ZARZĄDZENIE NR 68/2006
BURMISTRZA GMINY RYMANÓW
Z DNIA 25 SIERPNIA 2006 ROKU
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006
roku

Działając na podstawie art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 i Dz. U. Nr 169
poz. 1420 z późn. zm.)
Zarządzam co następuje :
§1
Przedstawia się

Radzie Miejskiej w Rymanowie i Regionalnej Izbie

Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2006 roku w brzmieniu załącznika do niniejszego
zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu gminy Rymanów
za I półrocze 2006 roku
Zgodnie z art. 198 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwałą Rady Miejskiej w
Rymanowie NR XXXVII/350/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku przedstawiam informację o
przebiegu wykonania budżetu gminy Rymanów za I półrocze 2006 roku.
Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr XXXI/297/05 z dnia 16 listopada 2005
roku uchwaliła budżet gminy na 2006 rok, określając plan dochodów w wysokości
27.145.115 zł oraz wydatków w wysokości 28.295.15 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego w
budżecie wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

Po

zmianach planowane dochody wynosiły 27.545.753,34 zł, a planowane wydatki
29.162.118,34 zł.
Dochody ogółem wykonano w kwocie 15.397.136,43 zł tj. 55,9 % w stosunku do
planu rocznego. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej
informacji.
W dziale 010 „Rolnictwo” planowane są dochody między innymi z wpłat za
obwody łowieckie, których realizacja nastąpi w II półroczu br.
W dziale 020 „Leśnictwo” zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów
komunalnych.
W dziele 600 „Transport i łączność” dochody pochodzą z wpłat za zajęcie pasa
drogowego.
W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wpływy pochodzą z użytkowania
wieczystego

nieruchomości,

najmu i dzierżawy nieruchomości, sprzedaży

komunalnego, odsetek od nieterminowych wpłat. Niskie wykonanie

mienia

dochodów z tytułu

sprzedaży mienia komunalnego wynika z braku chętnych na zakupy działek w Sieniawie. Na
planowanych do sprzedaży 11działek sprzedano jedynie 2. Na koniec I półrocza 2006 roku
zaległości z tytułu czynszu za najem wynosiły 10.356,57 zł. Na tę kwotę składają się
zaległości 19 najemców i są to w większości zaległości miesięcznego czynszu regulowane w
miesiącu następnym. Do dłużników o większych zaległościach wysłano 20 upomnień. Za
dzierżawę gruntów zalega 40 dzierżawców na kwotę 21.021,60 zł w celu egzekwowania
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należności wysłano 19 upomnień, natomiast z tytułu wieczystego użytkowania zaległości
dotyczą 6 użytkowników na kwotę 23.995 zł.
W dziale 710 „Działalność usługowa” zostały zrealizowane dochody z opłaty
cmentarnej.
W dziale 750 „Administracja publiczna” zgodnie z planem realizowane są dotacje
na utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Ponadplanowo zrealizowano dochody między innymi z tytułu prowizji ze sprzedaży znaków
skarbowych i weksli oraz wpływy z lat ubiegłych.
W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa” planowo realizowana jest dotacja z budżetu państwa na
prowadzenie rejestru wyborców.
W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”
wpływy pochodzą w dużej mierze z podatków i opłat oraz dotacji PEFRON dotyczącej kwoty
rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Planowane dochody z
tytułu podatku rolnego w kwocie 342.807 zł wykonano w wysokości 196.892,76 zł tj. 57,4
%, podatku od nieruchomości na plan 2.500.951 zł wykonano w wysokości 1.279.210,96 zł
tj. 51,2 %, podatku leśnego na plan 86.000,00 zł wykonano w wysokości 49.435,25 zł tj.
57,5 %. Ogółem zaległości wymagalne od 658 podatników z tytułu tych podatków za I
półrocze bieżącego roku wynoszą 653.655 zł. Wobec zaległości podatkowych podejmowane
są działania celem ich wyegzekwowania. W okresie sprawozdawczym

wysłano 329

upomnień, wystawiono 24 tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia zaległości
podatkowych na kwotę 26.532,00 zł. Założona jest hipoteka ustawowa w podatku od
nieruchomości od osób prawnych na kwotę 261.349 zł na zaległości zakładu w upadłości.
Rozpatrzono w okresie sprawozdawczym 33 wnioski o umorzenie podatków z czego wydano
26 decyzji o umorzeniu zaległości na kwotę 34.644 zł , a 7 decyzji o odmowie umorzenia na
kwotę 1.654 zł.
Z tytułu podatku od środków transportowych na plan 138.081 zł wykonano dochody w
wysokości 65.428,62 zł tj. 47,4 %, a zaległości na koniec okresu wynoszą 10.852 zł. W celu
ich egzekwowania wysłano 19 upomnień.
Na plan 3.069.781 zł z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i
prawnych wykonano 1.302.280,06 zł czyli tylko 42,4 %. Na to źródło dochodów nie mamy
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bezpośredniego wpływu, gdyż realizują je urzędy skarbowe, podobnie jak i w przypadku
udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
W dziale 758 „Różne rozliczenia” realizowane są poszczególne części subwencji
ogólnej zgodnie z planem. Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego na plan 9.512.499 zł wykonano 5.853.848 zł tj. 61,5 % ( w tym subwencja za
miesiąc lipiec).
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 4.878.021 zł wykonano 2.439.012 zł
tj. 50,0 % . Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 167.130 zł wykonano
83.568 zł tj. 50,0 %
W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano między innymi dochody : z
wynajmu pomieszczeń,

odsetek na rachunku bankowym, opłat stałych pobieranych w

oddziałach przedszkolnych , prowizji z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego
oraz dotacje ze Stowarzyszenia Rozwoju Miasta Krosna na realizację projektu „Portugalia da
się lubić”.
W dziale 852 „Pomoc społeczna” otrzymaliśmy zgodnie z planem dotacje na:
świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, na opłacanie składek
zdrowotnych za podopiecznych , utrzymanie GOPS, dożywianie dzieci w szkołach.
Zrealizowano ponadplanowo odsetki od środków na rachunku bankowym oraz dochody
związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej.
W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” otrzymano dotację celową w
kwocie 128.676 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d ust. 2-5 i art. 90e ustawy
o systemie oświaty, a w II półroczu oczekujemy na dotacje celową z budżetu Samorządu
Województwa Podkarpackiego na realizację Działania 2.2 „Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w kwocie 21.396,58 zł z czego tylko za
rozliczenie z roku ubiegłego otrzymaliśmy 102,34 zł. Dochody z tytułu przygotowywania
posiłków w szkolnych stołówkach i odpłatności za zaprowadzone szkolne schronisko
młodzieżowe zaplanowano w wysokości 249.409,76 zł, a wykonano w wysokości 152.114,25
zł tj. 61,0 %, w tym dochody z przejętych należności po zlikwidowanych rachunkach
dochodów własnych w wysokości 395,20 zł.
W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowane
dochody dotyczą dobrowolnych wpłat ludności na budowę kanalizacji oraz opłaty
produktowej, które w II półroczu zostaną wprowadzone do budżetu zarówno po dochodach
jak i wydatkach.
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W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” uzyskano dochody w
wysokości 8.421,00 zł za wynajem sal w domach ludowych oraz dochody otrzymane za
zrealizowane w roku ubiegłym zadanie w ramach programu Euroregionu Karpackiego pod
nazwą „Nasza przeszłość jest naszą przyszłością”.
W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” wpłynęła zgodnie z planem połowa
planowanej dotacji z Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla uczniów na
dofinansowanie zajęć.
Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane na 2006 r.
w wysokości 2.800.000 zł. Na dzień 30.06.2006 r. zaciągnięto pożyczkę długoterminową w
Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości
1.838.000 zł

oraz pożyczkę krótkoterminową

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 550.000 zł. Przychody z tytułu
innych rozliczeń krajowych wynoszą 466.365 zł.
Wydatki ogółem wykonano w kwocie 15.959.109,67 zł tj. 54,7 % planu rocznego.
Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.
W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” między innymi planowo odprowadzamy do
Izby Rolniczej w Rzeszowie 2 % wpływu z podatku rolnego. Na plan dotacji 6.856 zł
wykonano 4.094,10 zł tj. 59,7 %.
W dziale 020 „ Leśnictwo” poniesiono wydatki na zakupy sadzonek i pielęgnacje
lasu komunalnego oraz na wycinkę i wywóz drewna.
W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”
przekazywana jest dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej. Na plan
76.000 zł wykonano 32.722,26 zł tj. 43,1 %.
W dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowane wydatki dotyczą remontów dróg
gminnych oraz ich odśnieżania. Realizacja wydatków majątkowych jest na etapie
przygotowywania przetargów, a ich wykonanie ma nastąpić w II półroczu br. W ramach
usuwania skutków klęsk żywiołowych w trakcie realizacji jest remont mostu przez potok
Raczta i remont drogi gminnej nr 1958 w Rymanowie. Przygotowywany do realizacji jest
również remont dróg gminnych nr 1895, 1956 i 1973 w miejscowości Rymanów
uszkodzonych w wyniku powodzi. Na zadania w zakresie usuwania skutków powodzi
otrzymaliśmy promesy w wysokości 100.000 zł, ( po 50.000 zł na każde z nich). Została
zaplanowana również

dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Samorządu
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Województwa Podkarpackiego na remont chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr
887 Brzozów – Daliowa w miejscowości Rymanów w kwocie 50.000 zł i pomoc finansowa
dla Powiatu Krośnieńskiego na odbudowę nawierzchni drogi powiatowej 2007R Milcza –
Besko realizowanej w ramach likwidacji skutków klęsk żywiołowych w kwocie 50.000 zł.
Zostaną one przekazane w II półroczu bieżącego roku.
W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” poniesiono wydatki na opłaty za akty
notarialne, operaty szacunkowe działek, wyceny lokali w Sieniawie,

zakup energii

elektrycznej i gazu w budynkach mienia komunalnego, na utrzymanie w nich czystości oraz
wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, których jesteśmy członkami.
Przeprowadzono remont budynku Rynek 1, zakupiono okna i remontowano instalację
kanalizacyjną i wodociągową na ul. Bieleckiego 2.

Planowane wydatki majątkowe w tym

dziale dotyczące udziału gminy w termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w
gminie Rymanów, które zostaną zrealizowane po rozpatrzeniu złożonego wniosku na
dofinansowanie.
W dziale 710 „Działalność usługowa” wydatki dotyczą bieżącego utrzymania
cmentarza komunalnego, wykonania mapy ewidencyjnej Rymanowa Zdroju – Wołtuszowej,
opracowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowywania studium wartości
kulturowych do miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydatki majątkowe
zostaną zrealizowane w drugim półroczu br.
W dziale 750 „Administracja publiczna” zgodnie z planem realizowane są
wydatki między innymi na realizację zadań zleconych z administracji rządowej, utrzymanie
biura rady, przygotowywanie sesji, diety dla radnych oraz wynagrodzenia dla sołtysów.
Wydatki dotyczące utrzymania urzędu obejmują: wynagrodzenia wraz

z pochodnymi,

utrzymanie samochodu służbowego, zakupy materiałów kancelaryjnych i doposażenia urzędu
w komputery, usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe oraz prawnicze.
W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa” realizowane są zgodnie z planem wydatki na
prowadzenie rejestru wyborców.
W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatki
dotyczą bieżącego utrzymywania jednostek ochotniczych straży pożarnych między innymi
wynagrodzenia kierowców, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zakup paliwa,
energii elektrycznej i gazu. Wydatki majątkowe obejmują zobowiązania z roku ubiegłego za
karosację samochodu dla jednostki OSP w Klimkówce.
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W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ”
wypłacane są prowizje dla inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz zakupy materiałów
takich jak papier, koperty, tusze do drukarek itp. związane z poborem podatków i opłat
lokalnych.
W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” wpłacono odsetki w wysokości
98.494,45 zł zgodnie z umowami od pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW w Warszawie,
WFOŚiGW w Rzeszowie oraz BISE w Zamościu.
W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatki dotyczą bieżącego utrzymania
szkół, wypłaty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń. Wydatki bieżące obejmują
również miedzy innymi zakup energii i gazu. Dotację w kwocie 324.736 zł zgodnie z art. 80
ustawy o systemie oświaty przekazano dla przedszkola Św. Józefa w Rymanowie. Przekazano
dla Gminy Krosno środki w wysokości 1.500 zł oraz Gminy Iwonicz Zdrój w wysokości
10.560 zł - środki finansowe z tytułu uczęszczania do ich przedszkoli na terenie tych gmin
dzieci będących mieszkańcami naszej gminy oraz dotację w kwocie 32.795 zł dla szkoły
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie
prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju.
Wydatki majątkowe dotyczą budowy szkoły w Rymanowie oraz budowy sali gimnastycznej
w Posadzie Górnej i są objęte limitem wydatków inwestycyjnych. Realizacja ich przebiega
zgodnie z planem.
W dziale 851 „Ochrona zdrowia” poniesiono wydatki na realizację programu
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, między innymi

na wyposażenie oraz

utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych, dowóz dzieci do tych świetlic oraz na imprezy
sportowe i kulturalne poświęcone problemom alkoholizmu i narkomani, zakupy nagród na
konkursy, zimowiska, kolnie, obozy szkoleniowe dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami
oraz wynagrodzenia za posiedzenia członków komisji alkoholowych.
W dziale 852 „Pomoc społeczna” poniesiono wydatki na: realizacje świadczeń
rodzinnych, zasiłków stałych, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre
osoby otrzymujące zasiłek stały i świadczenia rodzinne, zasiłki okresowe, usługi opiekuńcze
oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi, wypłaty
zasiłków celowych, dożywianie uczniów w szkołach, wypłaty dodatków mieszkaniowych,
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym nie

ponoszono

odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Przekazano dotacje dla PKPS w Krośnie
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 50.613,40 zł.
7

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatki dotyczą utrzymania
świetlic oraz stołówek szkolnych, zrealizowano również zobowiązania przeksięgowane ze
zlikwidowanego rachunku dochodów własnych w wysokości 1.146,33 zł. Wypłacono pomoc
materialną dla uczniów w wysokości 107.870 zł. Na wypłatę stypendiów w ramach projektu
„Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Rymanów”
na plan 21.396,58 zł wydatkowano tylko kwotę 102,34 zł z powodu nie przekazania przez
jednostkę wdrażającą wnioskowanej dotacji.
W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planowo
ponoszone są wydatki na oczyszczanie gminy, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, dróg i
placów, ogrzewanie i utrzymanie szalet miejskich, utrzymanie przechowalni psów, remont i
utrzymanie fontanny w Rymanowie Zdroju, opłaty za zajęcie pasa drogowego, projekt
kanalizacji sanitarnej w Bziance, podziały działek, opracowanie koncepcji rozbudowy i
modernizacji oczyszczalni ścieków. Wydatki majątkowe dotyczą kontynuacji budowy
kanalizacji w miejscowościach Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski, Milcza, Sieniawa,
Głebokie, Rymanów na plan 2.794.000,00 zł wykonano 2.475.827,57 zł tj. 88,6 %.
W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” przekazywane są
dotacje dla instytucji kultury. Dla Gminnego Ośrodka Kultury na plan 400.000 zł przekazano
199.998,00 zł tj. 50,0 %, a dla Gminnej Biblioteki Publicznej na plan 148.000,00 przekazano
69.498,00 zł tj. 47,0 %. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą między innymi bieżącego
utrzymania domów ludowych, remontów domów ludowych w Posadzie Dolnej, Milczy,
Króliku Polskim, Sieniawie oraz naprawy krzeseł i szafy chłodniczej w Klimkówce.
Zakupiono kuchnie gazowe do domów ludowych w Bziance i Ladzinie, meble kuchenne do
Milczy, regały do Ladzina, firanki do Wróblika Królewskiego i Posady Dolnej, ogrzewacz
ceramiczny do domu ludowego w miejscowości Łazy.
W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” przekazano zgodnie z zawartymi
umowami dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w
zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na :
•

upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i
tenisa stołowego w miejscowości Klimkówka dla Gminnego Ludowego Klubu
Sportowego „KARPATY” w Klimkówce 10.000 zł,

•

upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej
w miejscowości Głębokie dla Ludowego Klubu Sportowego w Głębokiem 10.000 zł,

•

upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w
miejscowości Milcza dla Ludowego Klubu Sportowego w Milczy 8.000 zł,
8

•

upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej
w miejscowości Sieniawa dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego
„WISŁOK” w Sieniawie 10.000 zł,

•

upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej
w miejscowości Rymanów dla Klubu Sportowego „START” w Rymanowie 24.000 zł,

•

upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej
w miejscowości Rymanów Zdrój dla Klubu Sportowego „START” w Rymanowie
5.000 zł,

•

upowszechnianie

kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa

ziemnego, tenisa stołowego, turystyki rowerowej w miejscowości Rymanów Zdrój dla
Towarzystwa Sportowego „TYTUS” w Rymanowie Zdroju 4.000 zł,
•

upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie narciarstwa i
koszykówki w miejscowości Rymanów dla Międzyszkolnego Stowarzyszenia
Sportowego „SOKÓŁ” w Rymanowie 9.000 zł.

oraz poniesiono wydatki na nagrody i organizacje konkursów i imprez sportowych.
Na dzień 30.06.2006 roku nie wystąpiło przekroczenie planowanych wielkości wydatków
budżetowych.
Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły na plan 1.650.000 zł spłacono
pożyczki i kredyty w wysokości 820.000 zł zgodnie z zawartymi umowami. Przychody i
rozchody przedstawia załącznik nr 3 do informacji.
Na koniec okresu sprawozdawczego deficyt budżetu wynosił 561.973,24 zł, pokryto
go przychodami z tytułu pożyczek.
Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2006 roku wynosi 343.209,98 zł w tym:
a) zobowiązania Urzędu Gminy – 256.585,59 zł
b) zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej – 86.608,19 zł
c) zobowiązania Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie – 16,20 zł
oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek przez Gminę Rymanów 13.287.892,45 zł.
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W okresie sprawozdawczym Gmina Rymanów nie udzielała poręczeń i gwarancji
innym podmiotom oraz nie prowadziła zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego.
Analizując stopień realizacji planu dochodów jak i wydatków budżetowych nie
zauważa się istotnych odchyleń w ich realizacji i zagrożeń mogących mieć wpływ na
wykonanie zadań wynikających z budżetu rocznego.
Na dzień 30 czerwca 2006 roku należności wymagalne wynoszą 891.858,70 zł w
tym:

60.048,67 zł dotyczą Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie, 374,60 zł

Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie

Należności budżetowe to przede wszystkim

należności w podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych oraz podatku rolnym
od osób fizycznych.
Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego, dochodów i wydatków
rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszu celowego przedstawiają
załączniki nr 4, 5 i 6.
W okresie sprawozdawczym Zakład Gospodarki Komunalnej zajmował się przede
wszystkim działalnością z zakresu świadczenia usług komunalnych. Przychody zakładu
wyniosły 1.384.632,42 zł w tym dotacja przedmiotowa 30.581,54 zł, natomiast wydatki
(koszty) 1.420.998,86 zł. Stan środków obrotowych na początek okresu wynosił 59.301,98 zł,
a na dzień 30..06.2006 22.935,54 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego na plan 1.611.783 zł dotacji udzielonych z
budżetu gminy przekazano kwotę 806.516,76 zł tj. 50 %. Szczegółowy opis poszczególnych
dotacji zawarty jest w opisach wydatków działów, z których dotacji udzielono.
Wydatki majątkowe na plan 6.035.951,49 zł wykonano 3.507.045,58 zł tj. 58,1 %,
omówione zostały w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, w których są
realizowane (w tym objęte limitem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne dział
801).
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Zgodnie z Uchwałą nr XXXII/321/05 z dnia 27 XII 2005 roku w sprawie ustalenia
wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2005 realizowano wydatki
inwestycyjne na:
•

przebudowę budynku biurowego w Rymanowie ul. Dworska plan 122.200 zł
wykonano 122.125,61 zł

•

budowa gimnazjum w Rymanowie plan 396.375 zł wykonano 396.375 zł.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie przedstawia załącznik nr 7 do informacji.
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