchodu
Dotacia samorzadowa
WDlatv czytelnik6w:
darowiznv na rzecz biblioteki
karv za Dzetzvmano biazki
Waft osd darowanvch ksiaiek

Razem

Plan

tirykonania

210 600.00

82 700.0(

138.20

%
35,2-t
'100,0(

687.00

138,2(
867.0(

3 412.N

3 442.9C

100.0(
100,0(

214 E8E.l0

E6 968,1(

40,,11

.,. ,..!n-; !i!

=^"',":#ii:;.^" ec'ftLq' "'
Jdltha

r{stit

ekliJh:..,. . -.*..)

CtillNM g{8U0TtC,1 PUBUCZM

43.438 BRENNA
ul. v1+Jzsrole.'ia T7
tot. (035) 853 63 59

NrP

544+372-641
Zalqcznik nr 5

Zestawienie rozchod6w poniesionych
w I p(rrorzu 2012 t. wte z procentowym wska2nikiem ich realizacji

Rodzai wvdatk6w

Lp.

Wvnaorcdzenia Drac(Mnicz€ (3.5 etalu)
sktadki ZUSGUS+Fp)
Wvnsorcdzenia-umovw o dzielo
Swiadczenia urlooowe ZFSS
Fundusz n€grcd

Wvkonanie

Kwota
112 301.0C

21

540.OC

54 59S.2'1
10 509,95

% lvykonania
48.82
48.7p

3 000.0c
3 829.0C

467.0C

6 900.0(

6 900,0c

15.57
0,0c
100.0c

5 700.0(
100.0(

2 825.04

49.5€

3 415,4€

200.0(
5 050,0(
3 500,0(
6 900.0(
I 300.0t
2 800.0(

53.9C

33.8i
26,9!

1 463,7C

0,0c
41,42

Ophty
6.

ozvnSz

oozewanie oazowe
woda.Scieki
enemia eleKrvczna
us|-elefoniczne. dv
7.

10.
t'1.

12.

t3.
14.
15.
16.

ooLpoczt.. bankowe
Ubezoieczonie bibliotek
Prcnumerata czasoDism
Zakup ksiazek
Przedfu2enie licencii Droqramu anlywirus.
Oo€wa Introliaatolska kiaiek
Anvkuly biuowe
Srcdki czvstosci
Przeqladv qasnic
Deleqacie gracownicze
Szkolenia ofacownicze

17. Usluqi BHP
18.

t0

16 000.0c

3 255,9C
125S,0C
1 114,44
10 225,21

500.0{
700.0{

73,0C

47,1p
96,85

40,8?
56,81

0.00
10.43

1 800.0c

973.98

500.0c
400,0c

294.65

54.1,|
58.93
0,00

1 ,100.0C

722.O4

51.58

600.0c
'l 200.00

430.50

0,0(
35,8t

U3.27

45't.6(

Usfu qi remontowe,

serwis, naprawa

konseNacia
spzetu

Wvmiene komouterE
20. ZakuD folii do oprawy ksia2ek
21. Pozos{ale usluoi
lmDrezv Dmmuiace ksia2ke
ozostale zalGov
24. lnstalaoia stronv intemetowei
19.

Wartosd darowanvch ksiaiek

Razem:

E

2 500.00

500.0(
3 000,0c
1 500.0(
3 500.0(
4 200.0(
3 442.9C
206-11

2#

0,01

I

576.4t

1 535.31

3 412.94

t05 611.9!

DYREKTtrR

Gmin sl Eiblioieki PI-]dlt:'lej
$' BrB^1ei

1'fl<-t.1
rszrr\

-1av4

o

5.4'l
0,0(
52,5:
66.1i
43.8i

t

100.0c
45,33
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