
UCHWAŁA NR LXVII/537/18
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2017 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2018 roku poz. 944 z późn. zm.1)) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.2)) Rada Miejska w Staszowie po 
rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta 
i Gminy Staszów za 2017 rok, uchwala co następuje: 

§ 1. 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta 
i Gminy Staszów za 2017 rok stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały. 

§ 2. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Dominik Rożek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LXVII/537/18

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 26 czerwca 2018 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2018 roku poz. 944 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy m. in. rozpatrywanie 
sprawozdania z wykonania budżetu. W myśl art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku 
budżetowym. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 
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Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr  LXVII/537/18 
Rady Miejskiej w Staszowie 
z dnia 26 czerwca 2018 roku 

 

 

 

  

  

 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  

BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW  

ZA  2017 ROK 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

STASZÓW, MARZEC 2018 
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Budżet Miasta i Gminy Staszów został uchwalony Uchwałą Nr XXXVII/334/16  Rady Miejskiej                       
w Staszowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 

2017 rok w następujących wysokościach: 

 
  dochody budżetu ogółem    92 600 922,00 zł 
  w tym: 
  dochody bieżące     88 523 221,00 zł 
  dochody majątkowe       4 077 701,00 zł 
 
  wydatki budżetu ogółem    92 300 922,00 zł 
  w tym: 
  wydatki bieżące     84 033 328,42 zł 
  wydatki majątkowe       8 267 593,58 zł. 
 
Przyjęty na sesji Rady Miejskiej w dniu  grudnia  roku budżet był zmieniany uchwałami Rady 
Miejskiej w Staszowie oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Staszów i na dzień                  
31.12.2017  roku wyniósł: 
   
  dochody budżetu ogółem     98 375 087,19 zł 
  w tym: 
  dochody bieżące     94 392 815,46 zł 
  dochody majątkowe       3 982 271,73 zł 
 

wydatki budżetu ogółem    99 713 126,52 zł 
  w tym: 
  wydatki bieżące     90 139 065,82 zł 
  wydatki majątkowe       9 574 060,70 zł. 
 
W porównaniu do budżetu początkowego dochody zwiększyły się o kwotę 5 774 165,19 zł. 
Stanowiły je: 
(zwiększenia) 

• wpływy z podatku od środków transportowych (§0340) o kwotę     20 000,00 zł 
 

• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych praz jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw (§0490) o kwotę                           226 654,00 zł 

• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500) o kwotę  229 000,00 zł 
• wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660) o kwotę      77 000,00 zł 
• wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 

wychowania przedszkolnego (§0670) o kwotę                  46 696,00 zł 
• wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)                         

o kwotę             69 000,00 zł 
• wpływy z pozostałych odsetek (§0920) o kwotę       17 300,00 zł 
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę               1 158 537,00 zł 
• wpływy z różnych dochodów (§0970) o kwotę                  98 126,38 zł 
• wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960) o kwotę   

14 400,00 zł 
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności                
w ramach budżetu środków europejskich (§2057) o kwotę                503 307,75 zł 
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• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności              
w ramach budżetu środków europejskich (§2008) o kwotę                  10 960,37 zł 

• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności             
w ramach budżetu środków europejskich (§2009) o kwotę                    1 934,20 zł 

• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 
(§2010) o kwotę                            1 092 589,23 zł 

• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin) (§2030) o kwotę                  929 842,75 zł 

• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach 
programów rządowych (§2040) o kwotę          5 225,00 zł 

• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego 
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2060) o kwotę     805 143,00 zł 

• dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310) o kwotę     32 800,00 zł 

• dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na  
 podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) 
  o kwotę                                                                                                                      40 000,00 zł 

• dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) o kwotę    13 605,43 zł 

• dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek 
sektora finansów publicznych (§2440) o kwotę                   65 767,80 zł 

• środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 
realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2460)                
o kwotę                      100 727,70 zł 

• dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między  
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 
 (§271) o kwotę                                      15 457,85 zł 

• część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§2920) 
 o kwotę                                                      555 184,00 zł 
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 
publicznych (§6260) o kwotę                     12 000,00 zł 

• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§6330) o kwotę          1 430 371,03 zł 

• wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają               
z upływem roku budżetowego (§6680) o kwotę                                        89 999,70 zł 

zmniejszenia 
• wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)  o kwotę                 7 664,00 zł 
• wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020) o kwotę                     50 000,00 zł 
• wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) o kwotę    100 000,00 zł 
• wpływy z opłaty skarbowej (§0410) o kwotę                  30 000,00 zł 
• wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550) o kwotę 20 000,00 

zł 
• wpływy z różnych opłat (§0690) o kwotę        15 000,00 zł 
• wpływy z najmu i dzierżawy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 

Id: QMVWQ-FUNPA-WDMDX-WITTS-WOBFQ. Podpisany Strona 18



4 
 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze (§0750) o kwotę                     37 000,00 zł 

• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) o kwotę                       1 615 000,00 zł 
• dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych (§6300) o kwotę                    12 800,00 zł 

 
I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW  
Dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2017 rok zostały zrealizowane w kwocie                                 
98 407 570,82 zł, co stanowi  100,03% planu rocznego wynoszącego kwotę 98 375 087,19 zł, 
w tym: 

• dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 94 427 113,05  zł, co stanowi 100,03% planu 
rocznego wynoszącego  94 392 815,46 zł, 

• dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 3 980 457,77 zł, co stanowi 99,95% planu 
rocznego wynoszącego 3 982 271,73 zł. 

Realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie 
 

Lp Wyszczególnienie § 
Plan po 

zmianach 

Wykonanie 
dochody 

ogółem na 
31.12.2017 

w tym: 

Wykonanie 
planu w % Dochody 

bieżące 
Dochody 

majątkowe 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I  Dochody własne, w tym:   39 306 983,16 40 067 507,55 39 330 648,31 736 859,24 101,93 

1 Wpływy z podatków, z 
tego: 

  12 573 000,00 12 609 108,55 12 609 108,55  100,28 

  Podatek od nieruchomości 0310 9 900 000,00 10 100 459,02 10 100 459,02  102,02 

  Podatek rolny 0320 740 000,00 752 575,09 752 575,09  101,69 
  Podatek leśny 0330 277 000,00 280 094,79 280 094,79  101,11 
  Podatek od środków 

transportowych 
0340 890 000,00 724 029,40 724 029,40  81,35 

  Wpływy z karty 
podatkowej 

0350 15 000,00 20 184,17 20 184,17  134,56 

  Podatek od spadków i 
darowizn 

0360 100 000,00 83 190,04 83 190,04  83,19 

  Podatek od czynności 
cywilnoprawnych 

0500 651 000,00 648 576,04 648 576,04  99,62 

2 Wpływy z opłat, z tego:   3 724 654,00 3 734 859,40 3 734 859,40  0,00 100,27 
  Wpływy z opłaty 

skarbowej 
0410 270 000,00 273 470,47 273 470,47  101,28 

  Wpływy z opłaty 
targowej 

0430 215 000,00 210 685,00 210 685,00  97,99 

  Wpływy z opłaty za 
zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu 

0480 550 000,00 565 286,53 565 286,53  102,77 

  Wpływy z innych 
lokalnych opłat pobieranych 
przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie 
odrębnych przepisów 

0490 2 686 654,00 2 683 617,40 2 683 617,40  99,88 

  Opłaty od posiadania 
psów 

0370 3 000,00 1 800,00 1 800,00  60,00 

3 Dochody z majątku gminy, 
z tego: 

  1 180 683,00 1 178 734,75 631 075,21 547 659,54 99,83 

Id: QMVWQ-FUNPA-WDMDX-WITTS-WOBFQ. Podpisany Strona 19



5 
 

  Wpływy z opłat za 
zarząd, użytkowanie i 
użytkowanie wieczyste 
nieruchomości 

0470 1 500,00 9 119,84 9 119,84  607,98 

  Wpływy z opłat z tytułu 
użytkowania wieczystego 
nieruchomości 

0550 202 000,00 174 046,69 174 046,69  86,16 

  Dochody z najmu i 
dzierżawy składników 
majątkowych 

0750 455 335,00 447 908,68 447 908,68  98,36 

  Wpływy z tytułu 
przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego 
przysługującego osobom 
fizycznym w prawo własności 

0760 275,00 0,00   0,00 

  Wpływy ze sprzedaży 
składników majątkowych 

0870 521 573,00 547 659,54  547 659,54 105,00 

4 Inne dochody należne 
gminie, z tego: 

  3 085 150,73 3 301 223,52 3 112 023,82 189 199,70 107,00 

  Grzywny, mandaty i kary 
pieniężne od osób 
fizycznych 

0570 10 000,00 8 584,20 8 584,20  85,84 

 Wpływy z tytułu kosztów 
egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów 
upomnień 

0640 0,00 15 213,43 15 213,43  0,00 

  Wpływy z opłat za 
korzystanie z wychowania 
przedszkolnego 

0660 330 700,00 330 960,03 330 960,03  100,07 

  Wpływy z opłat za korzystanie 
z wyżywienia w jednostkach 
realizujących zadania z zakresu 
wychowania przedszkolnego 

0670 112 536,00 80 400,50 80 400,50  71,44 

  Wpływy z różnych opłat 0690 640 100,00 697 272,70 697 272,70  108,93 

  Wpływy z usług 0830 0,00 17 149,20 17 149,20  0,00 

  Odsetki od 
nieterminowych wpłat z 
tytułu podatków i opłat 

0910 69 000,00 75 367,81 75 367,81  109,22 

  Pozostałe odsetki 0920 17 300,00 47 686,49 47 686,49  275,64 

  Pozostałe odsetki 0927 0,00 135,62 135,62  0,00 

 Wpływy z 
rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych 

0940 1 158 537,00 1 158 537,00 1 158 537,00  100,00 

  Wpływy z otrzymanych 
spadków, zapisów i 
darowizn w postaci 
pieniężnej 

0960 14 400,00 14 400,00 14 400,00  100,00 

  Wpływy z różnych 
dochodów 

0970 339 352,38 465 237,32 465 237,32  137,09 

  Dotacje celowe otrzymane z 
gminy na zadania bieżące 
realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego 

2310 82 800,00 83 216,79 83 216,79  100,50 

  Dotacje celowe otrzymane z 
powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między  

 

2320 40 000,00 40 000,00 40 000,00  100,00 
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jednostkami samorządu 
terytorialnego 

 Wpływy do budżetu 
pozostałości środków 
finansowych gromadzonych 
na wydzielonym rachunku 
jednostki             budżetowej 

2400 0,00 663,39 663,39  0,00 

 Dotacje otrzymane z 
państwowych funduszy 
celowych na realizację 
zadań bieżących jednostek 
sektora finansów 
publicznych 

2440 65 767,80 61 741,49 61 741,49  93,87 

  Dotacja celowa 
otrzymana z tytułu pomocy 
finansowej udzielanej 
między jednostkami 
samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych 
zadań bieżących  

2710 15 457,85 15 457,85 15 457,85  100,00 

 Dotacje otrzymane z 
państwowych funduszy 
celowych na finansowanie 
lub            dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych 
jednostek sektora finansów 
publicznych  

6260 12 000,00 12 000,00  12 000,00 100,00 

  Wpływy z tytułu pomocy 
finansowej udzielanej 
między jednostkami 
samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych 
zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych 

6300 87 200,00 87 200,00  87 200,00 100,00 

  Wpłata środków 
finansowych z 
niewykorzystanych w 
terminie wydatków, które 
nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 

6680 89 999,70 89 999,70  89 999,70 100,00 

5 5% dochodów uzyskanych 
na rzecz budżetu państwa 
w związku z realizacją 
zadań zleconych 

2360 13 605,43 50 511,59 50 511,59 0,00 371,26 

6 Udziały w podatkach 
stanowiących dochód 
budżetu państwa, z tego: 

  18 729 890,00 19 193 069,74 19 193 069,74 0,00 102,47 

  Podatek dochodowy od 
osób fizycznych 

0010 18 329 890,00 18 745 926,00 18 745 926,00  102,26 

  Podatek dochodowy od 
osób prawnych 

0020 400 000,00 447 143,74 447 143,74  111,78 

II  Subwencja ogólna, w tym:   25 205 433,00 25 205 433,00 25 205 43,00 0,00 100,00 

  Część oświatowa 2920 17 897 589,00 17 897 589,00 17 897 589,00  100,00 
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  Część wyrównawcza 
subwencji ogólnej dla gmin 

2920 7 068 702,00 7 068 702,00 7 068 702,00  
100,00 

  Część równoważąca 2920 239 142,00 239 142,00 239 142,00  100,00 

III  
Dotacje celowe z budżetu 
państwa,  w tym: 

  32 292 388,01 31 583 735,32 29 283 081,29 2 300 654,03 97,80 

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

2010 10 669 460,23 10 420 370,84 10 420 370,84  97,66 

  Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na zadania 
bieżące realizowane przez 
gminę na podstawie 
porozumień z organami 
administracji rządowej 

2020 7 000,00 7 000,00 7 000,00  100,00 

  Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na 
realizację własnych zadań 
bieżących gminy 

2030 2 872 831,75 2 810 734,60 2 810 734,60  97,83 

 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących 
gmin z zakresu edukacyjnej 
opieki wychowawczej 
finansowanych w całości 
przez budżet państwa w 
ramach programów 
rządowych 

2040 5 225,00 5 188,80 5 188,80  99,30 

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

2060 16 420 000,00 16 039 787,05 16 039 787,05  97,68 

  Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na 
inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane 
przez gminę na podstawie 
porozumień z organami 
administracji rządowej 

6320 887 500,00 870 283,00  870 283,00 98,06 

  Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na 
realizację inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin 

6330 1 430 371,03 1 430 371,03  1 430 381,03 100,00 

IV  
Inne środki stanowiące 
dochody gminy , z tego: 

  1 570 283,02 1 550 894,95 607 950,45 942 944,50 98,76 

 Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz  ust. 3 

2008 10 960,37 10 960,27 10 960,27  100,00 
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pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków 
europejskich  

 Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz  ust. 3 
pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków 
europejskich  

2009 1 934,20 1 934,20 1 934,20  100,00 

  Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z 
udziałem środków 
europejskich oraz środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 
1pkt 3 oraz  ust. 3 pkt. 5 i 6 
ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków 
europejskich  

2057 503 307,75 502 632,75 502 632,75  99,86 

  Środki otrzymane od 
pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora 
finansów publicznych na 
realizację zadań bieżących 
jednostek zaliczanych do 
sektora finansów 
publicznych 

2460 100 727,70 92 423,13 92 423,13  91,75 

 Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z 
udziałem środków 
europejskich oraz środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 
1pkt 3 oraz  ust. 3 pkt. 5 i 6 
ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków 
europejskich  

6257 953 353,00 942 944,50  942 944,50 95,75 

DOCHODY OGÓŁEM:    98 375 087,19 98 407 570,82 94 427 113,05 3 980 457,77 100,03 

 
 
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  
Dochody za  2017 rok  zostały zrealizowane w kwocie 360 862,23 zł, co stanowi 100,00% planu 
rocznego wynoszącego 360 862,23 zł, w tym: 

• dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 360 862,23 zł, co stanowi 100,00% planu  
wynoszącego 360 862,23  zł, z tego:  

z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 360 862,23 zł, 
co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 360 862,23 zł. 
W ramach dochodów bieżących zrealizowano:  

• dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami - zwrot 
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
celów produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania            
w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w kwocie              360 862,23 zł 

Wskaźnik struktury dochodów działu "Rolnictwo i łowiectwo" w dochodach ogółem za  2017 roku 
wyniósł 0,36%. 
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020 LEŚNICTWO  
Dochody za  2017 rok zostały zrealizowane w kwocie 3 392,80 zł, co stanowi 67,86% planu rocznego 
wynoszącego kwotę  5 000,00 zł, z tego: 

• dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 3 392,80 zł, co stanowi 67,86% planu 
wynoszącego 5 000,00 zł 

Dochody bieżące obejmowały: 
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów      
o podobnym charakterze w kwocie 3 392,80 zł. 
 
 
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
Dochody za 2017 rok zostały zrealizowane w kwocie 997 395,00 zł, co stanowi 99,29% planu 
rocznego wynoszącego kwotę  1 004 526,00 zł, z tego: 

• dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 997 395,00 zł, co stanowi 99,29% planu 
wynoszącego 1 004 526,00 zł, w tym: 

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano                  
w kwocie 249 403,00 zł, zrealizowano 242 272,00 zł. 
Stanowiły je: 
- dotacja celowa na przebudowę drogi gminnej nr 385067T (stary nr 003780T) Wólka Żabna – 
przysiółek Smugi od km 0+000 do km 0+999 oraz od km 0+999 do km 1+059 w kwocie 111 132,00 
zł, 
- dotacja celowa na przebudowę dróg gminnych nr 385024T Oględów – Ziemblice i nr 385041T 
Ziemblice – Niemścice w kwocie 131 140,00 zł, 
- dotacja celowa na budowę kolektora kanalizacji deszczowej na potrzeby rozbudowy ulic na Osiedlu 
Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacjowej i Czereśniowej w kwocie 87 200,00 
zł, 
- dotacja na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krzczonowice – dz. 
nr 399 w kwocie 12 000,00 zł, 
- dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na: 
 

1. przebudowę drogi gminnej nr 003847T w Wiązownicy Kolonii nr 3 od km 0+000 do km 
0+620 w kwocie 113 348,00 zł, 

2. przebudowę drogi gminnej nr 385143T ul. Pocieszka w Staszowie od km 0+590 do km 0+830 
oraz od km 1+580 do km 2+080 w kwocie 98 783,00 zł, 

3. przebudowę drogi gminnej Wola Osowa nr 1 (stary nr 003769T nowy nr 385056T) od km 
0+000 do km 0+200 i od km 1+095 do km 1+585 w kwocie 198 130,00 zł, 

4. przebudowę drogi gminnej nr 003847T w Wiązownicy kolonii nr 3 od km 0+000 do km 0+620 
w kwocie 134 474,00 zł, 

5.  przebudowę drogi gminnej w Staszowie nr 1510/30 od km 0+000 do km 0+248 w kwocie             
111 188,00 zł. 

Wskaźnik struktury dochodów działu "Transport i łączność" w dochodach ogółem za 2017 rok 
wyniósł 1,01%. 
   
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA  
Dochody za   2017 rok zostały zrealizowane w kwocie  1 036 925,40 zł, co stanowi 100,50% planu 
rocznego wynoszącego kwotę 1 031 676,00 zł, z tego: 
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• dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 489 265,86 zł, co stanowi 95,96% planu 
wynoszącego 509 828,00 zł, 

•  dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 547 659,54 zł, co stanowi 104,94% planu 
wynoszącego  521 848,00 zł z tego: 

Stanowiły je: 
dochody bieżące: 
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  wykonano w wysokości 9 119,84 zł,               
co stanowi 607,98%  planu wynoszącego kwotę 1 500,00 zł. 
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w wysokości                      
174 046,69 zł, co stanowi 86,16% planu wynoszącego kwotę 202 000,00 zł. Zaległości na koniec 
okresu sprawozdawczego wynoszą 119 957,28 zł, nadpłaty –  5 682,14 zł 
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów   
o podobnym charakterze wykonano w kwocie 240 657,51  zł, co stanowi 97,03% planu wynoszącego 
kwotę 248 000,00  zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 106 246,76 zł, nadpłaty 
– 1 625,38 zł. 
- z tytułu wpływów z różnych dochodów uzyskano kwotę 18 901,11  zł, co stanowi 101,62% planu 
wynoszącego kwotę 18 600,00 zł. 
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności uzyskano 6 784,42 zł. 
dochody majątkowe: 
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 
fizycznym w prawo własności zaplanowano kwotę  275,00 zł,wykonano 0,00 zł 
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 547 659,54  zł, co stanowi 
105,00% planu wynoszącego kwotę 521 573,00 zł 
W   roku zbyto następujące nieruchomości: 
- działkę położoną w Koniemlotach o pow. 2721 m.kw, 
- działki przylegające do działek budowlanych położone w Staszowie na Osiedlu „Małopolskie”                 
o pow. 195 m.kw, na Osiedlu „Na Stoku” o pow. 108 m.kw, przy ul. 11 Listopada o pow. 67 m.kw. 
- działki rolne położone w Wiązownicy Dużej o pow. 0,11 ha i w Czajkowie Południowym o pow. 
2,81 ha  
Nie dokonywano sprzedaży lokali mieszkalnych. 
Wskaźnik struktury dochodów działu "Gospodarka mieszkaniowa" w dochodach ogółem za                    
2017  rok  wyniósł 1,05%. 
 
710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 
Dochody za 2017 rok zostały zrealizowane w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego 
wynoszącego kwotę 7 000,00 zł. 
Stanowiły je: 
dochody bieżące: 
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 
podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                     7 000,00 zł 
 
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  
Dochody za 2017 rok zostały zrealizowane w kwocie 1 628 266,26 zł, co stanowi 106,49% planu 
rocznego wynoszącego kwotę 1 528 908,88 zł, w tym: 

• dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1 628 266,26 zł, co stanowi 106,49% planu 
wynoszącego 1 528 908,88 zł, z tego: 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rz ądowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 
zaplanowano w kwocie 288 745,00 zł, zrealizowano 288 745,00 zł, 
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- dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano                  
w kwocie 12 894,57 zł, zrealizowano 12 894,57 zł. 
Stanowiły je: 
dochody bieżące: 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)                     288 745,00 zł 
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu zadań 
zleconych                                        106,95 zł 
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                   13 745,30 zł 
(zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą  zł) 
- pozostałe odsetki                       24 210,25 zł 
- wpływy z różnych dochodów                   130 015,59 zł 
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych                1 158 537,00 zł 
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                 11,60 zł 
-  dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego    12 894,57 zł 
Wskaźnik struktury dochodów działu "Administracja publiczna" w dochodach ogółem za   2017 rok 
wyniósł 1,65%. 
 
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ KONTROLI                        
I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA  
Dochody za 2017 rok zostały zrealizowane w kwocie 5 452,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego  
ustalonego na kwotę  5 452,00 zł, w tym: 
z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 5 452,00 zł,            
co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 5 452,00 zł. 
Stanowiły je: 
dochody bieżące: 
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem  na: 
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie                                         5 452,00 zł 
Wskaźnik struktury dochodów działu „urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli          
i ochrony prawa oraz sądownictwa” w dochodach ogółem  wynosi 0,00%. 
 
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO ŻAROWA  
Dochody za  2017 rok w dziale tym zostały zrealizowane w kwocie 714 682,90 zł, co stanowi 99,40% 
planu rocznego ustalonego na kwotę 718 950,00 zł, z tego: 

• dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 14 010,40  zł, co stanowi 107,06% planu 
wynoszącego 15 000,00 zł, 

•  dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 700 672,50 zł, co stanowi 99,53% planu 
wynoszącego  703 950,00 zł , w tym: 
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 
zaplanowano w kwocie 700 672,50 zł, zrealizowano 703 950,00 zł. 

Stanowiły je: 
dochody bieżące: 
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- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie       5 000,00 zł 
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie                  8 584,20 zł 
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                     426,20 zł 
(Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 3 668,90 zł) 
dochody majątkowe: 
- dotacja na realizacje projektu pn:”Zakup samochodu dla ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej” 
w kwocie 700 672,50 zł 
Wskaźnik struktury dochodów działu „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”             
w dochodach ogółem wynosi 99,40%. 
 
 
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 
ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM.  
Dochody za  2017 rok  w dziale tym zostały zrealizowane w kwocie 32 969 199,88 zł,  co stanowi 
101,54% planu rocznego ustalonego na kwotę  32 466 544,00 zł. 
Stanowią je: 
dochody bieżące: 
Wpływy z podatku od nieruchomości 
Od osób prawnych 
Najistotniejszym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości od osób prawnych. Na plan           
6 700 000,00 zł, wykonane zostało 6 649 903,53 zł  co stanowi 99,25% wykonania planu.  Skutki 
finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 150 421,94zł. Jednemu 
podatnikowi umorzono zaległy podatek od nieruchomości w kwocie 852,00 zł. Skutki decyzji 
wydanych o rozłożeniu na raty, odroczeniu termin płatności wynoszą 104 406,00 zł. Na koniec okresu 
sprawozdawczego zaległości podatkowe wynoszą 472 547,74 zł, nadpłaty wynoszą 363,42 zł 
Od 1.01.2017 r do 31.12.2017 r wystawiono upomnień na kwotę 626 697,67zł oraz tytułów 
wykonawczych na kwotę 166 824,00  zł 
Od osób fizycznych  
Drugim co do wielkości dochodem podatkowym jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych. 
Na plan 3 200 000,00 zł wpłynęła kwota 3 450 555,49 zł co stanowi 107,83 % wykonania planu. 
Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek wynoszą 373 958,07zł. Natomiast skutki z tytułu 
rozłożenia zaległego podatku od nieruchomości na raty wynoszą 378 360,61 zł. Dokonano umorzenia 
zaległego podatku od nieruchomości w kwocie 6 091,87 zł Zaległości na koniec okresu 
sprawozdawczego stanowią kwotę 932 033,09 zł, nadpłaty – 29 697,55 zł W stosunku do podatników 
zalegających z zapłatą  w 2017 r  wystawionych zostało upomnień na kwotę 573 251,00 zł oraz 
tytułów wykonawczych na kwotę 127 495,00 zł.  
Wpływy z podatku rolnego 
Od osób prawnych 
Na plan 20 000,00 zł uzyskane zostały dochody w kwocie 19 306,10 zł co stanowi 96,53% wykonania  
planu. Zaległości na dzień 31.12.2017 r wynoszą 458,00 zł, nadpłaty – 29,00 zł W okresie 
sprawozdawczym wystawiono upomnienie na kwotę 195,00 zł.  
Od osób fizycznych 
Podatek rolny od osób fizycznych został wykonany w 101,84 %. Na zaplanowaną kwotę  
720 000,00 zł wpłaty wyniosły 733 268,99 zł.  Dokonano umorzenia kwoty 139,00 zł.   Ponadto 
podatnicy zalegają z zapłatą podatku rolnego na kwotę 147 063,78 zł, nadpłaty – 12 606,74 zl Na 
zaległości podatkowe wystawiono w okresie sprawozdawczym upomnienia na kwotę 104 146,40 zł 
oraz tytuły wykonawcze na kwotę 23 162,90 zł 
Wpływy z podatku leśnego 
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Od osób prawnych 
Plan dochodów podatku leśnego od osób prawnych na 2017 rok wynosi 217 000,00 zł i został 
wykonany w 101,65 % tj. kwota wpłat wyniosła 220 582,00 zł. Nadpłaty wynoszą 6,50 zł. 
Od osób fizycznych  
Plan dochodów podatku leśnego na 2017 rok wynosi 60 000,00 zł. Podatnicy uiścili podatek  
w kwocie 59 512,79 zł co stanowi 99,19 % wykonania planu.  Zaległości za okres sprawozdawczy 
wynoszą 11 176,17 zł, nadpłaty – 1 495,32 zł. Wystawiono upomnienia na kwotę 8 227,50  zł oraz 
tytuły wykonawcze na kwotę 1 829,90 zł. 
Wpływy z podatku od środków transportowych 
Od osób prawnych 
Zaplanowane dochody w kwocie 360 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 150 462,00 zł tj. 41,80 % 
wykonania planu.  Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych za okres 
sprawozdawczy wynoszą 38 573,67zł. Na dzień 31.12.2017r zaległości stanowią kwotę  176 727,80 
zł, nadpłaty – 0,26 zł. Wystawiono upomnienia na kwotę 81 802,60zł 
Od osób fizycznych 
Wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 573 567,40 zł, co daje  
108,22 % wykonania planu. Dochody planowano na kwotę 530 000,00 zł.  Natomiast skutki obniżenia 
górnych stawek podatkowych wynoszą 122 871,67 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach 
podatników figurują zaległości w kwocie 48 301,18 zł, nadpłaty – 1 122,56 zł. Wystawiono 
upomnienia na kwotę 159 445,20 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę  7 744,00 zł.  
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 
Dochody z tego podatku zostały zrealizowane w kwocie 648 576,04  zł, co stanowi 99,62% planu 
rocznego wynoszącego 651 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą              
600,05 zł.                 
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej zrealizowano w wysokości 20 184,17 zł, co stanowi 134,56% planu wynoszącego kwotę  
15 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 49 499,41 zł. 
Wpływy z podatku od spadków i darowizn zrealizowano w wysokości 83 190,04  zł, co stanowi 
83,19% planu stanowiącego kwotę  100 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego 
wynoszą 463,96 zł. 
Wpływy z opłaty targowej 
Plan został wykonany w 97,99%. Na planowaną kwotę 215 000,00 zł, wpłaty wyniosły 210 685,00 zł.  
Wpływy z opłaty od posiadania psów 
Na zaplanowaną  kwotę 3 000,00 zł wpłaty  wyniosły 1 800,00 zł co stanowił 60,00 % wykonania 
planu.  
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 
W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu kosztów upomnień wyniosły 7 688,61  zł 
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych stanowią kwotę 69 814,99 zł, 
co stanowi 101,18% planu wynoszącego kwotę 69 000,00 zł 
Wpływy z pozostałych odsetek stanowią kwotę 95,74 zł. 
Wpływy z opłaty skarbowej 
Na zaplanowaną kwotę 270 000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej wykonano dochody w kwocie          
273 470,47 zł, co stanowi 101,28% planu.  
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
Na zaplanowaną kwotę 550 000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych wyniosły  565 286,53 zł, co stanowi 102,77% planu. Zaległości na koniec okresu 
sprawozdawczego wynoszą 276,18 zł, nadpłaty – 167,19 zł. 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego  na 
podstawie odrębnych ustaw 
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Na zaplanowaną kwotę 56 654,00 zł z tytułu innych lokalnych opłat uzyskano 38 180,25 zł,                      
co stanowi 67,39% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą  4 097,98 zł, 
nadpłaty – 265,00 zł  
 Stanowiły je: 
- wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonano  w wysokości  37 104,50 zł, co stanowi 89,07% planu 
wynoszącego kwotę  41 654,00 zł.  
- wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych wykonano w wysokości  80,75 zł,             
co stanowi 0,53% planu wynoszącego kwotę 15 000,00 zł.   
- wpływy z opłat za zezwolenia na transport wykonano w kwocie 995,00 zł. 
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 18 745 926,00 
zł, co stanowi 102,26% planu rocznego wynoszącego kwotę 18 329 890,00 zł.   
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 447 143,74  zł,    
co stanowi 111,78% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł.  
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych  
Od osób fizycznych 
Należności w łącznej kwocie 158 224,45 zł  zostały zabezpieczone poprzez wpis w księgach 
wieczystych hipoteki przymusowej. Na kwotę 158 224,45 zł składa się  podatek rolny  
w kwocie 5 514,46 zł,  podatek leśny w kwocie 10,03 zł oraz z podatek od nieruchomości w kwocie 
152 699,96 zł.  
Od osób prawnych 
Dwóm podatnikom  dokonano zabezpieczenia zaległego podatku od nieruchomości na kwotę                     
40 475,60 zł  poprzez wpis w księgach wieczystych hipoteki przymusowej.  
Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem  wynosi 33,50%. 
 
758 RÓŻNE ROZLICZENIA  
Dochody za  2017 rok zostały zrealizowane w kwocie 25 374 032,58 zł, co stanowi 100,00% planu 
rocznego wynoszącego kwotę  25 374 032,58 zł, z tego: 

• dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 25 374 032,58  zł, co stanowi 100,00% planu 
wynoszącego 25 374 032,58 zł, 

Stanowiły je:  
dochody bieżące: 
z czego: 
- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie                        17 897 589,00 zł 
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie                                    7 068 702,00 zł 
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie                 239 142,00 zł 
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku         168 599,58 zł 
Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem  wynosi 25,78%. 
 
801 OŚWIATA  I WYCHOWANIE  
Dochody za  2017 rok zostały zrealizowane w kwocie  1 699 866,29 zł, co stanowi 100,39% planu 
rocznego wynoszącego kwotę  1 693 215,55 zł, z tego: 

• dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1 699 866,29 zł, co stanowi 100,39% planu 
wynoszącego 1 693 215,55 zł, w tym: 

- z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano  307 723,19 zł, 
co stanowi 98,39% planu wynoszącego 312 750,00 zł 
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
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środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano                  
w kwocie 34 457,75 zł, zrealizowano 34 457,75 zł. 
Stanowiły je: 
 
dochody bieżące: 

• dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego – Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka 
Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Staszowie w kwocie   76 916,79 zł 

• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami               
w kwocie                                                      307 723,19 zł               

• dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  w kwocie                
34 457,75 zł,   

• środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 
realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 
34 557,84 zł,       

• wpływy z opłat – za pobyt dziecka w przedszkolu i oddziale przedszkolnym                   
w kwocie                                144 115,50  zł 

• dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy w kwocie            21 321,37 zł
                                      

• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin            
w kwocie                      844 591,72 zł 

• wpływy z różnych dochodów w kwocie                  230 841,01 zł 
• wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 

rachunku jednostki budżetowej w kwocie              663,39 zł 
• wpływy z pozostałych odsetki w kwocie                                 4 677,73 zł 

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 1,72%   
 

851 OCHRONA ZDROWIA  
Dochody za 2017 rok zrealizowane zostały w kwocie 2 030,00  zł, co stanowi 72,50%  planu rocznego 
wynoszącego 2 800,00 zł, w tym: 
z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano  2 030,00 zł,               
co stanowi 72,50% planu wynoszącego 2 800,00 zł. 
Stanowiły je: 
dochody bieżące 
- dotacja na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż 
ubezpieczenie w kwocie 2 030,00 zł 
Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,00%   
 
852 POMOC SPOŁECZNA 
Dochody za 2017 rok zrealizowane zostały w kwocie 1 979 362,51 zł, co stanowi 98,19%  planu 
rocznego wynoszącego 2 015 777,00 zł, w tym: 
z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 446 483,09 zł, 
co stanowi 96,00% planu wynoszącego 465 079,00  zł. 
Stanowiły je: 
dochody bieżące: 
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• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie  
446 483,09  zł,  w tym: 

- ośrodki wsparcia w kwocie                                                     301 528,24 zł 
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia                                        
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach              
w centrum integracji społecznej w kwocie                                                                           51 219,80 zł 
- dodatki mieszkaniowe w kwocie                                  6 069,63 zł 
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie                             67 468,42 zł 
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie                   20 197,00 zł 

• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin            
w kwocie 1 466 503,72 zł, w tym: 

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia                                                
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach              
w centrum integracji społecznej w kwocie          64 549,86 zł 
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
w kwocie                                     72 965,00 zł 
- zasiłki stałe w kwocie                                          602 182,04 zł 
- ośrodki pomocy społecznej w kwocie                             286 806,82 zł 
-  dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania                
w kwocie                       440 000,00 zł 

• wpływy z różnych dochodów w kwocie                              42 202,33 zł 
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów                          

upomnień w kwocie                                         78,40 zł 
• wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych  

 w kwocie                                   14 043,51 zł 
• wpływy z pozostałych odsetek w kwocie        10 051,46 zł 

Wskaźnik struktury dochodów  działu "pomoc społeczna" w dochodach ogółem wyniósł 2,01%  
 
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNE J  
Dochody za  2017 rok zostały zrealizowane w kwocie 469 269,18 zł, co stanowi 100,08% planu 
wynoszącego kwotę 468 850,00 zł, z tego: 

• dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 469 269,18 zł, co stanowi 100,08% planu 
wynoszącego kwotę  468 850,00 zł, w tym: 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich zrealizowano w kwocie 468 175,00  zł, co stanowi 99,85% planu 
wynoszącego kwotę 468 850,00 zł. 
Stanowiły je: 
dochody bieżące: 

• środki w ramach projektu „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w kwocie 468 175,00 
zł 

• wpływy z pozostałych  odsetek w kwocie 1 094,18 zł. 
Wskaźnik struktury działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" za 2017 rok                          
w dochodach ogółem wyniósł 0,47%. 
 
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  
Dochody za 2017 rok zostały zrealizowane w kwocie 97 820,35 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego 
wynoszącego kwotę 98 022,00 zł, z tego: 

• dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 97 820,35 zł, co stanowi 99,79% planu 
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wynoszącego kwotę  98 022,00 zł,  
Stanowiła je: 
dochody bieżące 

• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                       
z przeznaczeniem na: 
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 
stypendia szkolne  w kwocie  92 631,55 zł, 
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów  „Wyprawka 
szkolna” w kwocie 5 188,80 zł. 

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem  wyniósł 0,10%. 
 
 
855 RODZINA 
Dochody za  2017 rok zostały zrealizowane w kwocie 26 414 346,87  zł, co stanowi 97,77% planu 
rocznego wynoszącego kwotę 27 014 355,43 zł, z tego: 

• dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 25 697 925,87  zł, co stanowi 97,71% planu 
wynoszącego kwotę 26 297 934,43  zł,  w tym: 
z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano                    
12 840 508,00  zł, co stanowi 52,27% planu wynoszącego 24 564 250,00  zł. 

•  dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 716 421,00 zł, co stanowi 100,00% planu 
wynoszącego 716 421,00 zł. 

Stanowiła je: 
dochody bieżące 

• dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie w kwocie 25 048 862,38 zł, z przeznaczeniem na: 
- świadczenie wychowawcze w kwocie                        16 039 787,05 zł 
- świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie      8 975 657,05 zł 
- karta dużej rodziny w kwocie                                    458,28 zł 
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz 
rodziny w kwocie                      32 960,00 zł 

• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin            
w kwocie                                                                                                                   296 435,06 zł 

• dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie                              6 300,00 zł 

• dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek 
sektora finansów publicznych w kwocie        26 156,80 zł                     

• dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie    50 404,64 zł 

• wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa w kwocie      487,80 zł 
• wpływy z pozostałych odsetek w kwocie                                   540,06 zł 
• wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie              186 844,53 zł 
• wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 

wychowania przedszkolnego w kwocie                                                                     80 400,50 zł 
• wpływy z różnych dochodów w kwocie          1 494,10 zł 

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem  wyniósł 26,84%. 
 
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
Dochody za  2017 rok zostały zrealizowane w kwocie  3 549 178,82 zł, co stanowi 102,25% planu 
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rocznego wynoszącego kwotę 3 470 896,25 zł, z tego: 
• dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie  3 459 179,12 zł, co stanowi 102,31% planu 

wynoszącego 3 380 896,55 zł, 
•  dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 89 999,70 zł, co stanowi 100,00% planu 

wynoszącego  89 999,70 zł. 
Stanowiły je: 
dochody bieżące 
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                 
w kwocie                                             697 272,70 zł 
- gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie              2 645 437,15 zł 
Umorzono zaległą opłatę za gospodarowanie odpadami w kwocie 54,00 zł oraz rozłożono na raty 
kwotę 879,40 zł. Natomiast zaległości stanowią kwotę 214 479,86 zł. Na zaległości  wystawiono  
upomnienia  na kwotę  231 918,39 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę  103 266,70 zł.  
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                             
w kwocie                7 008,62 zł 
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie                  5 552,82 zł 
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 
realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie             
57 865,29 zł 
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek 
sektora finansów publicznych w kwocie                                                                                35 584,69 zł 
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie  10 457,85 zł. 
dochody majątkowe 
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają                   
z upływem roku budżetowego w kwocie 89 999,70 zł, 
Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem  wyniósł 3,60%. 
 
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
Dochody za  2017 rok zostały zrealizowane w kwocie 49 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu 
rocznego wynoszącego 49 400,00 zł, z tego: 

• dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 49 400,00  zł, co stanowi 100,00% planu 
wynoszącego 49 400,00 zł 

dochody bieżące 
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego – Zadania przejęte przez Gminę od Powiatu 
Staszowskiego na podstawie porozumienia w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Staszów 
zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie wykonywania zadań: 
− Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Staszowskiego w kwocie                       40 000,00 zł 
− wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie    9 400,00 zł 
Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem  wyniósł 0,09%.  
 
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT  
Dochody zostały zrealizowane w kwocie 1 049 087,75 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego 
wynoszącego kwotę 1 058 819,27 zł, z tego: 

• dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 178 804,75 zł, co stanowi 105,17% planu 
wynoszącego 170 000,00 zł, 

• dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 870 283,00 zł, co stanowi 98,06% planu 
wynoszącego  887 500,00 zł      

Stanowiły je: 
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dochody bieżące 
− dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                            168 303,90 zł 
− wpływy z różnych dochodów            2 026,89 zł  
− wpływy z usług                                               3 105,69 zł 
− wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                     5 000,00 zł 
− pozostałe odsetki                                                             368,27 zł 
Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem  wyniósł 1,06%.  
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II. WYDATKI BUD ŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW  
W 2017 roku wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów zostały zrealizowane w kwocie                      
96 392 547,10 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 99 713 126,52 zł. 
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 87 819 967,13 zł, co stanowi 97,42% planu 
wynoszącego   90 139 065,82 zł. Wskaźnik struktury wydatków bieżących w wydatkach ogółem za               
2017 rok ukształtował się na poziomie 91,10%. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie            
8 572 579,97 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego kwotę 9 574 060,70 zł. Wskaźnik 
struktury wydatków majątkowych w wydatkach ogółem za  2017 rok ukształtował się na poziomie 
8,89%. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco: 
 
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  
W  roku w dziale tym wydatkowano kwotę 411 850,48  zł, co stanowi 97,49% planu rocznego 
wynoszącego 422 422,31 zł, z tego: 

• wydatki bieżące poniesiono kwotę 400 282,33 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego 
wynoszącego kwotę 402 422,31 zł, w tym: 

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie ustawami  wydatkowano kwotę 360 862,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego 
wynoszącego kwotę 360 862,23 zł. 

• wydatki majątkowe  poniesiono kwotę 11 568,15 zł, co stanowi 57,84% planu rocznego 
wynoszącego kwotę 20 000,00  zł 

 W ramach wydatków bieżących zrealizowano: 
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 
w kwocie 14 827,51 zł, 
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej oraz producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego oraz pokrycie kosztów 
postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie  360 862,23 zł 
- organizację dożynek w kwocie 9 849,99 zł 
W ramach funduszu sołeckiego w  2017 roku zaplanowano kwotę 14 791,08 zł, wydatkowano                
14 742,60  zł, w tym: 
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo 
Dobra  w kwocie 2 980,75 zł, 
-  organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo 
Mostki w kwocie 1 491,09 zł, 
-  organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo 
Podmaleniec w kwocie 1 289,66 zł, 
-  organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo 
Koniemłoty w kwocie 1 999,30 zł zł, 
 - organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo 
Sztombergi w kwocie 1 999,49 zł 
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo 
Sielec w kwocie 2 500,00 zł, 
- organizacja imprezy kulturalno sportowej dla dzieci i młodzieży „Czas na szkołę” - sołectwo Sielec 
w kwocie 982,31 zł, 
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo 
Wola Wiśniowska  w kwocie 1 500,00 zł. 
Wskaźnik struktury wydatków tego działu za  2017 rok do wydatków ogółem wyniósł 0,42% 
 
020 LEŚNICTWO  
W  roku 2017 w dziale tym wydatkowano kwotę 24 163,38 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego 
wynoszącego 26 300,00 zł, z tego: 
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• wydatki bieżące poniesiono kwotę 24 163,38 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego 
wynoszącego kwotę  26 300,00 zł 

W ramach wydatków bieżących zrealizowano: 
- dzierżawa gruntu leśnego czynsz za 2017 rok w kwocie 24 163,38 zł. 
Wskaźnik struktury wydatków tego działu za  2017  rok do wydatków ogółem wyniósł 0,02% 
 
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
W 2017 roku w dziale tym wydatkowano kwotę 3 449 478,60 zł, co stanowi 87,48% planu rocznego 
wynoszącego 3 942 971,11 zł, z tego: 

• wydatki bieżące poniesiono kwotę 880 984,10  zł, co stanowi 90,59% planu rocznego 
wynoszącego kwotę  972 483,79 zł, 

• wydatki majątkowe poniesiono kwotę 2 568 494,50 zł, co stanowi 86,46% planu rocznego 
wynoszącego kwotę  2 970 487,32 zł, w tym: 

- wydatki w ramach programów finansowanych w udziałem środków europejskich oraz środków,             
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano                        
w kwocie 427  000,00 zł, zrealizowano 396 591,21 zł. 
W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 43 621,50 zł, co stanowi 99,86% planu 
wynoszącego kwotę 43 682,32 zł 

 
W ramach wydatków bieżących zrealizowano: 
1. Zakup prefabrykatów drogowych i przepustów drogowych do uzupełnienia przy drogach 

gminnych w kwocie 4 951,98 zł 
2. Zakup znaków drogowych w kwocie 30 449,88 zł 
3. Opracowanie projektów organizacji ruchu w kwocie 8 380,00 zł, 
4. Remont istniejącego przepustu w km 0+881 drogi gminnej nr 385114T w miejscowości 

Smerdyna w kwocie 10 000,00 zł, 
5. bieżące remonty dróg w kwocie 67 519,90 zł, 
6. Remont przy użyciu kruszywa kamiennego w kwocie 70 000,00 zł, 
7. Remont przy użyciu żużla paleniskowego w kwocie 19 600,00 zł, 
8. Drobne i awaryjne naprawy chodników w kwocie 20 000,00 zł, 
9. Drobne i awaryjne naprawy dróg w kwocie 13 788,82 zł, 
10. Montaż przepustów drogowych w kwocie 2 790,00 zł, 
11. Bieżące utrzymanie i konserwacja elementów pasa drogowego w kwocie 4 980,00 zł, 
12. Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego dróg w kwocie 28 113,79 zł, 
13. Wykonanie progów zwalniających na terenie Gminy Staszów w kwocie 9 600,00 zł, 
14. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 424 366,00 zł, 
15. Bieżące remonty i konserwacja wiat przystankowych w kwocie 6 497,60 zł, 
16. Dotacja dla Powiatu Staszowskiego na remont odcinków drogi powiatowej nr 0830T Niemścice-

Ponik od km 2+415 do km 2+723 i od km 3+307 do km 3+955 w kwocie 23 341,00 zł, 
17. Dotacja dla Powiatu Staszowskiego na remont odcinków drogi powiatowej nr 0784T Wólka 
Żabna – Podmaleniec od km 0+000 do km 0+300 oraz od km 2+363 do km 4+131 w kwocie                
30 171,00 zł 

W ramach funduszu sołeckiego w  2017 roku zaplanowano kwotę  109 471,79 zł, wydatkowano             
106 434,13 zł, w tym: 
- zakup i montaż 3 luster na skrzyżowaniach dróg na terenie sołectwa Dobra – sołectwo Dobra                        
w kwocie 2 474,15 zł, 
- zakup i zamontowanie lustra przy ul. Ponickiej – sołectwo Kurozwęki w kwocie 442,80 zł, 
- remont drogi gminnej 003806T (nowy numer 385091T) w miejscowości Łaziska – sołectwo Łaziska 
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w kwocie 9 755,15 zł, 
- remont drogi nr 003773T – sołectwo Wola Osowa w kwocie 13 728,45 zł, 
- remont drogi Sielec Przymiarki od strony Krzywołęczy – sołectwo Sielec w kwocie 8 832,63 zł, 
- remont istniejącego przepustu w km 0+881 drogi gminnej nr 385114T w miejscowości Smerdyna – 
sołectwo Smerdyna w kwocie 10 000,00 zł, 
- utwardzenie drogi nr 125 w Dobrej – sołectwo Dobra w kwocie  2 488,60 zł, 
- wykonanie rowów w miejscowości Grzybów – sołectwo Grzybów w kwocie 8 000,00 zł, 
- udrożnienie rowów wraz z wymianą przepustów przy drogach gminnych (kontynuacja zadania) – 
sołectwo Krzczonowice w kwocie 9 700,00 zł, 
- udrożnienie rowów przy drodze prowadzącej do przysiółka Krzewiny – sołectwo Oględów w kwocie 
4 000,00 zł, 
- wykonanie drogi na działce nr 724 ( w kierunku P.Wojtaś) – sołectwo Oględów w kwocie 7 712,35 
zł, 
utwardzenie dróg gminnych przy pomocy kruszywa kamiennego – sołectwo Ponik w kwocie 5 000,00 
zł,  
- wytyczenie drogi (wygonu) od szkoły w stronę lasu – sołectwo Wiązownica Duża w kwocie                       
4 300,00 zł, 
- utwardzenie wytyczonej drogi (wygonu) – sołectwo Wiązownica  duża w kwocie 15 000,00 zł, 
- kontynuacja remontu dróg gminnych przy użyciu kruszywa kamiennego – sołectwo Wiązownica 
Duża w kwocie 5 000,00 zł 
Wskaźnik struktury wydatków działu "transport i łączność" za  2017 rok w wydatkach ogółem wynosi 
3,57% 
 
630 TURYSTYKA  
Na zaplanowaną kwotę 241 000,00 zł, wydatkowano 241 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 
rocznego,   z czego na: 

• wydatki bieżące zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% 
planu, 

• wydatki majątkowe zaplanowano 236 000,00 zł, wydatkowano 236 000,00 zł, co stanowi 
100,00% planu. 

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji na: 
- organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych w kwocie               
2 000,00 zł, 
- organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych w kwocie              
3 000,00 zł. 
Wskaźnik struktury wydatków za   2017 w wydatkach ogółem wynosi 0,25% 
 
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA  
Na zaplanowaną kwotę 277 472,26 zł, wydatkowano 244 555,00 zł, co stanowi 88,13% planu 
rocznego,  z czego na: 

• wydatki majątkowe zaplanowano 277 472,26 zł, wydatkowano 244 555,00 zł, co stanowi 
88,13% planu. 

Wskaźnik struktury wydatków za 2017 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,25%. 
 
710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA  
Na zaplanowaną kwotę 27 000,00 zł, wydatkowano 20 281,90 zł, co stanowi 75,11% planu rocznego,               
z czego na: 

• wydatki bieżące zaplanowano 27 000,00 zł, wydatkowano 20 281,00 zł, co stanowi 75,11% 
planu. 

Stanowiły je: 
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1.Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano kwotę 2 500,00 zł, wydatkowano 2 500,00 zł 
2. Zakup materiałów – zaplanowano kwotę  1 000,00 zł, wydano  781,90 zł. 
3. Zakup usług pozostałych – zaplanowano 23 500,00 zł, wydano 17 000,00 zł. 
Wskaźnik struktury wydatków tego działu za  2017 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,02%. 
 
720 INFORMATYKA  
Na zaplanowaną kwotę 285 000,00 zł, wydatkowano kwotę 241 064,19 zł, co stanowi 84,58% planu 
rocznego, z czego na: 

• wydatki bieżące zaplanowano 265 000,00 zł, wydatkowano 227 436,44 zł, co stanowi 85,82% 
planu. 

• Wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, wydatkowano 13 627,75 zł, co stanowi 
68,13% planu. 

W ramach wydatków bieżących wydatkowano: 
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet w kwocie  53 904,75 zł, 
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 858,50 zł, 
- zakup usług pozostałych w kwocie 59 429,39 zł, 
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 909,80  zł 
- operator w ramach trwałości projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów                    
w kwocie 26 568,00 zł, 
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości w kwocie 50 416,00 zł, 
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 350,00 zł 
Wskaźnik struktury działu "informatyka" za  2017 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,25% 
 
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  
Na zaplanowaną kwotę  8 793 640,76 zł, wydatkowano 8 569 001,90 zł, co stanowi 97,45% planu,         
z czego na: 

• wydatki bieżące zaplanowano 8 776 640,76 zł, wydatkowano 8 569 001,90 zł, co stanowi 
97,64% planu, w tym: 

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie wydatkowano 288 745,00  zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę              
288 745,00 zł, 

• wydatki majątkowe zaplanowano 17 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. 
W ramach wydatków bieżących na administrację publiczną wydatkowano na: 
Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydatkowano kwotę 288 745,00 zł, co stanowi 100,00% 
planu wynoszącego kwotę 288 745,00 zł.  
Rozdział 75022 „Rady gmin” wydatkowano 237 511,84 zł, co stanowi 98,34% planu wynoszącego 
kwotę 241 500,00 zł 
Rozdział 75023 „Urzędy gmin”  wydatkowano kwotę  7 546 451,30 zł, co stanowi 98,09% planu 
rocznego wynoszącego kwotę 7 693 211,76 zł, w tym: 
Wydatki obejmowały: 
§ 3020 "wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" wydatkowano kwotę  31 377,91 zł,                
co stanowi 98,05% planu wynoszącego kwotę 32 000,00 zł.  
§ 3030 "różne wydatki na rzecz osób fizycznych" wydatkowano kwotę 120 773,00 zł, co stanowi 
99,89% planu wynoszącego kwotę 120 900,00 zł. Wypłacono diety sołtysów i przewodniczących 
osiedli.  
§ 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" wydatkowano 4 975 770,18  zł, co stanowi 99,99% 
planu wynoszącego kwotę 4 976 048,20 zł, 
§ 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" wydatkowano 373 400,18 zł, co stanowi 100,00% planu 
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wynoszącego kwotę 373 400,18 zł, 
§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" wydatkowano 857 939,04 zł, co stanowi 98,37% planu 
wynoszącego kwotę 872 119,89 zł, 
§ 4120 "składki na Fundusz Pracy" wydatkowano 92 210,70 zł, co stanowi 83,59% planu rocznego 
wynoszącego kwotę 110 306,75 zł,  
§ 4140 „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zaplanowano                    
500,00 zł 
§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" wydatkowano 30 210,80 zł, co stanowi 98,56% planu 
wynoszącego kwotę 30 650,00 zł, 
§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" wydatkowano 138 060,64 zł, co stanowi 85,32% planu 
wynoszącego  161 800,00 zł. W ramach § 4210 sfinansowano między innymi: 
- zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, 
- zakup materiałów biurowych,  
- zakup druków, prenumeratę fachową prasy i czasopism,   
- zakup paliwa do samochodów służbowych, 
- zakup środków chemicznych do utrzymania czystości na terenie Urzędu,  
- zakup artykułów spożywczych, 
§ 4260 "zakup energii" wydatkowano 211 266,34 zł, co stanowi 97,35% planu wynoszącego kwotę            
217 000,00 zł, 
§ 4270 "zakup usług remontowych" wydatkowano 12 862,95 zł, co stanowi 98,92% wynoszącego 
kwotę 13 003,00 zł 
§ 4280 "zakup usług zdrowotnych" wydatkowano 6 553,00 zł, co stanowi 81,91% planu wynoszącego 
kwotę  8 000,00 zł.  
§ 4300 "zakup usług pozostałych" wydatkowano 299 774,95 zł, co stanowi 92,17% planu 
wynoszącego 325 216,91 zł. Największy udział przypada na realizację umów zawartych na 
świadczenie usług związanych z: 

− realizacją usług pocztowych,  
− korzystaniem z usług prawnych,  
− usuwaniem i utylizacją nieczystości stałych i kanalizacją budynku Urzędu oraz obiektów 

akademickich, 
− konserwacją kserokopiarek 

oraz na inne usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem i działaniem Urzędu.  
§ 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  świadczonych w ruchomej publicznej 
sieci telefonicznej" wydatkowano 16 580,50 zł, co stanowi 97,54% planu wynoszącego kwotę                      
16 997,00 zł, 
§ 4410 "podróże służbowe krajowe" wydatkowano 14 066,18 zł, co stanowi 93,77% planu 
wynoszącego kwotę  15 000,00 zł, 
§ 4420 „podróże służbowe zagraniczne” zaplanowano 2 100,00 zł, wydatkowano 2 089,24 zł,                   
co stanowi 99,48% planu, 
§ 4430 "różne opłaty i składki" wydatkowano 53 350,00 zł, co stanowi 76,21% planu wynoszącego 
kwotę 70 000,00 zł, 
§ 4440 "odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" wydatkowano 173 149,83 zł,                   
co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 173 149,83 zł, 
§ 4480 "podatek od nieruchomości" wydatkowano kwotę 104 764,00 zł, co stanowi 77,03% planu 
wynoszącego kwotę 136 000,00 zł, 
§ 4500 "pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" wydatkowano 
kwotę 5 612,00 zł, co stanowi 93,22% planu wynoszącego kwotę 6 020,00 zł, 
§ 4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano kwotę                  
3 960,00 zł, co stanowi 99,00% planu wynoszącego kwotę 4 000,00 zł, 
§ 4610 „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wydatkowano 3 653,96 zł, co stanowi 
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91,34% planu wynoszącego kwotę 4 000,00 zł, 
§ 4700 "szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" wydatkowano           
19 025,90 zł, co stanowi 76,10% planu wynoszącego kwotę 25 000,00 zł. 
Rozdział 75075 "promocja jednostek samorządu terytorialnego"  
Na zaplanowaną kwotę 275 050,00 zł, wydatkowano 224 601,06 zł, co stanowi 81,65% planu,              
z czego: 
- wynagrodzeni bezosobowe w kwocie 2 769,00 zł, 
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 534,04 zł, 
- zakup usług pozostałych w kwocie 82 358,65 zł, 
- różne opłaty i składki w kwocie 61 939,37 zł. 
Rozdział 75095 "Pozostała działalność"  
Na zaplanowaną kwotę 278 134,00 zł, wydatkowano 271 692,70 zł, co stanowi 97,68% planu. 
Wydatki obejmowały: 
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
fundacjom w kwocie 13 500,00 zł, 
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów w kwocie 45 818,00 zł, 
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 975,92 zł, 
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 333,21 zł, 
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 202,62 zł, 
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 333,99 zł, 
- zakup usług pozostałych w kwocie 144 037,31 zł, 
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21 491,65 zł, 
Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za   2017 rok  wynosi 8,88%.    
 
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI                          
I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA  
Wydatkowano kwotę 5 452,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę                          
5 452,00 zł, z tego: 
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie ustawami w wysokości 5 452,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 
kwotę 5 452,00 zł z przeznaczeniem na: 
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 5 452,00 zł, 
Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2017 rok wynosi 0,00%.   
 
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO ŻAROWA  
Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w  2017 roku poniesiono  wydatki                      
w kwocie  1 553 916,60 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego kwotę  1 609 320,71   zł, 
z czego na: 

• wydatki bieżące poniesiono kwotę 504 862,60 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego 
wynoszącego kwotę 542 546,71 zł, 

• wydatki majątkowe poniesiono kwotę 1 049 054,00 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego 
wynoszącego kwotę 1 066 774,00 zł, w ym: 
- wydatki w ramach programów finansowanych w udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 
zaplanowano  w kwocie 947 600,00 zł, zrealizowano 929 880,00 zł. 

 
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na: 
Rozdział 75405 „komendy powiatowe policji” - zaplanowano 12 800,00 zł, wydatkowano 12 800,00 
zł, co stanowi 100,00% planu.  
Rozdział 75412 "ochotnicze straże pożarne"  – zaplanowano 360 410,71 zł, wydatkowano                   
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330 545,07 zł, co stanowi 109,03% planu, z czego na: 
§ 3030 "różne wydatki na rzecz osób fizycznych" zaplanowano kwotę 57 500,00 zł, wydatkowano            
55 732,25 zł, co stanowi 96,92% planu 
§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" zaplanowano 2 800,00 zł, wydatkowano kwotę                       
2 725,01 zł, co stanowi 97,32% planu.  
§ 4120 "składki na fundusz pracy" zaplanowano kwotę 700,00 zł wydatkowano 76,44 zł, co stanowi 
76,44% planu. 
§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, wydatkowano 59 442,54 zł, 
co stanowi 99,07% planu. 
§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano kwotę 77 754,08zł, wydatkowano kwotę              
73 602,69 zł, co stanowi 94,66% planu.  
§ 4260  zaplanowano kwotę 37 500,00 zł wydatkowano  28 561,93 zł, co stanowi 76,16% planu.     
§ 4300 "zakup usług pozostałych" zaplanowano kwotę 45 500,00 zł, wydatkowano kwotę                 
43 666,72 zł, co stanowi 95,97% planu.  
§ 4430 "różne opłaty i składki" zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, wydatkowano kwotę  16 327,50 zł, 
co stanowi 65,31% planu . 
§ 4480 "podatek od nieruchomości" zaplanowano kwotę 37 878,00 zł, wydatkowano 33 993,00 zł,              
co stanowi 89,74% wykonania planu. 
§ 4500 "pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" zaplanowano 
kwotę  1 500,00 zł, wydatkowano 380,00  zł, co stanowi 25,33% planu. 
W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 16 332,71 zł, wydatkowano 16 036,99 zł, z tego: 
- zakup materiałów wykończeniowych do pomieszczenia socjalnego w budynku OSP Grzybów – 
sołectwo Grzybów w kwocie 1 336,99 zł, 
- remont pomieszczeń strażnicy dla mieszkańców sołectwa -  sołectwo Wiązownica Mała w kwocie          
10 700,00 zł, 
- remont pomieszczeń garażowych i zaplecza w budynku OSP – sołectwo Koniemłoty w kwocie                   
4 000,00 zł 
Rozdział 75414 "Obrona cywilna" Zaplanowano kwotę  5 326,00 zł, wydatkowano 5 289,00 zł,          
co stanowi 99,30% planu.  
Rozdział 75416 "Straż gminna (miejska). Zaplanowano kwotę 162 760,00 zł, wydatkowano              
154 978,53 zł, co stanowi 595,21% planu. Stanowiły je: 
- wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej wraz z pochodnymi w kwocie 147 521,22 zł, 
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 509,31 zł, 
- zakup usług pozostałych w kwocie 298,00 zł, 
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 zł. 
Rozdział 75495 "Pozostała działalność" . Zaplanowano kwotę 1 250,00 zł, wydatkowano 1 250,00 
zł, co stanowi 100,00% 
Stanowiły je: 
- dotacja dla Powiatu Staszowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień. 
Przekazana została w ramach współpracy Gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji 
Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych Powiatu Staszowskiego w kwocie 1 250,00 zł. 
Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za  2017 rok wynosi 1,61%. 
 
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  
W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 976 960,85 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego 
wynoszącego kwotę  1 000 000,00 zł, z czego na: 

• wydatki bieżącego wyniosły 976 960,85 zł i były przeznaczone na spłatę odsetek od 
zaciągniętych kredytów. 

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za  2017 rok wynosi 1,01% 
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801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  
W 2017 roku wydatki zostały poniesione w kwocie  29 282 650,45 zł, co stanowi 98,05% planu 
rocznego wynoszącego 29 863 825,06 zł, 
z czego na: 

• wydatki bieżące poniesiono kwotę 29 162 984,45 zł, co stanowi 98,62% planu wynoszącego 
kwotę 29 570 325,06  zł, z tym: 

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie wydatkowano 307 723,19 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego kwotę                 
312 750,00 zł, 
- wydatki w ramach programów finansowanych w udziałem środków europejskich oraz środków,                
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie               
111 456,76 zł, zrealizowano 80 916,84 zł, co stanowi % planu. 

• wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 293 500,00 zł, wydatkowano 119 666,00 zł,                       
co stanowi 40,77%. 

W ramach wydatków bieżących wydatkowano: 
Rozdział 80101 "szkoły podstawowe". Na zaplanowaną kwotę 13 545 047,41 zł, wydatkowano  
13 410 077,03  zł, co stanowi 99,00% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią: 

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           259 762,06 zł 
• wynagrodzenia pracowników i pochodne                       11 171 506,17 zł 
• odpisy na ZFŚS                               707 305,81 zł 
• dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty  

 prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego  
 lub przez osobę fizyczną                      61 140,22 zł 

• wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie     8 169,64 zł 

• pozostałe wydatki rzeczowe                            1 193 638,07 zł 
W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 8 556,62 zł, wydatkowano 8 555,06 zł, w tym: 
- zakup sprzętu audiowizualnego dla Szkoły Podstawowej – sołectwo Kurozwęki w kwocie 1 999,00 
zł, 
- renowacja płyty boiska przy ZPO PSPiP w Mostkach – sołectwo Mostki w kwocie 2 500,00 zł, 
- renowacja płyty boiska przy ZPO PSPiP w Mostkach – sołectwo Sztombergi w kwocie 3 838,06 zł, 
- zakup mikrofonu dla ZPO PSPiP w Mostkach – sołectwo Sztombergi w kwocie 218,00 zł. 
Rozdział 80103 "oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych". Na zaplanowaną kwotę                
182 409,60 zł, wydatkowano 180 509,37  zł, co stanowi 98,95% planu. Największe pozycje  
w wydatkach stanowią: 

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                               6 541,15 zł 
• wynagrodzenia pracowników i pochodne                            150 736,90 zł 
• odpisy na ZFŚS                                   5 993,37 zł 
• pozostałe wydatki rzeczowe                                 17 237,95 zł 

Rozdział 80104 "przedszkola". Na zaplanowaną kwotę 5 904 195,10 zł, wydatkowano                     
5 858 216,59 zł, co stanowi 99,22% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią: 

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           125 451,31 zł 
• wynagrodzenia pracowników i pochodne                         4 972 524,57 zł 
• odpisy na ZFŚS                               288 074,54 zł 
• dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty  

 prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego  
 lub przez osobę fizyczną                    129 749,89 zł 

• pozostałe wydatki rzeczowe                               342 416,28 zł 
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Rozdział 80105 „Przedszkola specjalne”. Na zaplanowaną kwotę 218 876,00 zł, wydatkowano               
218 849,32 zł, co stanowi 99,98% planu. Stanowiły je: 

• dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty         216 173,32 zł 
• dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                 2 676,00 zł 
Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”.Na zaplanowana kwotę 201 338,00 zł, 
wydatkowano 180 457,21 zł, co stanowi 89,62% planu. Stanowiły je: 

• dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 180 457,21 zł 
Rozdział 80110 "gimnazja". Na zaplanowaną kwotę 5 639 171,40 zł, wydatkowano                            
5 582 455,25 zł, co stanowi 98,99% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią: 

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             57 298,47 zł 
• wynagrodzenia pracowników i pochodne                         4 794 558,55 zł 
• odpisy na ZFŚS                               209 856,44 zł 
• pozostałe wydatki rzeczowe                               447 997,59 zł 
• wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie   72 744,20 zł 

Rozdział 80113 "dowożenie uczniów do szkół" wydatkowano kwotę 831 650,89 zł, co stanowi 
89,18% planu wynoszącego 932 523,14 zł, 
Rozdział 80146 "dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"  wydatkowano kwotę  59 184,77 zł,              
co stanowi 92,02% planu wynoszącego 64 312,30 zł, 
Rozdział 80148 "stołówki szkolne i przedszkolne" Na zaplanowaną kwotę 325 148,98 zł, 
wydatkowano  322 755,54 zł, co stanowi 99,26% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią: 

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                               1 104,06 zł 
• wynagrodzenia pracowników i pochodne                            249 241,13 zł 
• odpisy na ZFŚS                                   9 392,30 zł 
• pozostałe wydatki rzeczowe                                 63 018,05 zł 

Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 
i innych formach wychowania przedszkolnego” Na zaplanowaną kwotę 660 547,34 zł, 
wydatkowano 660 379,44 zł, co stanowi 99,97% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią: 

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  517,48 zł 
• wynagrodzenia pracowników i pochodne                            575 698,39 zł 
• odpisy na ZFŚS                                   4 490,00 zł 
• pozostałe wydatki rzeczowe                                 79 673,57 zł 

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” 
Na zaplanowaną kwotę 1 693 589,86 zł, wydatkowano 1 692 732,50 zł, co stanowi 99,94% planu. 
Największe pozycje w wydatkach stanowią: 

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             23 478,76 zł 
• wynagrodzenia pracowników i pochodne                         1 524 180,77 zł 
• odpisy na ZFŚS                                 42 170,33 zł 
• pozostałe wydatki rzeczowe                               102 902,64 zł 

Rozdział 80195 "pozostała działalność"  w kwocie  165 716,54 zł, co stanowi 81,56% planu 
wynoszącego  203 165,93 zł 
Wskaźnik  struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu za 2017 rok wynosi 
30,37%. 
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851 OCHRONA ZDROWIA  
Na zaplanowaną kwotę 533 211,50 zł, wydatkowano 459 123,94 zł, co stanowi 86,10%, z czego na: 

• wydatki bieżące wydatkowano 459 123,94  zł, co stanowi 45,64% planu wynoszącego kwotę 
533 211,50 zł,   
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie wydatkowano 2 030,00 zł, co stanowi 72,50% planu rocznego 
wynoszącego kwotę   2 800,00 zł, 

Wydatki realizowane były zgodnie z zadaniami wynikającymi z Gminnego Programu Profilaktyki           
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 19 134,00 
zł, z tego na: 
§ 2810 "dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
fundacjom" zaplanowano 4 0000,00zł, wydatkowano 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 
§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” zaplanowano 500,00 zł, wydatkowano 386,80 zł,                
co stanowi 77,36%, 
§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano 18 000,00 zł, wydatkowano 14 747,20 zł,              
co stanowi 81,92% planu.  
§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano 2 300,00 zł,  wydatkowano 0,00 zł, 
§ 4220 „zakup środków żywności” zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, 
§ 4300 „zakup usług pozostałych” zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% 
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
wydatkowano kwotę 176 112,52 zł, z tego na: 
§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" zaplanowano 3 910,00 zł, wydatkowano 2 168,05 zł,            
co stanowi 55,44% planu, 
§ 4120 "składki na Fundusz Pracy" zaplanowano 400,00 zł, wydatkowano 338,96 zł, co stanowi 
84,74% planu, 
§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano 52 100,00 zł, wydatkowano 47 478,80 zł,                  
co stanowi 91,13% planu.  
§ 4210 "zakup  materiałów i  wyposażenia" zaplanowano 8 760,00 zł, wydatkowano                          
3 048,53 zł, co stanowi  34,80% planu. 
§ 4220 "zakup żywności" zaplanowano 7 500,00 zł, wydatkowano 2 126,64 zł co stanowi 
28,35% planu. 
§ 4260 "zakup energii" zaplanowano  17 000,00 zł, wydatkowano 10 561,14 zł, co stanowi 
62,12% planu.                                     
§ 4300 "zakup usług pozostałych" zaplanowano 67 621,50 zł, wydatkowano 58 070,21 zł , 
co stanowi 85,87% planu. 
§ 4400 "opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe" 
zaplanowano 18 930,00 zł, wydatkowano 18 875,04 zł, co stanowi 99,70% planu, 
§  4410 "podróże służbowe krajowe" zaplanowano  100,00 zł, wydatkowano 0,00 zł 
§  4430 "różne opłaty i składki" zaplanowano 300,00 zł, wydatkowano 245,15 zł co stanowi 
81,71% planu. 
§ 4610 "koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" zaplanowano 2 500,00 zł, 
wydatkowano  2 000,00 zł,  co stanowi 80,00% planu 
§  2820 "dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom" zaplanowano 35 000,00 zł, wydatkowano 31 200,00 zł, co stanowi 89,14%. 
W ramach rozdziału 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi” finansowano również działalność 
Placówki Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”  
Na zaplanowaną kwotę 247 500,00 zł, wydatkowano 247 397,42 zł, co stanowi 99,95% planu,             
w tym: 
§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” wydatkowano 139 048,99 zł, co stanowi 100,00% 
planu wynoszącego kwotę 139 048,99 zł, 
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§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” wydatkowano 9 931,56 zł, co stanowi 100,00% planu 
wynoszącego kwotę 9 931,56 zł, 
§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” wydatkowano 27 872,54 zł, co stanowi 100,00% planu 
wynoszącego kwotę  27 872,54 zł, 
§ 4120 „składki na Fundusz Pracy” wydatkowano 1 804,75 zł, co stanowi 100,00% planu 
wynoszącego kwotę  1 804,75 zł, 
§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” wydatkowano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 
wynoszącego 1 000,00 zł 
§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” wydatkowano 16 122,56 zł, co stanowi 99,88% planu 
wynoszącego kwotę 16 141,26 zł, 
§ 4220 „zakup środków żywności”  wydatkowano 2 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu 
wynoszącego kwotę  2 600,00 zł, 
§ 4260 „zakup energii” wydatkowano 32 720,40 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę            
32 720,40 zł, 
§ 4280 „zakup usług zdrowotnych” wydatkowano 892,25 zł, co stanowi 96,40% planu wynoszącego 
kwotę 925,49 zł, 
§ 4300 „zakup usług pozostałych” wydatkowano 2 606,89 zł, co stanowi 98,09% planu wynoszącego 
kwotę 2 657,53 zł, 
§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  wydatkowano 585,19 zł, co stanowi 
100,00% planu wynoszącego kwotę  585,19 zł, 
§ 4430 „różne opłaty i składki” wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu 
wynoszącego kwotę 200,00 zł 
§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wydatkowano 7 374,81 zł, co stanowi 
100,00%  planu wynoszącego kwotę  7 374,81 zł, 
§ 4480 „podatek od nieruchomości” wydatkowano 2 092,48 zł, co stanowi 100,00% planu 
wynoszącego kwotę 2 092,48 zł, 
§ 4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”  wydatkowano 2 000,00 zł,               
co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 2 000,00 zł, 
§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wydatkowano 
545,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 545,00 zł. 
W ramach rozdziału  85195 wydatkowano 16 480,00 zł, co stanowi 36,79% planu wynoszącego 
kwotę  44 790,00 zł  
Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem za  2017 roku wynosi 0,47%. 
 
852 POMOC SPOŁECZNA 
Wydatki w tym dziale poniesiono w wysokości 5 861 482,82 zł, co stanowi 98,64% planu 
wynoszącego kwotę 5 941 806,06 zł, z czego na: 

• wydatki bieżące poniesiono kwotę  5 861 482,82  zł, co stanowi 98,64%  planu wynoszącego 
kwotę  5 941 806,06 zł, 

z tego: 
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości  446 483,09 zł,                   
co stanowi 96,00% planu wynoszącego kwotę 465 079,00 zł 
W ramach wydatków bieżących zrealizowano: 
Rozdział 85202 "domy pomocy społecznej"  
Na zaplanowaną kwotę 1 334 557,78 zł, wydatkowano 1 334 557,78 zł, co stanowi 100,00% planu. 
Sfinansowano pobyt 51 osób naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej . Średniomiesięczna 
odpłatność za pobyt 1 osoby to kwota 2 180,00 zł. 
Rozdział 85203 "ośrodki wparcia"  
Na zaplanowaną kwotę  359 958,62 zł, wydatkowano  358 816,86 zł, co stanowi 99,68% planu,            
w tym: 
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na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 301 528,24 zł , co stanowi 
99,62% planu wynoszącego kwotę 302 670,00  zł. 
W ramach tego rozdziału sfinansowano: 
- Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 301 528,24 zł, 
- Dom dziennego pobytu w kwocie 57 288,62 zł 
Rozdział 85213 "składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące             
w zajęciach w centrum integracji społecznej" 
Na zaplanowaną kwotę 119 564,00 zł, wydatkowano  115 769,66 zł, co stanowi 96,82% planu,                  
w tym: 
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości  51 219,80 zł, co stanowi 
95,62% planu wynoszącego kwotę 53 565,00  zł. 
Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 115 769,66 zł, z czego opłacono składki na 
ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne kwotę 51 219,80 zł oraz 
składkę zdrowotną  za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały oraz uczestników biorących 
udział w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Staszowie kwotę 64 549,86 zł. 
Rozdział 85214 "zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" 
Na zaplanowaną kwotę 380 265,00 zł, wydatkowano 380 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu. 
W ramach tego rozdziału przyznano dla 55 osób zasiłki okresowe i wydatkowano 72 965,00 zł.  
W ramach pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, wypłacono zasiłki w kwocie                    
307 300,00 zł, w tym znajdują się między innymi: 

• zakup leków                       15 490,84 zł 
• zakup odzieży                         2 620,00 zł 
• zakup opału, węgla                    112 922,81 zł 
• zasiłki celowe specjalne                     13 417,00 zł 
• zakup energii, gazu, środków czystości                   99 588,84 zł 
• zakup żywności                        1 330,00 zł 
• koszty schronienia                                                      17 655,72 zł 
• koszty pogrzebu                      12 151,60 zł 
• zasiłek na dożywianie                     25 403,90 zł 
• zasiłki celowe na remont                906,29 zł 
• zdarzenia losowe             3 800,00 zł 
• zasiłki okresowe                                   2 013,00 zł 

Rozdział 85215 "dodatki mieszkaniowe". 
Na zaplanowaną kwotę  384 971,93 zł, wydatkowano  380 591,56 zł, co stanowi 98,86% planu,             
w tym: 
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 6 069,63 zł, co stanowi 
58,08% planu wynoszącego kwotę 10 450,00 zł. 
Wypłacono 2477 dodatki mieszkaniowe (średniomiesięczna wysokość dodatku to kwota 151,20 zł) na 
kwotę 374 521,93 zł. Wypłacono również  dodatki energetyczne na kwotę 6 069,63 zł. 
Rozdział 85216 "zasiłki stałe". 
Na zaplanowaną kwotę 652 419,00 zł, wydatkowano 602 182,04 zł, co stanowi 92,29% planu. Zasiłki 
stałe przyznano 116 osobom (1196 świadczenia). Średnia wysokość zasiłku to kwota 503,50 zł. 
Rozdział 85219 "ośrodki pomocy społecznej" 
Na zaplanowaną  kwotę 1 629 109,24 zł, wydatkowano 1 619 068,01 zł, co stanowi 99,38% planu,         
w tym: 
- środki pieniężne z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – 286 806,82 zł (tj.17,71% 

Id: QMVWQ-FUNPA-WDMDX-WITTS-WOBFQ. Podpisany Strona 46



32 
 

ogólnych wydatków poniesionych w tym rozdziale), 
- środki pieniężne gminy – 1 332 261,19 zł (tj. 82,29% ogólnych wydatków poniesionych w tym 
rozdziale). 
Poniesione wydatki zostały przeznaczone na: 
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          3 938,82 zł 
- wynagrodzenia osobowe pracowników                          1 096 870,43 zł 
- dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           78 211,97 zł 
- składki na ubezpieczenia społeczne                            183 726,52 zł 
- składki na fundusz pracy                                            18 884,04 zł 
- wynagrodzenia bezosobowe                                34 265,18 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia                                           38 613,88 zł 
- zakup energii                                    4 941,06 zł 
- zakup usług remontowych           27 242,38 zł 
- zakup usług zdrowotnych                           644,00 zł 
- zakup usług pozostałych                                            26 205,75 zł 
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                               4 884,34 zł
  
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe          58 388,62 zł 
- podróże służbowe krajowe                                                 573,00 zł 
- różne opłaty i składki             1 265,00 zł 
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                             35 931,42 zł 
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           4 481,60 zł 
Rozdział 85220 "jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 
interwencji kryzysowej"         
Na zaplanowaną kwotę 12 853,52 zł, wydatkowano 12 853,52 zł, co stanowi 100,00% planu.                    
W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z Punktem Pomocy Ofiarom Przemocy                              
i Przestępstw w Rodzinie.  
Rozdział 85228 "usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" 
Na realizację tego zadania wydatkowano 239 181,39 zł, co stanowi 95,70% planu stanowiącego kwotę               
249 909,97 zł, w tym: 
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 67 468,42  zł, co stanowi 
86,28% planu wynoszącego kwotę 78 197,00 zł. 
Usługi opiekuńcze świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych 
przyczyn wymagają pomocy osób drugich. Opieką objęto 41 osoby, zrealizowano 3217,50 godzin 
usług. Koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych – 13,00 zł. 
Rozdział 85230 "pomoc w zakresie dożywiania”  
Na zaplanowaną kwotę 550 000,00 zł, wydatkowano 550 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.          
1. Program Rządowy "Pomoc w zakresie dożywiania". W ramach programu wydatkowano kwotę                
550 000,00 zł, w tym: 
- środki gminy – 110 000,00 zł, 
- dotacja celowa – 440 000,00 zł. 
Programem objęto ogółem 1278 osoby z czego z posiłku skorzystały 478 osoby, z zasiłku celowego 
skorzystało 1082 osób. Posiłek wydawany był w  placówkach prowadzących stołówki szkolne                
i przedszkolne dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Staszów. Na posiłki wydatkowano kwotę                 
229 205,00 zł (71079 posiłków). Średni koszt jednego posiłku to kwota 3,22 zł. Zasiłek celowy na 
żywność i talony przyznano 441 osobom (435 rodzin), tj. 1628 świadczeń wydatkując kwotę  
320 795,00 zł. Średni koszt jednego świadczenia to kwota 197,05 zł. 
Rozdział 85232 "centra integracji społecznej" 
Na realizację tego zadania wydatkowano 246 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 
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kwotę  246 000,00 zł, w tym: 
- udzielono dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie. 
Rozdział 85278 „usuwanie skutków klęsk żywiołowych”  
Na zaplanowaną kwotę  20 197,00 zł, wydatkowano  20 197,00 zł, co stanowi 100,00% planu,             
w tym: 
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 20 197,00 zł, co stanowi 
100,00% planu wynoszącego kwotę 20 197,00 zł. 
Wypłacono świadczenia społeczne w związku z usuwaniem klęski żywiołowej – huragan w kwocie  
20 197,00 zł 
Rozdział 85295 „pozostała działalność”  
Na zaplanowaną kwotę 2 000,00 zł , wydatkowano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym : 
udzielono dotacji dla stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności na pomoc rzeczową – zakup 
żywności dla rodzin potrzebujących w Gminie Staszów. 
Wskaźnik struktury wydatków działu "pomoc społeczna" w wydatkach ogółem za  2017 rok wynosi 
6,08%. 
 
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNE J 
W 2017 roku w dziale tym wydatki wyniosły kwotę 507 457,85 zł, co stanowi 93,29% planu 
wynoszącego kwotę  543 950,00 zł, z czego na: 

• wydatki bieżące wydatkowano 507 457,85 zł, co stanowi 93,29% planu wynoszącego  
543 950,00 zł, z tego na: 
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 
3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich" wydatkowano      
507 457,85 zł , co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 543 950,00 zł 

 W ramach wydatków bieżących finansowany był projekt „Nasz projekt -Twoją szansą na 
zatrudnienie” w kwocie 507 457,85 zł. 
Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za  2017 rok wynosi 0,52%. 
 
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  
Wydatki w dziale tym za  2017 rok poniesiono w kwocie 2 628 784,50 zł, co stanowi % planu 
wynoszącego kwotę 2 691 112,76 zł, z czego na: 

• wydatki bieżące poniesiono kwotę 2 628 784,50 zł, co stanowi % planu wynoszącego kwotę   
2 691 112,76 zł. 

W ramach tego działu finansowane były świetlice szkolne działające w szkołach podstawowych, 
gimnazjach, z tego: 
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45 336,87 zł, 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 082 619,70 zł, 
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 105 572,87 zł, 
- pozostałe wydatki rzeczowe 245 376,52 zł. 
Udzielono dotacji dla Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego Stowarzyszenia Pomocy 
Niepełnosprawnym My i Świat w kwocie 25 754,30 zł. 
Ponadto w ramach tego działu finansowane były stypendia szkolne dla uczniów w kwocie                     
121 286,24  zł. 
Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 2 838,00 zł. 
Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za  2017 rok wynosi 2,72%. 
 
855 RODZINA 
W   2017 roku w dziale tym wydatki wyniosły kwotę 28 006 386,27 zł, co stanowi 97,64% planu 
wynoszącego kwotę  28 680 602,81 zł, z czego na: 
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• wydatki bieżące wydatkowano 26 537 838,07 zł, co stanowi 97,58% planu wynoszącego  
 27 195 763,81 zł, w tym 
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

 zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości               
 25 048 862,38 zł ,  co stanowi 97,64% planu wynoszącego kwotę 25 653 772,00 zł. 

• wydatki majątkowe wydatkowano 1 468 548,20 zł, co stanowi 98,90% planu wynoszącego                 
1 484 839,00 zł 

Wydatki bieżące stanowiły: 
Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”  
Na zaplanowaną kwotę 16 420 000,00 zł, wydatkowano 16 039 787,05 zł, co stanowi 97,68% planu; 
w tym:  
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 16 039 787,05 zł ,                     
co stanowi 97,68% planu wynoszącego kwotę 16 420 000,00  zł. 
W 2017 roku wpłynęło 1947 wniosków o świadczenia wychowawcze R500+, wypłacono 31802 
świadczeń. 
Rozdział 85502 "świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" 
Na zaplanowaną kwotę 9 200 353,00 zł, wydatkowano 8 975 657,05 zł, co stanowi 97,55% planu,              
w tym: 
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 8 975 657,05 zł,                      
co stanowi 97,55% planu wynoszącego kwotę 9 200 353,00zł. 
Na świadczenia rodzinne i alimentacyjne wydatkowano 8 418 850,20 zł. Na ubezpieczenie społeczne 
od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) poniesiono 
wydatki w wysokości 311 840,67 zł. W  2017 roku   wpłynęło 160 wniosków o świadczenia                       
z funduszu alimentacyjnego oraz 2128 wniosków o świadczenia rodzinne, w tym o: 
- zasiłek rodzinny       1617, 
- zasiłek pielęgnacyjny     179, 
- świadczenie pielęgnacyjne      22, 
- "becikowe"        182, 
- specjalny zasiłek opiekuńczy              75, 
- świadczenie rodzicielskie      53, 
Na utrzymanie „działu świadczeń rodzinnych” wydatkowano kwotę 244 966,18 zł. 
Rozdział 85503 „karta dużej rodziny”  
Na zaplanowaną kwotę 459,00 zł, wydatkowano 458,28 zł, co stanowi 99,84% planu,  w tym: 
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości  458,28 zł, co stanowi 
99,84% planu wynoszącego kwotę 459,00 zł. 
Program zakłada przyznanie specjalnych uprawnień członkom rodzin wielodzietnych. Liczba rodzin, 
którym wydano Kartę Dużej Rodziny to 36, natomiast liczba osób, którym wydano kartę to 150 osób 
(52 dla rodziców, a 98 dla dzieci). 
Rozdział 85504 "Wspieranie rodziny" 
Na zaplanowaną kwotę 371 443,06 zł, wydatkowano 312 778,28 zł, co stanowi 84,20% planu.  
Zrealizowano zadania: 
- działalność Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlica "Jutrzenka" wydatkowano kwotę                         
210 984,27 zł. 
- Resortowy Program Wspierania Rodziny i systemu pieczy zastępczej  na rok 2017 „Asystent 
Rodziny” wydatkowano 69 794,01 zł. 
Rozdział 85505 „tworzenie i funkcjonowanie żłobków”  
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Na zaplanowaną kwotę 898 511,80 zł, wydatkowano 871 958,67 zł, co stanowi 97,04% planu,  w tym: 
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    1 902,41 zł 
• wynagrodzenia pracowników i pochodne                            504 194,34 zł 
• odpisy na ZFŚS                                 18 057,00 zł 
• pozostałe wydatki rzeczowe                               347 804,92 zł 

Rozdział 85506 „tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych” 
Na zaplanowaną kwotę 296 771,07 zł, wydatkowano 271 512,86 zł, co stanowi 91,48% planu, w tym: 

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  392,76 zł 
• wynagrodzenia pracowników i pochodne                            148 348,38 zł 
• odpisy na ZFŚS                                   5 359,18 zł 
• pozostałe wydatki rzeczowe                               117 412,54 zł 

Rozdział 85508"Rodziny zastępcze" 
Na zaplanowaną kwotę 32 101,78 zł, wydatkowano 32 101,78 zł, co stanowi 100,00% planu. 
Poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie 11-ga dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,               
w związku z przebywaniem małoletnich dzieci w niezawodowej rodzinie zastępczej. 
Rozdział 85510 „placówki opiekuńczo-wychowawcze” 
Na zaplanowaną kwotę 624,10 zł, wydatkowano 624,10 zł, co stanowi 100,00% planu. Poniesiono 
wydatki na opiekę i wychowanie 1-go dziecka umieszczonego w Zakładzie Leczniczo – Opiekuńczym 
dla dzieci „Betlejem” w Jastrzębiu Zdroju. 
Rozdział 85595 „pozostała działalność”  
Na zaplanowaną kwotę 32 960,00 zł, wydatkowano 32 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu,  w tym: 
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości  32 960,00 zł, co stanowi 
100,00% planu wynoszącego kwotę 32 960,00 zł. 
Wypłacono świadczenia rodzinom, w których urodzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym 
upośledzeniu albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. W 2017 roku wpłynęło 8 wniosków                   
o jednorazowe świadczenie, wypłacono 8 świadczeń. 
Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2017 rok wynosi 29,05%. 
 
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
W 2017 roku w dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 8 065 894,16 zł, co stanowi 91,20%  planu 
rocznego wynoszącego  8 843 943,97 zł, z czego na: 

• wydatki bieżące poniesiono kwotę 7 551 843,30 zł, co stanowi 44,53% planu wynoszącego               
7 729 758,86     zł, 

• wydatki majątkowe poniesiono kwotę 514 050,86 zł, co stanowi 70,98% planu wynoszącego                 
724 176,58 zł, z tego: 

- W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 46 897,88  zł, wydatkowano 32 212,00 zł,  
Wydatki bieżące realizowane były w rozdziałach: 
- 90001 "gospodarka ściekowa i ochrona wód" 
Na zaplanowaną kwotę 1 837 640,00 zł, wydatkowano  1 817 494,49 zł, co stanowi 98,90% planu,  
z czego: 

• Zakup energii – zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. Wydano kwotę 27 091,76 zł. Zapłacono za 
bieżące zużycie energii elektrycznej w przepompowni wód w Staszowie i w Smerdynie.  

• Dopłata do wody – zaplanowano kwotę 80 000,00 zł, wydano kwotę 69 966,43 zł. Środki 
wykorzystywane na bieżąco w ramach dopłat do wody dla odbiorców indywidualnych 
korzystających z wodociągu firmy PROPOL. 

• Dopłata do ścieków,  zaplanowano kwotę 1 485 640,00 zł, wydano kwotę 1 485 636,00 zł. 
Środki wykorzystywane na bieżąco w ramach dopłat do ścieków dla odbiorców 
indywidualnych. 

• Konserwacja kanalizacji deszczowej – zaplanowano kwotę 195 714,00 zł, wydano kwotę                 
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192 714,53 zł. Środki wykorzystywane w ramach umowy na bieżącą konserwację kanalizacji 
deszczowej.  

• Konserwacja i utrzymanie przydomowych oczyszczalni ścieków – zaplanowano 46 286,00 zł, 
wydano 42 085,77 zł 

- 90002 "gospodarka odpadami" 
Na zaplanowaną kwotę  2 773 207,04 zł, wydatkowano 2 576 333,19 zł, co stanowi 92,90% planu, 
z czego: 

• Wynagrodzenia osobowe pracowników – zaplanowano 115 000,00 zł, wydatkowano                 
114 737,61 zł, 

• Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zaplanowano 9 047,67 zł, wydatkowano 9 047,67 zł, 
• wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – zaplanowano 15 000,00 zł, wydatkowano 8 585,07 zł, 
• składki na ubezpieczenia społeczne – zaplanowano 21 152,33 zł, wydatkowano 19 858,77 zł, 
• składki na Fundusz Pracy – zaplanowano 3 500,00 zł, wydatkowano 3 116,09 zł, 
• Zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano 1 300,00 zł, wydatkowano 676,50 zł 
• zakup usług pozostałych – zaplanowano 2 603 207,04 zł, wydatkowano 2 416 154,53 zł,            

w tym: 
1. Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy – 740 406,88 zł, 
2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych  z terenu Gminy Staszów –                  

1 593 737,09 zł, 
3. Przesyłki listowe – 4 998,13 zł, 
4. prowadzenie i utrzymanie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych – 69 967,80 zł, 
5. obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1 644,63 zł, 
6. opróżnianie koszty na psie odchody – 5 400,00 zł. 

• Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano   3 050,00 zł, wydatkowano 
3 013,95 zł. 

• Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zaplanowano                
1 950,00 zł, wydatkowano 1 143,00 zł. 

- 90003 "oczyszczanie miast i wsi" 
Na zaplanowaną kwotę 800 000,00 zł, wydatkowano 800 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,  
z czego na: 

• Oczyszczanie ulic miasta i wsi – zaplanowano 800 000,00 zł, wydano kwotę 800 000,00 zł. 
Wykonano usługi oczyszczania miasta: zamiatanie ręczne i mechaniczne ulic, placów 
i chodników,  

- 90004 "utrzymanie zieleni w miastach i gminach" 
Na zaplanowaną kwotę 390 000,00 zł, wydatkowano 383 504,88 zł, co stanowi 98,33% planu,                            
z czego na: 

• Bieżące utrzymanie terenów zielonych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Staszów – 
zaplanowano 300 000,00 zł,  wydano kwotę 294 534,38 zł. Wykonano bieżące utrzymanie 
terenów zielonych będących własnością Gminy Staszów znajdujących się na terenie miasta 
i gminy Staszów, 

• Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej przy ulicy Jana Pawła II i Ulicy Spokojnej                 
w Staszowie – zaplanowano 83 000,00 zl, wydano kwotę 82 390,00 zł 

• Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej przy Obwodnicy Południowej w Staszowie – 
zaplanowano 500,00 zł, wydano 492,00 zł 

• Zakup ziemi urodzajnej humus – zaplanowano 6 500,00 zł, wydano kwotę 6 088,50 zł. 
- 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" 
Na zaplanowaną kwotę 1 435 008,53 zł, wydatkowano 1 268 388,74 zł, co stanowi 88,38% planu,            
z czego na: 

• Zakup materiałów – zaplanowano 30 000,00 zł, wydano 0,00 zł           
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• Zakup energii - zaplanowano kwotę 650 000,00 zł, wydatkowano 561 832,20 zł. Zapłacono za 
zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy 

• Zakup usług dystrybucji energii - zaplanowano kwotę 365 000,00 zł, wydatkowano                   
361 582,46 zł. Zapłacono za usługi dystrybucji energii. 

• Konserwacja oświetlenia ulicznego - zaplanowano kwotę 264 000,00 zł, wydatkowano              
258 429,15 zł. Zapłacono za konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy 
Staszów, 

• Wymiana opraw oświetlenia ulicznego – zaplanowano 61 000,00  zł, wydatkowano                         
25 036,40 zł, 

• Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego wydzielone linie                    
i punkty świetlne – zaplanowano 20 000,00 zł, wydatkowano 20 000,00 zł. 

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 45 008,53  zł, wydatkowano 41 508,53 zł,                   
z tego: 
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Podmaleniec – sołectwo Podmaleniec w kwocie 
18 000,00 zł, 
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego – sołectwo Grzybów w kwocie 2 000,00 zł, 
- uzupełnienie oświetlenie na istniejących słupach w miejscowości Sielec – sołectwo Sielec w kwocie 
3 000,00 zł, 
- wykonanie dokumentacji projektowej do budowy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej              
w Oględowie – sołectwo Oględów w kwocie 3 500,00 zł, 
- wykonanie oświetlenia w miejscowości Wiązownica Kolonia – sołectwo Wiązownica Kolonia                 
w kwocie 5 500,00 zł, 
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego – sołectwo Krzywołęcz w kwocie 9 508,53 zł. 
- 90019 "wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska"  
Na zaplanowaną kwotę 367 896,55 zł, wydatkowano 233 460,65 zł, co stanowi 63,45% planu,  
z czego na: 

• Zakup kart wstępu na spotkanie edukacyjno - szkoleniowe - zaplanowano kwotę 1 500,00 zł, 
wydatkowano 1 230,00 zł.  

• Zakup karmy dla wolno żyjących kotów – zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 600,00 zł, 
• utylizacja przeterminowanych leków - zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, wydatkowano               

19 250,00 zł. Zapłacono za utylizację leków gromadzonych w pojemnikach ustawionych           
w aptekach na terenie miasta Staszowa.  

• Realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest                
z terenu gminy Staszów - zaplanowano kwotę 157 796,55 zł, wydatkowano 71 169,39 zł.  

• Usługi weterynaryjne wykonywane na bezdomnych zwierzętach - zaplanowano kwotę               
31 300,00 zł, wydatkowano 30 690,00 zł.  

• Opłata za przyjęcie i opiekę w schronisku nad bezdomnymi zwierzętami – zaplanowano            
75 000,00 zł, wydatkowano 74 654,58 zł, 

• Opłata za przyjęcie i opiekę w azylu dziko żyjących zwierząt – zaplanowano 400,00 zł, 
wydatkowano 0,00 zł, 

• Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Staszów – zaplanowano 11 700,00 zł, 
wydano 0,00 zł 

• Zagospodarowanie odpadów – padlina – zaplanowano 6 000,00 zł, wydano 6 000,00 zł, 
• Elektroniczne oznakowanie psów zarejestrowanych na terenie Miasta i Gminy Staszów – 

zaplanowano 25 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł 
• Likwidacja dzikich wysypisk odpadów na terenach będących własnością Gminy – 

zaplanowano 15 000,00 zł, wydatkowano 15 000,00 zł, 
• Opinie biegłych i rzeczoznawców w zakresie postępowań administracyjnych, - zaplanowano 

kwotę 7 000,00 zł, wydano kwotę 26,30 zł.  
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• Wynajem autobusu w celu dowiezienia do Kielc uczestników spotkania Edukacyjno – 
szkoleniowego - zaplanowana kwota 1 400,00 zł, wydano 1 250,00 zł.   

• Roboty nieprzewidziane, zaplanowana kwota 50,00 zł, wydano kwotę 0,00 zł. 
• Wynajem toalet przenośnych – zaplanowano kwotę 1 750,00 zł, wydatkowano 1 598,28 zł 
• Odkomarzanie terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Staszowa – zaplanowano kwotę                   

7 000,00 zł, wydatkowano 7  000,00 zł 
• Szkolenia z zakresu ochrony środowiska gospodarki odpadami, zaplanowana kwota                    

5 000,00 zł. Wydano kwotę 4 992,10 zł.  
-90095 "pozostała działalność"  
Na zaplanowaną kwotę 516 015,27  zł, wydatkowano 472 661,35 zł, co stanowi 91,59% planu,  
z czego na: 

• Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano 3 500,00 zł, wydatkowano 3 500,00 zł 
• Zakup elementów małej architektury typu: koszy ulicznych, ławek parkowych, tablic 

z oznaczeniami ulic – zaplanowano kwotę 46 400,00 zł, wydano kwotę 46 389,03 zł.  
• Montaż iluminacji świetlnych – zaplanowano 7 000,00 zł, wydatkowano – 7 000,00 zł 
• Dekoracja miasta z okazji Świąt Bożego narodzenia – zakup materiałów – zaplanowana kwota 

14 800,00 zł, wydatkowano 12 332,13 zł, 
• Zakup energii w zasobach lokali komunalnych - zaplanowano kwotę 27 000,00 zł, 

wydatkowano 22 913,45 zł 
• Kanalizacja – budynek bazy noclegowej wraz z zapleczem w Wiśniowej – zaplanowano                   

2 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł 
• Prowadzenie eksmisji – zaplanowano kwotę 1 360,00 zł, wydatkowano 0,00 zł 
• Konserwacja zegara – kwota 4 000,00 zł, wydano kwotę 4 000,00 zł opłata za konserwację 

zegara na Ratuszu w Staszowie. 
• Konserwacja i bieżące utrzymanie placów zabaw – zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, 

wydatkowano 9 901,50 zł 
• Opłaty i opracowania geodezyjne - zaplanowano kwotę 211 000,00 zł, wydatkowano              

197 201,56 zł 
• Opłaty za zajęcie pasa drogowego – zaplanowano kwotę 6 000,00 zł, wydatkowano                    

5 325,88 zł, 
• Montaż i konserwacja elementów małej architektury :kosze, tablice ławki – zaplanowano             

8 000,00 zł, wydatkowano 7 556,40 zł 
• Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 

zaplanowano 22 400,00 zł, wydatkowano – 19 619,00 zł 
• Rozbiórki nieużytkowanych budynków – zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, wydano 4 000,00 

zł, 
• Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - zaplanowano kwotę 49 500,00 zł, 

wydatkowano 49 406,40 zł 
• Składka na EZGOK w Rzędowie, zaplanowano kwotę 17 000,00 zł, wydano 14 634,00 zł. 

Zapłacono składkę  na EZGOK w Rzędowie 
• Opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska - zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, 

wydano kwotę 14 536,00 zł.  
W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 61 255,27 zł, wydatkowano  54 346,00 zł,             
z tego: 

• zakup karuzeli na plac zabaw – sołectwo Czernica w kwocie 615,00 zł, 
• zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych – sołectwo Koniemłoty 

w kwocie 836,00 zł 
• zakup kompletów stołowych: stoły i ławki składane – sołectwo Kurozwęki w kwocie 5 985,00 

zł 
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• zakup kosiarki spalinowej – sołectwo Sielec w kwocie 1 560,00 zł 
• zakup wiaty gospodarczej – sołectwo Wola Wiśniowska w kwocie 3 500,00 zł 
• urządzenie placu zabaw – sołectwo Wólka Żabna w kwocie 1 599,00 zł 
• zakup garażu blaszanego – sołectwo Wólka Żabna w kwocie 2 792,10 zł 
• zakup wyposażenia do altany grillowej tj.stoły, ławki, grill i niezbędne elementy – sołectwo 

Ponik w kwocie 4 500,00 zł 
• zakup urządzeń na plac zabaw – sołectwo Lenartowice w kwocie 6 502,49 zł 
• zakup elementów placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą – sołectwo Czajków 

Północny w kwocie 13 579,84 zł 
• zagospodarowanie terenów wokół Szkoły Podstawowej – sołectwo Koniemłoty w kwocie                  

1 550,00 zł 
• zagospodarowanie terenu w Krzczonowicach – sołectwo Krzczonowice w kwocie 1 870,00 zł 
• zagospodarowanie placu zabaw – sołectwo Poddębowiec w kwocie 8 900,00 zł 
• uporządkowanie terenu działki sołeckiej – sołectwo Stefanówek w kwocie 556,57 zł, 

Wskaźnik struktury działu "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w wydatkach ogółem za                
2017  rok wyniósł 8,36%. 
 
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
Na zaplanowana kwotę 2 075 327,24 zł, wydatkowano 2 058 024,99  zł, co stanowi 99,16% planu 
z czego na: 

• wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 991 354,40  zł, wydatkowano 1 989 192,95 zł,             
co stanowi 99,89% planu, 

• wydatki majątkowe zaplanowano 83 972,84  zł, wydatkowano 68 832,04 zł,  co stanowi 
81,96% planu, z tego: 
W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 38 476,84 zł, wydatkowano 38 231,01 zł,               
co stanowi 99,36%. 

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:  
- dotację Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie w kwocie            1 110 000,00 zł 
- dotację Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów w kwocie                        820 000,00 zł 
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie                23 500,00 zł 
- opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Kopaninie        2 195,74 zł 
W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 34 158,66 zł, wydatkowano 33 497,21 zł,                                
z tego: 
- zakup i montaż monitoringu oraz systemu alarmowego przy budynku świetlicy – sołectwo 
Wiązownica Kolonia w kwocie 4 999,95 zł 
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – sołectwo Czernica w kwocie 5 043,00 zł 
- budowa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy – sołectwo Wiązownica Kolonia           
w kwocie 7 600,00 zł 
- opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy- sołectwo Kopanina w kwocie 8 604,26 zł 
- opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę świetlicy w miejscowości Gaj Koniemłocki – 
sołectwo Gaj Koniemłocki w kwocie 7 250,00 zl 
Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 2,13%. 
 
926 KULTURA FIZYCZNA  
Na zaplanowana kwotę 3 908 767,97  zł, wydatkowano 3 785 017,22 zł, co stanowi 96,83% planu 
z czego na: 

• wydatki bieżące zaplanowano 1 528 929,27 zł, wydatkowano  1 506 833,75 zł, co stanowi 
98,55% planu, 
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• wydatki majątkowe zaplanowano 2 379 838,70 zł, wydatkowano 2 278 183,47 zł, co stanowi 
95,72% planu,  z tego: 
- W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 66 988,30 zł, wydatkowano                                  
66 384,50 zł 

W ramach wydatków bieżących w dziale tym wydatkowano na: 
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom w kwocie  250 350,00 zł, 
- nagrody rzeczowe – torby, plecaki w kwocie 5 945,80 zł, 
- stypendia sportowe w kwocie 44 880,20  zł, 
- udział w Programie Szkolny Klub Sportowy 2017 w kwocie 4 050,00 zł 
- różne opłaty i składki w kwocie 1 700,00  zł 
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie  
w kwocie 1 187 752,75  zł, 
- wykonanie specjalistycznych badań nawierzchni bieżni w kwocie 1 700,00 zł 
- remont uszkodzonej altany na działce o nr ewidencyjnym 395/1 w Koniemłotach w kwocie 1 300,00 
zł 
Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 3,92%. 
 
WYNIK BUD ŻETU NA DZIE Ń 31.12.2017 

Lp  Wyszczególnienie Plan  Wykonanie % wykonania 

1 DOCHODY 98 375 087,19 98 407 570,82 100,03 

2 WYDATKI  99 713 126,52 96 392 547,10 96,66 

3 NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) -1 338 039,33 2 015 023,72  

 
PRZYCHODY I ROZCHODY BUD ŻETU NA DZIE Ń 31.12.2017 
Przychody 
W 2017 roku przychody zostały zrealizowane w wysokości  3 732 940,85 zł, w tym:  
 - z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 
w kwocie 1 638 039,33  zł, 
- z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1 800 000,00 zł, 
- z tytułu spłaty pożyczki udzielonej przez Gminę w kwocie 294 901,52 zł. 
Rozchody 
W  2017 roku rozchody zostały zrealizowane w wysokości 2 394 901,52 zł, w tym: 
- z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 2 100 000,00 zł, 
- z tytułu pożyczki udzielonej przez Gminę w kwocie 294 901,52 zł.  
 
INFORMACJA O STANIE ZADŁU ŻENIA GMINY WEDŁUG STANU NA 31.12.2017 
Gmina Staszów na dzień 31.12.2017 roku posiada zadłużenie z tytułu kredytów ogółem w kwocie       
37 300 000,00 zł, w tym: 
- Bank Spółdzielczy w Staszowie           8 400 000,00 zł 
- mBank SA Kielce           4 200 000,00 zł 
- Bank BGŻ PNB Paribas SA Warszawa           2 250 000,00 zł 
- Bank Ochrony Środowiska w Kielcach                      20 8650 000,00 zł 
- Bank PKO BP                  1 800 000,00 zł 
Spłaty kredytów w latach: 
2018 r – 3 750 000,00 zł, 
2019 r – 3 950 000,00 zł, 
2020 r – 3 800 000,00 zł, 
2021 r – 3 900 000,00 zł, 
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2022 r – 3 900 000,00 zł, 
2023 r – 3 700 000,00 zł, 
2024 r – 3 700 000,00 zł, 
2025 r – 3 800 000,00 zł, 
2026 r – 3 400 000,00 zł, 
2027 r – 3 400 000,00 zł. 
 

WYDATKI BUD ŻETOWE, KTÓRE NIE WYGASAJ Ą Z UPŁYWEM ROKU 2017  
Uchwałą Nr LV/473/17 Rady miejskiej w Staszowie ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają               
z upływem roku 2017 na następujące zadania:  
1. Zakup znaków drogowych w kwocie 19 45368 zł, 
2. Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja Rynku w kwocie 60 000,00 zł 
3. Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Kościelnej w kwocie 
29 999,70 zł 
4. Rozbudowa zaplecza sportowego stadionu przy ul. Koszarowej w Staszowie w kwocie 12 300,00 
zł. 
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Zestawienie załączników: 

Załącznik nr 1 - Realizacja dochodów budżetu na 31.12.2017  r 

Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r 

Załącznik nr 3 - Realizacja wydatków majątkowych na 31.12.2017 r 

Załącznik nr 4 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2017 r 

Załącznik nr 5 - Wykaz dotacji udzielonych z budżetu na 31.12.2017 r 

Załącznik nr 6 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej           

i wydatki nimi finansowane na 31.12.2017 r wraz z wykazem jednostek 

Załącznik nr 7 –  Wydatki  na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi  na 31.12.2017 r 

Załącznik Nr 8 – Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu 

realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za  2017 rok 
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