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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Do sprawozdania opisowego zostały dołączone niżej wymienione załączniki w formie 

tabelarycznej:  

- Zał. Nr 1 pn. „PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW ZA 

2015 rok”; 

- Zał. Nr 1A pn. „PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU 

GMINY MASŁÓW,  za 2015 rok; 

- Zał. Nr 1B pn. „PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW z 

tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  za 2015 rok”; 

- Zał. Nr 2 pn. „PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW ZA 

2015 rok”; 

- Zał. Nr 2A pn. „PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU 

GMINY MASŁÓW ZA 2015 rok”; 

- Zał. Nr 3 pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia - plan i wykonanie w 2015 

roku”; 

- Zał. Nr 4 pn. „Zadania inwestycyjne roczne – plan i wykonanie w 2015 roku”; 

- Zał. Nr 5 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi - 

plan i wykonanie za 2015 rok”; 

- Zał. Nr 6 pn. „Przychody i rozchody budżetu - plan i wykonanie za 2015 rok”; 

- Zał. Nr 7 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan i wykonanie za 2015 rok”; 

- Zał. Nr 7a pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 

plan i wykonanie za 2015 rok”; 

- Zał. Nr 8 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i 

wykonanie za 2015 rok”; 

- Zał. Nr 9 pn. „Dotacje podmiotowe - plan i wykonanie za 2015 rok”; 

-  Zał. Nr 10 pn. „Dotacje celowe - plan i wykonanie za 2015 rok”; 

- Zał. Nr 11 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 

2015 roku”. 
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Budżet Gminy Masłów na 2015 rok uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Nr 

III/23/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku.  

Zaplanowane w nim zostały: 

- dochody w wysokości 28.893.245,00zł. 

w tym: dochody bieżące w kwocie      26.590.579,00zł. 

  dochody majątkowe w kwocie   2.302.666,00zł. 

- wydatki w wysokości 29.249.362,00zł. 

w tym: wydatki bieżące w kwocie       25.692.056,00zł. 

  wydatki majątkowe w kwocie    3.557.306,00zł. 

- źródłem pokrycia deficytu w kwocie 356.117,00zł. miały być wolne środki, 

stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy 

wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.  

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku, w wyniku dokonanych w trakcie roku 

zmian, przedstawiał się następująco: 

- planowane dochody – 30.593.526,43zł. 

w tym: dochody bieżące w kwocie     28.419.355,39zł. 

  dochody majątkowe w kwocie  2.174.171,04zł. 

- planowane wydatki – 32.756.164,43zł. 

w tym: wydatki bieżące w kwocie       27.914.529,26zł. 

  wydatki majątkowe w kwocie    4.841.635,17zł. 

Dokonane w budżecie zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu do kwoty 

2.162.638,00zł., którego źródłem pokrycia miały być wolne środki, jako nadwyżka środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i 

pożyczek z lat ubiegłych.  

 

Na podstawie udzielonych przez Radę Gminy upoważnień, Wójt Gminy: 

- dokonał spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 

poprzednich w kwocie 1.086.199,40zł.,  

- wydawał zarządzenia w sprawie zmian budżetu Gminy, 

- upoważnił kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu 

umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają 

poza rok budżetowy, 

- lokował wolne środki budżetowe w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy oraz w  

innych bankach.  

 

Z uchwalonej rezerwy ogólnej została wykorzystana kwota 63.060,00zł., natomiast z rezerwy 

celowej na realizację zadań z zakresu oświaty wykorzystano kwotę 65.853,00zł. 

 

Plan przychodów Gminy został wykonany w 120,8%, natomiast plan rozchodów wykonano w   

100,0%. Szczegółowe zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów przedstawia 

załącznik nr 6. 
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Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań i należności wymagalnych 

Gminy Masłów na dzień 31.12.2015 roku przedstawiał się następująco: 

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 8.555.733,19zł.;  

- stan należności wymagalnych (wartość nominalna) z tytułu podatków i opłat oraz dostaw 

towarów i usług wynosił 5.762.710,97zł. (w tym z tyt. nieściągniętej przez Komornika 

zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych - 

891.381,93zł.); 

- zobowiązania wymagalne nie występują. 

 

W 2015 roku tytułem ściągnięcia należności, wystawiono: 

1) z tytułu podatku od środków transportowych: 

   -  39 szt. upomnień na łączną kwotę 106.650,08 zł. 

   -  14 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 26.793,90 zł. 

2) z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych: 

   - 745 szt. upomnień na łączną kwotę 207.883,52 zł. 

   - 198 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 86.152,10 zł. 

3) z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych 

   -   34 szt. upomnień na łączną kwotę 1.114.387,50 zł.  

   -    5 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 852.622,90 zł. 

4) z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów: 

   -    5 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 2.267,89 zł. 

5) z tytułu opłaty planistycznej: 

   -   11 szt. upomnień na łączną kwotę  49.036,30 zł. 

   -     5 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 15.819,80 zł. 

6) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

   - 767 szt. upomnień na łączną kwotę  70.392,43 zł. 

   - 178 szt. tytułów wykonawczych na kwotę  30.378,20 zł. 

 

Planowane w 2015 roku w kwocie 122.582,00zł. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 139.996,08zł. tj. w 114,2%,  natomiast 

planowane w kwocie 171.868,00zł. wydatki na realizację zadań określonych w gminnym 

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii, wykonano w kwocie 140.769,01zł., tj. w 81,9%. Różnica 

pomiędzy planem wydatków a ich wykonaniem w wysokości 31.098,99zł. powiększona o 

wykonane ponadplanowo dochody w kwocie 17.414,08zł., łącznie w wysokości 48.513,07zł. 

została wprowadzona do budżetu Gminy w 2016 roku jako zwiększenie planu wydatków w 

dziale 851 – „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. 

 

Planowane w 2015 roku na podstawie ustawy „Prawo ochrony środowiska” dochody w 

kwocie 21.312,74zł wykonano w 112,3% tj. w kwocie 23.929,49zł., natomiast planowane 

wydatki w kwocie 19.270,00zł. wykonano w kwocie 14.571,34zł. co stanowi 75,6% planu.  

Różnica pomiędzy planem wydatków a ich wykonaniem w wysokości 4.698,66zł. 

powiększona o ponadplanowo wykonane dochody w kwocie 2.616,75zł., wynosząca 

7.315,41zł. została wprowadzona do budżetu Gminy w 2016 roku jako zwiększenie planu 

wydatków w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90019 – 
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„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska”.   

 

Planowane w 2015 roku w kwocie 550.500,00zł. dochody z tytułu wpływów z opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 566.889,18zł. tj. w 102,98%, 

wykonano ponadplanowo dochody z tytułu wpłaconych kosztów upomnienia w kwocie 

7.465,12zł. Planowane w kwocie 645.403,00zł wydatki na funkcjonowanie systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, wykonano w kwocie 522.807,05zł., tj. w 81,0%. 

Różnica pomiędzy planem wydatków a ich wykonaniem w wysokości 122.595,95zł. 

powiększona o wykonane ponadplanowo dochody w kwocie 23.854,30zł., wynosząca 

146.450,25zł. została wprowadzona do budżetu Gminy w 2016 roku jako zwiększenie planu 

wydatków w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 – 

„Gospodarka odpadami”. 

 

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK: 

 

Plan – 30.593.526,43zł.;       Wykonanie – 30.421.641,27zł;             % wykonania-99,44 

z tego:   

 dochody bieżące: plan–28.419.355,29zł.; wykonanie–28.270.532,53zł.;% wykon.- 99,48 

 dochody majątkowe: plan–2.174.171,04zł.; wykonanie–2.151.108,74zł.;%wykon.-98,94 

 

Realizacja dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej 

przedstawiona została w załączniku nr 1. 

 

Załącznik nr 1A zawiera wyszczególnienie dochodów majątkowych wg działów, rozdziałów i 

paragrafów klasyfikacji budżetowej. 

 

Gmina w 2015 roku w związku z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii 

Europejskiej, pozyskała dochody z tytułu  dotacji w wysokości 696.564,60zł., w kwocie tej 

zawiera się dotacja z tytułu refundacji poniesionych wydatków w roku 2014 w wysokości 

100.206,90zł. Szczegółowy wykaz dotacji z podziałem na dochody bieżące i majątkowe 

przedstawia załącznik nr 1B.  

 

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej w tym z tytułu podatków i opłat zaklasyfikowanych w dziale 756, 

planowane w kwocie 13.499.031,00zł; wykonano w kwocie 13.493.422,93zł; tj. w 99,96%. 

 

W kwocie wykonanych dochodów ogółem zawierają się wpływy z tytułu dotacji, w tym: 

 na zadania bieżące: planowane - 5.466.590,27zł.; wykonane – 5.425.972,14zł.; 

%wykon.99,3; 

 na zadania inwestycyjne:  planowane – 1.920.010,04zł; wykonane – 1.888.839,92zł; 

%wykon.98,4. 
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WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK: 

 

Plan– 32.756.164,43zł.;          Wykonanie–29.110.685,96zł;       % wykonania- 88,87 

z  tego:   

 wydatki bieżące: plan–27.914.529,26zł.; wykonanie–25.300.883,55zł.; %wykon.– 90,64 

 wydatki majątkowe: plan–4.841.635,17zł.; wykonanie–3.809.802,41zł; %wykon.–78,69 

 

Realizacja wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej 

przedstawiona została w załączniku nr 2. 

 

Planowane w 2015 roku wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej 

kwocie 12.071.054,93zł. zostały wykonane w kwocie 11.612.421,95zł. tj. w 96,2% planu 

(zgodnie z załącznikiem nr 2). 

 

Planowane w 2015 roku wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące w kwocie 2.410.008,00zł. 

zostały wykonane w kwocie 2.348.250,84zł. tj. w 97,4% planu (zgodnie z załącznikiem nr 2 

oraz załącznikami nr 9 i nr 10). 

 

Planowane w 2015 roku wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 

5.088.481,00zł. zostały wykonane w kwocie 4.991.581,03zł. tj. w 98,1% planu (zgodnie z 

załącznikiem nr 2). 

 

Gmina w 2015 roku realizowała zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej. 

Łączne wydatki poniesione na wykonanie tych zadań w 2015 roku stanowiły kwotę  

692.553,43zł. z czego dofinansowanie dla Gminy wynosiło 596.357,70zł. Planowane wydatki 

bieżące na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosiły 207.198,00zł. 

i zostały wykonane w kwocie 189.903,61zł. tj. w 91,7% planu, natomiast planowane wydatki 

majątkowe na realizację ww. zadań  stanowiły kwotę 798.091,17zł. i zostały wykonane w 

kwocie 502.649,82zł. tj. w 63,0% planu.  Szczegółowy wykaz zadań z podziałem na wydatki 

bieżące i majątkowe oraz źródła finansowania przedstawia załącznik nr 5.  

 

Planowane w 2015 roku wydatki na obsługę długu (rozdział 75702, § 8110) w kwocie 

346.340,00zł. zostały wykonane w kwocie 268.477,82zł. tj. w 77,5% planu (zgodnie z 

załącznikiem nr 2). 

 

Wyszczególnienie wydatków majątkowych planowanych w wysokości 4.841.635,17zł. i 

wykonanych w kwocie 3.809.802,41zł., wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji 

budżetowej zawiera załącznik nr 2A. 

Na wydatki majątkowe poniesione w roku 2015 składają się: 

 wydatki majątkowe wykazane w załączniku nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie 

przedsięwzięcia, w kwocie 1.446.108,57zł.; 

 wydatki inwestycyjne wykazane w załączniku nr 4 - zadania inwestycyjne roczne, w 

kwocie 2.244.255,84zł.; 
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 wydatki majątkowe z tytułu udzielonej pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

wykazanej w załączniku nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 

realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego, w kwocie 98.188,00zł.; 

 wydatki majątkowe poniesione tytułem wpłaty na fundusz celowy Policji na 

dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakupu samochodu w wersji oznakowanej, 

wykazane w załączniku 2 i 2A (rozdział 75404, § 6170), w kwocie 21.250,00zł. 

 

Plan dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2015 roku 

wynosił 3.786.639,47zł., wykonanie planu stanowiło 99,88%. Szczegółowe zestawienie 

wykonania planowanych dochodów i wydatków na realizację ww. zadań przedstawia 

załącznik nr 7. 

 

Plan dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 

dzień 31.12.2015 roku wynosił 23.167,50zł., wykonanie planu dotacji stanowiło 79,48%. W 

ramach otrzymanej dotacji Gmina zrealizowała zadanie pn. „eUrząd Gminy Masłów (budowa 

i dostosowanie stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych)”. Szczegółowe 

zestawienie planu i wykonania przedstawia załącznik nr 7a. 

 

Plan dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie 

porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego organami administracji 

rządowej na dzień 31.12.2015 roku przedstawiał się następująco: 

- plan dochodów wynosił 33.150,00zł. i został wykonany w 83,58%, 

- plan wydatków wynosił 410.488,00zł. i został wykonany w 82,64%. 

Szczegółowe zestawienie wykonania planu przedstawia załącznik nr 8. 

 

Plan dotacji podmiotowych udzielonych przez Gminę Masłów na dzień 31.12.2015 roku 

wynosił 1.036.600,00zł. i został wykonany w 100,00%. Szczegółowe zestawienie wykonania 

planowanych dotacji przedstawia załącznik nr 9. 

 

Plan dotacji celowych udzielonych przez Gminę Masłów na dzień 31.12.2015 roku wynosił 

1.471.596,00zł. i został wykonany w 95,8%. Szczegółowe zestawienie wykonania 

planowanych dotacji przedstawia załącznik nr 10. 

 

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2015 roku 

przedstawiał się następująco: 

- planowane do 2020 roku łączne nakłady finansowe w kwocie 33.592.664,02zł. zostały 

zrealizowane w 35,3%, 

- limit wydatków na rok 2015 planowany w kwocie 5.620.701,17zł. został zrealizowany w 

73,1%. 

Szczegółowe omówienie realizacji programów wieloletnich z podziałem na wydatki bieżące i 

majątkowe przedstawia załącznik nr 11. 
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Wynik wykonania budżetu Gminy Masłów za 2015 rok przedstawia się następująco:  

    
Wyszczególnienie  

Plan  
(po zmianach) 

Wykonanie od 
początku roku 

Wskaźnik wykonania 
w % 

1 2 3 4 

DOCHODY OGÓŁEM z tego: 30 593 526,33 30 421 641,27 99,44% 

dochody bieżące 28 419 355,29 28 270 532,53 99,48% 

dochody majątkowe 2 174 171,04 2 151 108,74 98,94% 

WYDATKI OGÓŁEM z tego: 32 756 164,43 29 110 685,96 88,87% 

wydatki bieżące  27 914 529,26 25 300 883,55 90,64% 

wydatki majątkowe       4 841 635,17 3 809 802,41 78,69% 

NADWYŻKA / DEFICYT -2 162 638,10 1 310 955,31 X 

 

 

  Z poważaniem: 

Wójt Gminy Masłów mgr Tomasz Lato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


