
Zarzqdzenie nr 1412007 
W6j ta Gminy Kolaczyce 
z dnia 19 marca 2007 r 

W sprawie pnedstawienia sprawozdania z wykonania budietu gminy Kolaczyce 
za 2006 rok Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 

Dzialajqc na podstawie art. 199, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o Jinansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz. 21 04) Wdjt Gminy Kolaczyce postanawia co 
nastepuje: 

PnedloiyC sprawozdanie z wykonania budietu gminy Kolaczyce za 2006 rok, stanowiqce 
zalqcznik nr 1 do niniejszego zarzqdzenia Radzie Gminy w Kolaczycach oraz Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie 

Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania. 



Nr 14/2007 r z dnia 19 marca 2007 r. 

SPRAWOZDANIE 
Z WYKONANIA BUDZETU 

CMINY KOUCZYCE 
ZA 2006 ROK 



"LVO,T..' IGM1N-y 
38-213 Kolaczyce 

woj. yodkarpackle 

Budiet Gminy Kolaczyce na 2006 r. uchwalony zostal uchwalq nr XL/191/2005 w dniu 
29 grudnia 2005 r ustalajqc: 

- plan dochod6w w wysokoSci 14.994.936,OO zl 
- plan wydatk6w w wysokoici 16.639.336,OO zl 
- deficyt budietu w wysokoici 1.644.400,OO zl 
- przychody budietu w wysokoSci 2.614.000,OO zl 
- rozchody budietu w wysokoici 969.600,OO zl 

Ustalono roczne limity dla zobowiqzah z tytuh nowych kredyt6w zaciqganych na 
sfinansowanie planowanego deficytu budietu oraz na splatq wczeSniej zaciqgniqtych 
kredytbw. 
W6jt Gminy Kolaczyce ustalil uklad wykonawczy budzetu oraz plan finansowy zadan z 
zakresu administracji p d o w e j  oraz innych zadan zleconych gminie ustawami zarzqdzeniem 
nr 112006 z dnia 16 stycznia 2006 r. 
W ciqgu roku zmian budietu dokonywala Rada Gminy oraz W6jt Gminy w ramach swoich 
uprawnieri. 
W szczeg6lnoSci zmiany te dotyczyly: 
Zwiekszenia dochod6w z nastqpujqcych ir6del: 
1 .dotacje celowe z budzetu panstwa na finansowanie zadd  zleconych gminie 

w kwocie 580.242,OO zl 
z tego na: 

- wyplatq zasilkbw stalych z pomocy spolecznej 30.649,OO zl 
- wyplatq Swiadczen rodzinnych 459.500,OO zl 
- zasilki na pomoc rodzinom dotkniqtym skutkami powodzi 21.500,OO zl 
- zasilki na pomoc rodzinom dotkniqtym skutkami dlugotrwalej suszy 24.232,OO zl 
- przygotowanie i przeprowadzenie wybor6w samorzqdowych 32.159,OO zl 
- oplacenie skladek na ubezpieczenia zdrowotne 2.535,OO zl 
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom 9.667,OO zl 
2. dotacje celowe z budietu pafistwa na dofinansowanie wlasnych z a d ~  gminy 

w wysokoici 1.672.960,OO zl 
z tego przeznaczone na: 
- wyplatq zasilk6w okresowych 101.695,OO zl 
- usuwanie skutk6w powodzi 500.000,OO zl 
- pokrycie koszt6w akcji ratowniczych podczas powodzi 21.005,OO zl 
- finansowanie Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej w Kolaczycach 13.5 80,OO zl 
- wyplatq dodatk6w dla pracownik6w socjalnych GOPS 15.000,OO zl 
- dofinansowanie programu ,,posilek dla potrzebujqcych" 245.895,OO zl 
- wyplatq stypendi6w szkolnych 753.21 0,OO zl 
- sfinansowanie wyprawki szkolnej 6.928,OO zl 
- wprowadzenie nauki jqzyka angielskiego w pienvszych klasach szk61 

podstawowych 1 1.696,OO zl 
- dofinansowanie koszt6w prac komisji powolanych do rozpatrzenia wniosk6w 

postqpowania kwalifikacyjnego o stopieli awansu zawodowego nauczycieli 600,OO zl 
- na dofinansowanie projektu ,, Polsko slowackie spotkania z kulturq" 3.351,OO zl 
3. dotacje realizowane na podstawie porozumieli z organami administracji 

q d o w e j  - 20.000,OO zl 
4. dotacja z W.F.O.S i GW 12.932,OO zl 
5. dotacje ze Srodk6w unii europejskiej 61.095,50 zl 
6. subwencja og6lna w wysokoSci 400.745,OO zl 



- czqSC: oiwiatowa - 353.373,OO zl 
- Srodki subwencji na uzupelnienie dochod6w gmin - 47.372,OO zl 

7. dochody wlasne w wysokoSci 287.070 ,OO zl 
z tego: 
- oplaty za wydawanie zezwoleh na sprzedai napoj6w alkoholowych 16.000,OO zl 
- podatek od nieruchomoSci - 227.748,OO zl 
- przychody ze sprzedaiy drewna - 27.722,OO zl 
- odszkodowania 15.600,OO zl 

Zgodnie z decyzjq Wojewody Podkarpackiego dokonano r6wniei zmniejszen planu 
dochoddw dotacji celowej na zadania zlecone gminie , przeznaczonej na skladki na 
ubezpieczenia zdrowotne o kwotq - 1.000,OO 21. 
Zmian planu subwencji og6lnej dokonano na podstawie pism Ministra Finansbw, zmian 
kwot dotacji celowych na zadania zlecone gminie dokonano zgodnie z decyzjami Wojewody 
Podkarpackiego (zmniejszenia i zwiqkszenia) oraz decyzjami Krajowego Biura Wyborczego. 
Wprowadzenie kwot dotacji celowych na dofinansowanie wlasnych zadan gminy dokonano 
na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego, oraz na podstawie zawartych porommien 
i um6w z dysponentami Srodkbw. 

Zmiany w planie przychod6w i rozchod6w dotyczyly: 
1. Wprowadzenia wolnych Srodk6w z 2005 r w wysokoSci 69.921,17 zl 
2. Zmniejszenia planowanych splat rat kredyt6w o kwotq 189.996,OO zl 

W6jt Gminy dokonywal r6wniei zmian w budzecie gminy Kolaczyce polegajqcych na 
przeniesieniach wydatkbw pomiqdzy paragrafami w ramach dzial6w oraz uruchomienia 
Srodkow z rezenv budzetu. 
Srodki rezenvy celowej na inwestycje w wysokoici 70.000,OO zl, zostaly przeznaczone na 
przebudowq drogi gminnej nr 1 13409 R Lublica - Rzeki . Srodki rezenvy og6lnej 
w wysokoSci 104.046,55 zl zostaly przeniesione na zwiqkszenie wydatk6w bieiqcych: 

na remonty dr6g po powodzi 46.174,55 zl 
na akcje powodziowq 24.100,OO zl 
na ochronq przeciwpoiarowq 23.500,OO zl 
na wydatki remontowe w budynku Z.SP i G w Bieidziedzy 6.6 12,OO zl 
dom ludowy w Lublicy 3.660,OO zl 

Zmiany w planie dochod6w, przychoddw i rozchod6w oraz przesuniqcia wydatk6w 
spowodowaly nastcpujqce zmiany planu wydatk6w w poszczeg6lnych dzialach budietu 
( zwiqkszenia i zrnniejszenia): 
1. Rolnictwo 9.667,OO zl 
2. LeSnictwo 7.722,OO zl 
3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiq elektryczna, gaz i wodq 54.165,71 zl 
4. Transport i lqcznoSC 648.246,45 zl 
5. Gospodarka mieszkaniowa 10.685,OO zl 
6. DzialalnoiC uslugowa 24.000,OO zl 
7. Administracja publiczna 73.207,OO zl 
8. Urzqdy naczelnych organ6w wladzy paristwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sqdownictwa 32.159,OO zl 
9. Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa 169.605,OO zl 
10. R6ine rozliczenia finansowe - 174.046,55 zl 
1 1. OSwiata i wychowanie 566.608,20 zl 
12.0chrona zdrowia 55.204,OO zl 



1 3. Pomoc spoleczna 
14. Edukacyjna opieka wychowawcza 
15. Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 
16. Kultura i sztuka 
17. Kultura fizyczna i sport 

razem 

Po uwzglqdnieniu w/w m i a n  plan dochod6w wynosi kwotq 18.0: 50 zl , plan 
wydatk6w 19.933.297,67 zl , deficyt budietu wynosi kwotq 1.904.317,17 21, planowane 
przychody 2.683.921,17 21, rozchody 779.604,OO 21. 

Dochody zrealizowane w 2006 r wynosq kwotq : 18.024.965,37 zl, tj. 99,98 % 

Realizacja dochodbw w pu.zczegdln~ch dzialach 
--/ - 

Plan w zl Wykonanie w z1 I % wyko 

dzien 31.12.2006 r. stan naleinoSci pozostalych do zaplaty wynosi kwotq 41 
LZ nadplaty w kwocie 944,65 zl. 

W analogicznym okresie roku 2005 by'ry to kwoty : zalegloSci 352.162,22 zl , nadplaty 
91 5,96 zl. 
ZalegloSci wystzpi'ry w nastqpujqcych dochodach: 

1. czynsze 17.960,08 
wtyrn: 

a) lokale uiytkowe 17.803,39 zl 
- GS -15.031,83 ZI 
- Top-Meble - 2.769,40 zl 
- Stowarzyszenie MiloSnik6w Kolaczyc- 2,16 zl 

b) lokale mieszkalne - 112,17 zl 
( zalega 2 najemcbw, 1 miesiqc) 



c) grunty pod dzialalnoiC gospodarcq - 44,52,zl 
GS Kolaczyce) 

2. naleine odsetki 4.239,95 zl 
3. oplata za zwiqkszenie wartoici dzialki 1.420,OO zl 
4. naleine odsetki 182,3 1 zl 
5. koszty zastqpstwa procesowego (GS) 2.73 1,30 zl 
6. naleine odsetki 489,09 zl 
7. odsetki od oplat z cmentarza 8,62 zl 
8. mandaty kame 750,OO zl 
9. odsetki od mandat6w 82,57 zl 
10. wplywy z karty podatkowej 7.865,16 zl 
1 1 .podatek od nieruchomoici og6lem .4.000,12 zl 

z tego: 
1) podatek od nieruchomoici z gospodarki uspolecznionej 90.843,83 zl 

( Sp6ldzielnia Pracy Braniy Sk6rzanej ASK0 w Kolaczycach 
20.917,14 zl, GS Kolaczyce 69.926,69 zl, ) 

2) podatek od nieruchomoici z gospodarki nieuspolecznionej 33.156,29 zl 
12. podatek rolny z gospodarstw indywidualnych 56.220,75 zl 
- podatek leiny z gospodarki indywidualnej 2.3 16,43 zl 
- podatek od Srodk6w transportowych 20.238,74 zl 
- podatek od spadk6w i darowizn 144,50 zl 
- podatek od czynnoici cywilno-prawnych 647,OO zl 
- naleine odsetki od wlw zalegloici podatkowych 69.526,OO zl 
- oplata eksploatacyjna (Firma Stefanik) 23.237,29 zl 
- naleine odsetki od wlw 38.310,39 zl 
- wynajem mieszkari w domu nauczyciela w Bieidziedzy 368,24 zl 
- naleine odsetki 374,30 zl 
- naleinoSci od dluinik6w alimentacyjnych 42.553,86 7, 

3 zalegloici z tytulu podatk6w i oplat zostaly wystawione upomnienia. Po rozpoznaniu 
tuacji materialnej zalegajqcych podatnik6w zostaly wystawione czqiciowo tytuly 

w ykonawcze. 
Na naleinoici niepodatkowe wystawiono wemania do zaplaty. Zalegloici Gminnej 
Sp6ldzielni w Kolaczycach zostaly zgloszone do syndyka masy upadloici w wymaganym 

zepisami terminie. 
1 zalegloici Sp6ldzielni Pracy Braniy Sk6rzanej ,,AskoV w Kolaczycach, w l i k ~  

zostaly wystawione tytuly egzekucyjne. 

Nadplaty wystrpily w nastqpujqcych dochodach: 
- czynsze lokal uiytkowy 

podatek od nieruchomoici z gospodarki uspolecznionej 
podatek rolny z gospodarki uspolecznionej 

- podatek rolny z indywidualnych gospodarstw rolnych 
- podatek leinym 
- podatek od irodk6w transportowych 

W wyniku obniienia g6mych stawek podatkowych przez Radq Gminy, Gmina utracila 
w 2006 r. dochody w kwocie - 206.742,OO zl, z tego: 
N podatku od nieruchomoici 178.497,OO zl 
w podatku od irodk6w transportowych 26.61 8,OO zl 
N podatku od posiadania ps6w 1.627,OO zl 



Natomiast w wyniku udzielonych ulg, zwolnieii, zaniechania poboru ul 
dochody w wysokoSci 119.710,OO zl , z tego: 
- w podatku od nieruchomoSci 
- w podatku rolnym 

Gmina utracila r6wniez dochody w wyniku umorzenia zalegloSci p 
49.041,OO zl, z tego: 
- podatek od nieruchomoSci 
- podatek rolny 
- podatek 1eSny 
- podatek od Srodk6w transportowych 

vych w wysokoS 

W wyniku udzielonych odroczeii gmina utracila dochody w wysokoSci 39.371,OO zl , z tegcc 
- w podatku od nieruchomoSci 7.915,OO zl 
- w podatku rolnym 206,OO zl 
- w podatku od Srodk6w trans~ortowvch ,1.250,00 zl 

tku roln Stan zaleglo4ci z tytulu podai nego i od nieruchomoSci z gospodarki 
indywidualnej w poszczeg6lnych solectwach, wg stanu na 31.12.2006 r. 

Solectwo liczba podatnik6w zalegajqcych kwota w zl 

1. Bieidziadka 
2. Bieidziedza 
3. Kolaczyce 
4. Krajowice 
5. Lublica 
6. Nawsie Kolaczyck 
7. Siekl6wka 
8. Sowina 

Razem 



Og6lem zrealizowane dochody budzetu gminy Kolaczyce wynosq kwotq 18.024.965,37 zl 

Struktura zrealizowanych dochod6w: 
1- ~. - 

I I 

1. subwencja og6lna 
2. dotacje na zadania zlecone gminie 
3. dotacje z budzetu paiistwa na dofinh13" walie wlasnych zadari 
4. dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumien 
5. dotacje na dofinansowanie wlasnych zadan ze Srodk6w funduszy 

celowych 
6. dotacje ze Srodk6w unii europejskiej 
7. podatki i opl-aty 
8. udzialy w podatkach 
9. pozostal-e dochody wlasne 

Dotacje otrzymane przez gmine w 2006 roku na zadania zlecone wynoszq kwotq 
3.395.974,76 zl . 
Dotacje na dofinansowanie wlasnych zadan wynosq og6lem kwote 2.334.779,13 zl, z tego: 
a) dotacje z budietu pa6stwa 2.158.574,17 zl 
1) na wyplatq zasilk6w z pomocy spolecznej w wysokoSci 406.295,OO zl 
2) pomoc panstwa w zakresie d o w i a n i a  33 1.795,OO zf 
3) remonty dr6g w ramach usuwania powodzi 500.000,OO zi 
4) na fmansowanie G.0.P.S w Kofaczycach 134.580,OO z4 
5) na wyplatq stypendi6w szkolnych 753.2 10,OO zl 
6) na dofinansowanie mikroprojektu ,,polsko slowackie spotkania z kulturq" 
realizowanego z udzialem Srodk6w E.F.R.R 606,17 zl 
7) na pokrycie koszt6w akcji ratowniczej w czasie powodzi 2 1.005,OO zl 
8) na wyprawkq szkolnq 6.927,90 zi 
9) na nauke jqzyka angielskiego w klasach pierwszych 3.555,lO zl 
10) na sfinansowanie prac komisji w oSwiacie 600,OO zl 
b) ze Srodk6w funduszy celowych 12.932,OO zl 
tj. z WFOS i GW na przygotowanie inwestycji z zakresu ochrony Srodowiska do realizacji 
w ramach Zwiqzku Gmin Dorzecza Wisloki . 
c) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumieli 39.635,67 zl 

:go : 
- ze Srodk6w Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na koszty utrzymania 

cmentarzy wojennych - 20.000,OO zl 
- z budketu miasta  asl la na koszty prowadzenia oddziah przedszkolnego 

w Krajowicach -19.635,67 zl 



kiej d) dotacje ze Srodkdw unii europejs -123.637,29 zl 
z tego: 

- ze Srodkdw (S.P.0) w wysokogci 119.091,OO zl na zadanie ,,Przebudowa plyty rynku 
w Kolaczycach" 

- ze Srodk6w E.F.R.R dofinansowanie mikroprojektu ,,polsko slowackie spotkania 
z kulturq realizowanego z udzialem Sr. budzetu panstwa 4.546,29 zl 

Zrealizowane dochody 2006 roku byly mniejsze od wydatk6w o kwote 1.250.513,86 z1.j 
Plan wydatk6~ po zmianach \\ynidsl kwote 19.933.297,67 zl, zaS wykonanie 
19.275.478,23 zl. tj. 96.70 %. 
Z tego: 

a) wydatki h iewe:  plan 17.098.328,67 zlotych , wykonanie 16.599.077,ll zlotych- 
97,08 OrJ 

b) uydatki ma-iatF;o\ve: plan 2.834.969,OO zlotych, wykonanie 2.676.401,12 zlotych - 
94,41 

1. wydatki bieece (planfwykonanie) 
2. wydatki majqtkowe (pladwykonanie) 

Z wydatk6w bieqcych mozemy uyodrqbnik wynagrodzenia i pochodne oraz dotacje i 
wydatki na obsluge dhgu jednostki oraz pozostale wydatki. 

Struktura zrealizowanych wydatk6w bieiqcych 

1. wynagrodzenia i pochodne - 7.247.936,41 zl, 
2. dotacje z budzetu gminy - 408.480,62 zl 
3. obshga dlugu grniny - 115.880,14 zl 
4. pozostale wydatki bieqce - 8.826.779,94 zl. 



Realizacja wydatko'w w poszczego'lnych dziatach 
I' I 

L I: lzial / Plan lrydatki 
1 1 010 / 17.743,OO 

Yykona nie w zl 

9 754 282.468,OO 246.171,87 87,15 

10 756 36.000,OO 24.021,23 66,73 

11 757 153.050,OO 115.880,14 75,71 

12 75 8 33.953,45 6.006,71 17,69 

13 80 1 7.839.642,20 7.760.753,19 98,99 

14 85 1 1 15.204,OO 102.339,75 88,83 

15 852 4.678.153,OO 4.649.554,32 99,39 

16 854 878.776,OO 874.979,09 99,57 

17 900 1.224.556,36 1.121.427,89 91,58 

18 92 1 212.087,50 202.128,52 95,30 

19 926 66.000,OO 65.915,96 99,87 

razem 19.933.297,67 19.275.478,23 96,69 

Dzia1010- Rolnictwo i lowiectwo 

Wydatki bieiqce - 17.525,56 zl 
1. wplaty na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej - 5.053,71 zl 
2. podatek rolny z gruntow mienia wsi Kolaczyce - 2.805,OO zl 
3. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego 

do produkcji rolnej przez producentow rolnych 9.477,30 zl 
4. koszty postepowania w sprawie zwrotu akcyzy 189,55 zl 

Wydatki bieiqce - 25.227,15 zl 

1. obsluga sprzedaiy drewna - 
2. zakup sadzonek - 
3. Scinka drewna i porqdkowanie lasu - 
4. podatek leSny z lasu mienia wsi Kolaczyce - 
5. wynagrodzenia gajowego (mienie wsi Kolaczyce) - 



Dzial400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektrycznq, gaz i woc 

Vydatki bieiqce - 49.054,65 z1 
1. dotacja przedmiotowa do 1 m wody - 9.054,6: 
2. planowane do realizacji w tyrn dziale zadanie pn." Usuwanie skutkow powodzi w 

obiektach stacji uzdatniania wody" nie bylo realizowane lecz zostalo przeloione dl 
realizacji na 2007 rok po uzyskaniu dotacji na ten cel z W.F.O.S. i G. W 

Dzial600 Transport i lqcznoS6 

Wydatki bieiqce - 1.240.007,13 zl 

1. zimowe utrzymanie dr6g - 13.278,5 1 zl 
2. remonty dr6g - )2.491,89 zl 
3. bieiqce utrzymanie dr6g - 11.201,09 zl 
4. pomoc finansowa dla powiatu jasielskiego na remont drogi powiatowej nr 1837R 

Kolaczyce - Siekl6wka - Lubla w krn 9+074-9+368 w ramach usuwania skutk6w 
klesk iywiolowych - 30.000,OO zl 

5. hie-ce usuwanie skutkdw powodzi , projekty oraz nadz6r budow 4.019,7- ' 

6. drobne remonty - usuwanie skutk6w powodzi - 32.005,4 
7. remonty dr6g w rarnach usuwania skutk6w klesk iywiolowych: 

droga gminna nr 1 13409 R Lublica - Rzeki - 91.835,87 zl 

remont przepustu 0 150 w drodze Siekl6wka Podlas - Fara E. 

nr ewid. 482,5 18 - 2 
Remont drogi gminnej nr 1 13404 R Bieidziedza - Turczyn 
na dl. 400 mb - ,. 

Remont przepustu 0 150 w drodze Siekl6wka-Stawy-Szop 

nrewid. 672 - 
Remont drogi gminnej Nal 

nr ew. 12 1 na dl. 400 mb - 

Remont drogi gminnej Nawsie Kolaczyckie-Chrzanowa-Doly 

nr ew. 121 na dl. 400 mb - 94.288,77 zl 

Remont drogi gminnej Bieidziadka - Poreby nr ew. 1006,1327 

na dl. 400 mb - 9 > zl 
Remont drogi gminnej Sowina - Koz6wka nr ew. 682,68311 
na dl. 500 mb - 121.261,41 zl 

'ydatki majqtkowe - 746.578,88 z1 
1. pomoc finansowa dla powiatu jasielskiego na opracowanie dokumentacji projektowej 

na przebudowe drogi Nr 1837R Kolaczyce - Sieklowka - Lubla - 70.000,OO zl 
2. realizacja projektu z udzialem Srodkow unii europejskiej pn: ,, Przebudowa dr6g 

gminnych na ulicy Rynek i Tekstorysa w Kolaczycach" - 398.615,77 zl 
3. Przebudowa drogi gminnej Lublica Rzeki - 27; zl. 



cia1 700- Gospodarka mieszkaniowa 

,datki bieiqce - 36.238,28 zl 
1. ubezpieczenie mienia komunalnego ,oplaty za wylqczenie z produkcji rolnej 

gruntow, oplata melioracyjna, wycena nieruchomoSci - 5.865,82 z! 
2. odszkodowanie za nieruchomoSC pod drogq gminnq nr 1920003 Lublica - 

Krzyi6wki-Rzeki - 87,OO zl 
3. energia, gaz budynki komunalne , legalizacje gaSnic , na o drobnt 

remont i naprawy - 28.285,46 zl. 
prawa k~ 

Wydatki bieiqce - 142.246,96 zl 
1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz koszty 

opracowania decyzji o warunkach zabudowy - 28.760,20 zl 
2. opracowania geodezyjne, podklady mapowe - 3.660,OO zl 
3. koszty utrzyrnania cmentarzy komunalnych - 109.826,76 zl 

,Aat 750 - Administracja publiczna 

Wydatki bieiqce 1.700.371,66 zl 
1. wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone gminie z zakresu dUIIllIllSlrdLJ. 

rqdowej - 80.: 
2. diety dla radnych, ryczak dla przewodnicqcego Rady Gminy , koszty 

uroczystej sesji - 40.658,39 z 
3. wynagrodzenia pracownik6w urzedu gminy - 1.188.789,67 zl 
4. wydatki rzeczowe urzedu gminy - 270.029,75 2 

5. docieplenie i elewacja budynku administracyjnego nr 2 - 731,62 i 
6. promocja gminy - 837,27 i 
7. ryczalty dla soltysbw - 000,OO 2 

8. skladka czlonkowska dla Zwiqzku Gmin Dorzecza Wisloki 
podkarpackie Stowarzyszenie Samorqd6w Terytorialnych l30,64 z: 

9. drobne wydatki administracyjne solectwa - , .340,30 z. 

oraz 
- 

Wydatki majqtkowe -129.423,12 zl 
1. zakupy Srodk6w trwalych w urzedzie - 19.662,Ol zl 
2. przebudowa dachu i docieplenie budynku administracyjnego nr 1 - 109.761,ll zl 

Dzial 751 - Umedy naczelnych organ6w wladzy palistwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sqdownictwa 

Wydatki bieiqce - 19.626,17 zl 
1. prowadzenie i aktualizacja stalego rejestru wyborc6w - 1.360,43 zl 
2. koszty przygotowania i przeprowadzenia wybor6w samorqdowych - 18.265,74 zl 

w tym: 
- diety dla czlonk6w komisj i wyborczych - 9.095,OO zl 
- sporiqdzenie spisu wyborc6w oraz obshga inforrnatyczna - 4.384,52 zl 
- pozostale: druk obwieszczen, kart do glosowania przygotowanie lokali 

wyborczych inne materialy 4.786,22 zl 



Dzial754 - Bezpieczehstwo publiczne i ochrona przecii 

Wydatki bieiqce 149.789,37 zl 

1. zakup paliwa dla Komisariatu Policji w Kolaczycach - 
2. ekwiwalent dla czlonk6w OSP za udzial w akcjach ratownic 
3. wynagrodzenia kierowcy oraz komendant gminny OSP - 
4. paliwo, wyposaienie, naprawy sprzqtu , badania lekarskie cs 

OSP - 
5. wynagrodzenie - zesp61 reagowania kryzysowego - 
6. akcja ratownicza , wykonanie waldw powodziowych ochronnych - 

Wydatki majqtkowe 96.382,50 zl 
1. sarnoch6d dla OSP Siekl6wka - 
2. zestaw pompowy OSP Kolaczyce - 

Dzi 
POS 

ial756 - Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych 
iiadajqcych osobowoSci prawnej oraz wydatki zwiqzane z-ich pobore 

Wydatki bieiqce - 24.021,23 zl 
1. inkaso dla soltys6w - 
2. zakup drukbw, oplata komornicza - 

Dzial757 - Obsluga dlugu publicznnan 

Wydatki bieiqce - 115.880,14 zl 

1. odsetki od kredyt6w i poiyczek - 1 15.880,14 zl 

Dzial758 - R6ine rozliczenia 

Wydatki bieiqce - 6.006,71 zl 
1. koszty obslugi bankowej - 

rowa 

jednost 
:m 

:ek nie 

dzial801- OBwiata i wychowanie 

Wydatki bieiqce - 6.896.819,32 zl 
1. wynagrodzenia i pochodne w szkolach podstawowych 3.569.247,18 zl 

w tym: 
nauka jezyka angielskiego w klasach pienvszych szk61 podstawowych - 3.555,10 zl 

( ze Srodk6w dotacji) 
2. dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy) 229.723,37 zl 
3. wydatki rzeczowe szk6l podstawowych 5 16.009,05 zl 
4. wynagrodzenia i pochodne w oddzialach przedszkolnych przy szkolach 

podstawowych 218.394,38 zl 
5. dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy) 17.904,59 zl 
6. wydatki rzeczowe oddzialy przedszkolne 39.150,80 zl 
7. wynagrodzenia i pochodne Przedszkole Kolaczyce 267.226,07 zl 
8. dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy) 15.763,98 zl 



9. wydatki rzeczowe Gminnego Przedszkola 53.060,09 zl 
10. wynagrodzenia i pochodne gimnazjach 1.412.116,ll zl 
11. dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy) 97.810,17 zl 
12. wydatki rzeczowe w gimnazjach 207.647,14 zl 
13. dowozenie uczni6w 26.884,3 1 zl 
14. koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powolanych 

do rozpatrzenia wniosk6w nauczycieli o wyzszy stopieh awansu 
zawodowego 1 .440,55 zl 

15. wyprawka szkolna dla uczni6w klas pierwszych 6.927,90 zl 
16. wymiana okien w szkolach Lublica, Krajowice, Sowina 105.770,42 zl 
17. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 31.281,70 zl 
18. dotacja na zadanie ,,opieka nad dzieCmi w wieku przedszkolnym" 6.000,OO zl 
19. remont dachu lqcznika budynku szkoly i sali gimnastycznej 

w Bieidziedzy 3.916,93 zl 
20. wyrownanie terenu wokbl budynku Z.SP i G w Bieidziedzy 13.959,81 zl 
21. zakup ialuzji do budynku Z.SP i G w Bieidziedzy 7.985,57 zl 
22. odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych nauczycieli 

emeryt6w i rencistow 46.828,OO zl 
23. remont c.o - mieszkanie w budynku Z. SP i G w Sowinie 1.2 10,OO zl 
24. realizacja programu rozwoj ch6r6w szkolnych pn: ,,Spiewajqca polska" 561,20 zl 

Wydatki majqtkowe - 863.933,87 z1 
1. Budowa chodnika przy budynku Z. SP i G w Bieidziedzy - 9.146,48 zl 
2. rozbudowa budynku Z. SP i G w Biezdziedzy - 749.971,OO zl 
3. monitoring budynku Z.SP i G w Bieidziedzy - 9.981,13 zl 
4. wyposaienie budynku Z. SP I G w Bieidziedzy - 76.439,14 zl 
5. wyposaienie gabinetu dyrektora szkoly w Bieidziedzy - 4.400,OO zl 
6. wyposaienie budynku szkoly w Bieidziedzy w sprzqt p.poi. 1.433,50 zl 
7. roboty dodatkowe przy budynku szkoly w Bieidziedzy 12.562,62 zl 

(montai drnvi zewnqtrznych, podjazd dla niepelnosprawnych, wykonanie odboj6w z plyt 
laminowanych na korytarzach) 

Dzial851- Ochrona zdrowia 

Wydatki bieiqce -64.396,76 zi 
1. wydatki na profilaktykq i przeciwdzialanie alkoholizmowi 64.396,74 zl 

(badanie osob uzaleinionych, kontrola punktow sprzedaiy alkoholu, wypoczynek letni 
dzieci i mlodzieq) 

Wydatki majqtkowe - 37.943,Ol zi 
1. pomoc finansowa dla powiatu jasielskiego na zakup karetki dla szpitala 9.204,OO zl 
2. dotacja dla SP.ZOZ w Kolaczyach na zakup sprzqtu specjalistycznego 28.739,Ol zl 

dzial 852 - Pomoc spoleczna 

Wydatki bieiqce 4.649.554,32 z1 
1. odplatnoSC za pobyt w domu pomocy spolecznej 
2. zasilki rodzinne 
3. zasilki pielqgnacyjne - 
3. Swiadczenia pielqgnacyjne 
4. zaliczki alimentacyjne - 



5. zasilki z tytuh urodzenia dziecka (becikowe) 105.000,OO zl 
6. skladki na ubezpieczenia spoleczne oplacane za osoby pobierajqce niekt6re 

Swiadczenia z pomocy spolecznej 27.452,63 zl 
7. obsluga wyplat Swiadczen rodzinnych 23.;756,70 zl 
8. wynagrodzenia i pochodne(obs1uga wyplat Swiadczen) 32.471,53 zl 
9. skladki na ubezpieczenia zdrowotne 11.643,17 zl 
10. zasilki z pomocy spolecznej 668.908,58 zl 

w tym: 
- zasilki celowe ze Srodk6w wlasnych gminy - 86.359,8 1 zl 
- zasilki okresowe ze Srodkbw wlasnych gminy - 24.001,20 zl 
- zasilki okresowe ze Srodk6w dotacji -406.295,OO zl 
- zasilki stale ( ze Srodk6w dotacji) - 152.252,57 zl 

1 1. dodatki mieszkaniowe - 
12. Gminny OSrodek Pomocy Spolecnej w Kolaczycach 

w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne 212.026,85 zl 
- wydatki rzeczowe 4 1.376,04 zl 

13. ushgi opiekulicze - 
wtym: 
- wynagrodzenia i pochodne 89.517,85 zl 
- wydatki rzeczowe 7.507,57 zl 

14. zasilki dla rodzin dotknietych przez pow6di 
15. zasilki dla os6b poszkodowanych przez dhgotrwalq suszq 
16. urqdzenie punkt6w wydawania posilk6w w szkolach - 

(Sowina, Sieklowka, Kolaczyce, Bieidziedza, Lublica) 
17. koszty doiywiania 
18. zwrot nienaleinie pobranej dotacji na wyplate Swiadczeli 
19. odsetki od nienaleinie pobranej dotacji 

dzial854 - Edukacyjna Opieka wychowawcza 

Wydatki bieiqce 874.979,09 zl 
1. Swietlica przy Z.SP i G w Kolaczycach - wynagrodzenia 
2. dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy) 
3. wydatki rzeczowe 
4. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 
5. pomoc socjalna dla uczni6w - stypendia 
6. pomoc socjalna dla uczni6w - zasilki losowe 

dzial900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 

Wydatki bieiqce - 322.788,15 zl 
1. dotacja przedmiotowa do 1 m Sciek6w - 
2. utrzymanie czystoSci w grninie - 
3. oSwietlenie ulicne (energia) - 
4. edukacja ekologiczna - 
5. wynajem kabin TO1 TO1 - 
6. nakqcanie zegara - 
7. koszty obshgi projektu ,, Poprawa czystoSci zlewni rzeki Wisloki" - 
8. odbitki, mapy - 



Wydatki majqtkowe - 798.639,7 
1. przylqcza do kanalizacji sanitarnq 
2. ogrodzenie przepompowni Sciek6w w Nawsiu Kolaczyckim 
3. projekt modernizacji oczyszczalni Sciek6w w Kolaczyach 

koszty przygotowania inwestycji 
,Poprawa czystoSci zlewni rzeki Wisloki" 
budowa oiwietlenia ulicznego w Bieidziadce 

6. projekty na budowe ~Swietlenia : 
- ul. Jana Pawla Kolaczyce 
- Bieidziedza Zakqty 
- Siekl6wka Wszkoly 

7. realizacja projektu ,, Przebudowa plyty rynku w Kolaczycach" 

dzial 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
* 

Wydatki Bieiqce 198.628,52 zl 
1. realizacja projektu ,,polsko slowackie spotkania z kulturq" - 4.347,57 zl 
1. dotacja na prowadzenie chbr6w - 8.000,OO zl 
2. Swietlice i kluby wiejskie - a9.736,9f -' 
3. dotacja do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolaczycach - 75.812,0( 
4. konsenvacja kapliczki Sw. Franciszka w Kolaczycach - 732,OO 

Wydatki majqtkowe - 3.500,OO zl 
1. zakup pieca ceramicznego (elektrycznego) - 

dzial926 - Kultura fizyczna i sport 
Wydatki bieiqce - 65.915,93 zl 
1 .  dotacje na realizacje zadah zlecanych do wykonania stowarzyszc 

( LKS ,,0stoja7' 38.00,000 zl, LKS ,,Orzel" 20.000,OO zl) 
2. energia i gaz dom sportowca w Kolaczycach - 
3. organizacja imprezy sportowej ,,turniej tenisa" - 

Realizacja wydatk6w budietu wg. poszczeg6lnych jeanosre~ gminy: 

Lp. 
1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Wykonanie \; 
7.814.259,54 

1.836.127,55 
718.508,82 

1.577.420,14 
834.097,24 
802.961,ll 
721.236,72 
337.478,14 

4.633.388,97 

19.275.478,23 

Nazwa jednostki 
Urzqd Gminy Kolaczyce 
Z. SP i G w Kolaczycach 
Z. SP i G w Krajowicach 
2. SP i G w Bieidziedzy 
Z. SP i G w Sowinie 
Z. SP i G w Lublicy 
Z. SP i G w Siekl6wce 
Gminne Przedszkole w Kolaczycach 
Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej w 
Kolaczycach 

, Razem 

Plan w zl 
8.398.834,67 

1.847.691,OO 
722.496,OO 

1.581.124,OO 
839.667,OO 
804.500,OO 
723.490,OO 
355.728,OO 

4.659.767,OO 

19.933.297,67 



Dotacje przekazane z budietu gminy Kolaczyce w 2006 r wynoszq kwotq 408.480,62 zl, 
z tego: 
a) dotacje podrniotowe 80.865,71 zl 

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 75.8 12,00,zl 
- 2 % odpis podatku rolnego na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej 5.053,71 zl 

b) dotacje przedmiotowe 117.671,90 zl 
- doplata do wody 49.054,65 zl 
- doplaty do iciek6w 68.617,25 zl 

c) pomoc finansowa dla powiatu jasielskiego 109.204,OO zl 
- na remont drogi Kolaczyce - Lubla ( w m. Siekl6wka) 30.000,OO zl 
- projekt przebudowy drogi Kolaczyce- Lubla 70.000,OO zl 
- na zakup karetki ratowniczej 9.204,OO zl 

d) dotacja dla SP ZOZ w Kolaczycach na zakup specjalistycznego sprzqtu 
stomatologicznego 28.739,Ol zl 

e) dotacje przyznane w trybie ustawy o dzialalnoici poiytku publicznego 
i wolontariatu • 72.000,OO zl 
- na wychowanie przedszkolne 6.000,OO zl 

(Ochronka Si6str Serafitek w Bieidziadce) 
- na upowszechnianie kultury i podtrzymywanie tradycji w zakresie ch6r6w 8.000,OO zl 

(Chor Zorza w Kolaczycach) 
- na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 58.000,OO zl 
- (L.K.S ,,Ostoja" w solectwach Kolaczyce i Nawsie Kolaczyckie, Krajowice, 

L.K.S ,,Orzel" w solectwach Bieidziadka, Bieidziedza, Sowina, Lublica i Sieklbwka) 
Wyboru organizacji, kt6rym powierzono realizacjq zadan gminy dokonano w trybie 
otwartego konkursu . 

W okresie sprawozdawczym Gmina realizowala zadania zlecone z zakresu administracji 
rzqdowej i innych zadaii zleconych gminie ustawami, kt6re w okresie sprawozdawczym 
wynoszq 

- dochody: plan 3.410.127,OO zl, wykonanie 3.395.974,76 zl 
- wydatki : plan 3.410.157,OO zl, wykonanie 3.395.974,76 zl 

Szczeg6lowy zakres zadari zleconych przedstawiono w zalqczniku tabelarycznym 

Z oplat za wydawanie zezwolen na sprzedai napoj6w alkoholowych osiqgniqto dochody 
w kwocie 75.482,12 zl (plan 76.000,OO zl ) i zrealizowano wydatki na realizacjq zadan 

okreilonych w programie profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych w kwocie 
64.396,74 (plan og6lem 66.000,OO zl).Nie wykorzystane zostaly Srodki na zwalczanie 
narkomanii w wysokoici 10.000,OO zl . 

W roku 2006 podpisana zostala umowa nr Z/2.18/111/3.1/72/05/U/87/06 o dofinansowanie 
projektu ZJ2.18/m/3.1/72/05 -Przebudowa dr6g grninnych na ulicy Rynek i Tekstorysa 
w Kolaczycach w ramach Priorytetu 3 - Rozw6j lokalny, ze irodk6w Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

W roku 2006 gmina dokonala splaty zaciqgniqtych poiyczek i kredyt6w 
w wysokoici 779.604,OO zl , z tego: 



kredyt zaciqgniqty w 2004 roku w BS Kolaczyce na wydatki nie znajdujqce pokrycia 
w dochodach w kwocie 423.600,OO zl (drugi rok splaty) 
kredyt zaciqgniqty w 2005 roku w BS Kolaczyce na wydatki nie znajdujqce pokrycia 
w dochodach w kwocie 356.004,OO zl (pienvszy rok splaty) 

W 2006 roku zaciqgniqto kredyt w BS Kolaczyce w wysokoSci 1.900.000,00 zl na pokrycie 
planowanego deficytu budzetu oraz na splatq wczeSniej zaciqgniqtych kredyt6w. 
Gmina zawarla umowq z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie kredytu na 
prefinansowanie zadania ,,Przebudowa plyty rynku w Kolaczycach" . 
Na koniec 2006 roku gmina posiadala wymagalne zobowiqzanie z tytulu wynagrodzen 
pracownik6w w wysokoSci 1.132,86 zl. 

Zobowiqmia niewymagalne wynoszq kwotq 528.694,77 zl. i dotycq zobowiqzan z tytulu 
wykonanych uslug, dostaw wody, energii, gazu i materialbw, podatku dochodowego od osdb 
fizycznych oraz z tytuh dodatkowego wynagrodzenia rocznego przyslugujqcego 
pracownikom za 2006 rok. 

W okresie sprawozdawczym Gmina Koiaczyce nie udzielala porqczen, nie udzielala 
z budzetu gminy pokyczek. 

Stan zadhzenia gminy Kolaczyce na dzieii 31.12.2006 r wynosi kwotq 3.746.796,OO z t  
z tytulu zaciqgniqtych kredytdw i poiyczek w tym z tytuh: 

- kredyty zaciqgniqte w bankach komercyjnych - 3.529.924,OO zl 
- pokyczka zaciqgnicta w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie 

wydatk6w na realizacje projektu z udzialem Srodkdw Sektorowego Programu 
Operacyjnego pn. ,, Przebudowa plyty rynku w Kolaczycach" - 21 6.872,00 zl 

Lqczna kwota dlugu gminy Kolaczyce na koniec 2006 roku stanowi 20,79 % zrealizowanych 
dochod6w. 



l r r r f i ,~  lfpmJy 
38-213 tiolaczyce 

woj. pacllc?rpnrkie 

Dochody budietu Gminy KOLACZYCE za okres od 1.01 do 31.12.2006 
ro k. 

Plan PO Wykonanie 
dzial Wyszczegdlnienie zmianach w zl 

w zl 
010 Rolniciwo i lowiecbvo 9.667,OO 9.666,SS 

- dotac-la celona z budzetu panstwa na zadania 9.667,OO 9.666,85 
zlecone gminie z przeznaczeniem na zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej 

020 LeSnicbvo 47.722,OO 48.982,73 
- sprzedaz dren na 

na usuwanie skutkdw klesk iywiolowych 

wplywy z cmentarzy komunalnych 
- dotacja przekazana przez Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego na remont cmentarzy 

administracji rzqdowej zleconych gminie 
- wplywy za sprzedai znakdw skarbowych i 

specyfikacj i 1.534,OO 806,06 
- udzial w dochodach zwiqzanych z realizacjq 

zadah z zakresu administracji rqdowej 1.050,OO 
- mandaty kame 1.522,50 
- odsetki od nieterrninowych wplat - 200,OO 

- 8,80 
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- dotacje celowe otrzymane z budzetu palistwa na 
realizacjqzad~ biezqcych z zakresu 
administracji rqdowej zleconych gminie 
przeznaczone na : 

1. prowadzenie i aktualizacje rejestru 1.361,OO 1.36-, .-. , 
wyborc6w 

2. na przygotowanie i przeprowadzenie 32.159,OO 18.26 
wybor6w sarnorqdowych 

754 Bezpieczeristwo publiczne i och 21.00f 21.00 
pneciwpoiarowa -. 

- dotacja celowa z budzetu panstwa na 
dofinansowanie wlasnych zadah przeznaczona na 2 1.005 ,OO 21.005,OO 
pokrycie koszt6w akcji ratowniczych 

756 Docbodg od os6b praw-nych, os6b f i c z n y c h  i od I - 
innych jednostek nie posiadajqc !.584.257,29 
prawnej oraz w~datki  nviqzane 

-- 

- podatek dochodowy od os6b f :h .100.000,00 1.287.61 8,OO 
- podatek dochodowy od os6b p I 9.000,OO 30.41 3,08 
- podatek rolny 262.533,OO 248.886,91 
- podatek IeSny 33.903,OO 32.012,36 
- wplywy z karty podatkowej 8.200,OO 10.429,54 
- podatek od nieruchomoSci 686.748,OO 730.204,85 
- podatek od Srodk6w transportowych 52.000,OO 49.023,26 
- podatek od spadk6w i darowizn 12.000,OO 4.152,OO 
- oplata administracyjna 4.500,OO 5.150,OO 
- podatek od posiadania ps6w 1.400,OO 980,OO 
- oplata skarbowa 23.500,OO 24.239,04 
- odsetki 4.350,OO 5.480,35 
- oplata eksploatacyjna 23.400,OO 24.589,29 
- podatek od czynnoSci cywilnc-prawnych 3 1.230,OO 49.391,05 
- oplata targowa 500,OO 690,OO 
- oplaty za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 76.000,OO 75.482,12 
- dywidendy 4.900,OO 4.900,OO 
- oplata za obwody lowieckie - 61 5,44 

758 R6ine rozliczenia 9.471.006,OO 9.478.666,74 
- czqSc oSwiato vencji ogolnej 5.769.395,OO 5.769.395,OO 
- czqSC rownow lbwencj i ogolnej 23 1.586,OO 231.586,OO 
- czqSC wyr6wnawcza subwencji og6lnej 3.399.053,OO 3.399,053,00 
- Srodki subwencji na uzupelnienie dochod6w 

grnin 47.372,OO 47.372,OO 
- odsetki od Srodk6w na rachunkach bankowych 8.000,OO 15.659,84 
- odszkodowania skradzione mienie 15.600,OO 15.600,90 

komunalne, oraz szkody powodziowe 



801 Oiwiata i wychowanie 69.724,OO 68.500,67 
- dotacja z budzetu Miasta Jasla na prowadzenie 

oddzialu przedszkolnego w Krajowicach 20.500,OO 19.635,67 
- wplywy z oplaty stalej z Przedszkola 30.000,OO 37.782,OO 
- dotacja celowa z budietu pahstwa na 

dofinansowanie wlasnych zadan gminy 
przeznaczona na: 
1. wprowadzenie nauki jqzyka angielskiego w 1 1.696,OO 3.555,lO 

pienvszych klasach szk61 podstawowych 
2. na sfinansowanie wyprawki szkolnej 6.928,OO 6.927,90 
3. na sfinansowanie prac komisji 

kwali fikacyjnych i egzarninac yjnych 600,OO 600,OO 
powolanych do rozpatrzenia wniosk6w 
nauczycieli o wyiszy stopieh awansu 
zawodowego 

852 Pomoc spoIeczna 4.164.086,OO 4.169.137,96 
- wplywy z odplatnoSci za uslugi opiekuncze 
- dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 5.000,OO 7.737,66 

realizacjq zadan bieqcych z zakresu 
administracji rzqdowej zleconych grninom 
pneznaczone na : 

1. wyplatq Swiadczen rodzinnych 3.076.500,OO 3.076.500,OO 
2. skladki na ubezpieczenia zdrowotne 11.835,OO 11.643,17 
3. wyplatq zasilkbw stalych 152.349,OO 152.252,57 
4. wyplatq zasilk6w dla rodzin 

poszkodowanych przez pow6di 45.732,OO 45.732,OO 
- dotacje celowe otrzymane z budietu pahstwa na 

dofinansowanie wlasnych zadah gminy 
pmeznaczone na: 

1. wyplatq zasilk6w okresowych 406.295,OO 406.295,OO 
2. koszty utrzyrnania G.0.P.S 134.580,OO 134.580,OO 
3. dofinansowanie programu ,, pomoc 33 1.795,OO 33 1.795,OO 

pahstwa w zakresie doiywiania" 
- m o t  zaliczek alimentacyjnych od dluinik6w - 345,21 

naleiny budietowi gminy 
- m o t  nienaleinie pobranych Swiadczeii - 2.068,OO 

rodzinnych 
- odsetki od nienaleinie pobranych Swiadczefi - 

rodzinnych 189,35 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 753.210,OO 753.210,OO 
- dotacja celowe otrzymane z budzetu panstwa na 

dofinansowanie wlasnych zadah gminy 
przeznaczona na wyplate stypendi6w szkolnych 753.210,OO 753.210,OO 



aka kom 
izny na 

1 

900 

921 

143.239,26 
1 1.000,OO 

2 16,26 

119.091,OO 

12.932,OO 

21.703,03 
16.550,57 

6,29 

16~17 

Gospodai ~unalna i ochrona 6rodowiska 
- darow budowe kanalizacji sanitarnej 
- wplywy L "pity produktowej 

dotacj a ze Srodk6w SPO na przebudowq rynku 
w Kolaczycach 

- dotacja z W.F.O.S i G.W na przygotowanie 
grniny do realizacji projektu w rarnach Zwiqzku 
Gmin dorzecza Wisloki 

11 15,37 

360.895,OO 
1 0.000,OO 

2.000,OO 

335.963,OO 

2,OO 

P O g e m  dochody 18.028.980,SO 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 44.483,SO 
- wpiywy z najmu sal w domach ludowych 
- dotacja ze Srodk6w E.F.R.R na dofinansowanie 

mikroprojektu ,,polsko slowackie spotkania z 
kulturq" 

- dotacja ze Srodk6w budzetu pahstwa na 
dofinansowanie mikroprojektu ,,polsko 
slowackie spotkania z kulturq" 

16.000,OO 

25.132,50 

3.351,OO 



Wydatki budietowe za okres od 1.01 do 31.12.2006 rok. 

/ Roln 

600 14 Drogi publiczne powiatowe 70.000,OO 70.000,OO 
a) wydatki majqtkowe 70.000,OO 70.000,OO 

wtym: 
- pomoc finansowa dla powiatu jasielskiego na 70.000,OO 70.000,OO 
projekt przebudowy drogi Kolaczyce - Lubla 

600 16 Drogi publiczne gminne 1.3 13.856,OO 1.173.550,37 

a)wydatki biezqce 567.856,OO 496.971,49 
b) wydatki majqtkowe 746.000,OO 676.578,88 

w tym: 
- przebudowa dr6g ulicy Rynek i Tekstorysa 43 1 .OOO,OO 398.61 5,77 

w Kolaczycach 
- chodnik w Kolaczycach projekt 35 .OOO,OO - 
- przebudowa drogi grninnej nr 1 13409 R 
Lublica- Krzyzbwki -Rzeki 280.000,OO 277.963,ll 



v 
*awa orr 



b) wydatki majqtkowe 



a) wydatki bieqce, w tym: 4.503.798,OO 4.454.750,23 
- wynagrodzenia i pochodne od 3.580.742,OO 3.569.247,18 
wynagrodzeli 

b) wydatki majqtkowe, w tym: 864.398,OO 863.933,87 
- rozbudowa budynku Z.SP i G 

w Bieidziedzy 
80 103 Oddzialy przedszkolne w szkolach 277.939,OO 275.449,77 

podstawowych 
a) wydatki bie%ce, w tym: 277.939,OO 275.449,77 

- wynagrodzenia i pochodne od 220.168,OO 2 18.394,38 



- wynagrodzenia i pochodne 
- skiadki na ubezpieczenia spoieczne od 



a) wydatki bieece 1 11.808,44 89.384,14 
- dotacja przedmiotowa 75.891,OO 68.617,25 
b) wydatki majqtkowe, w tym: 163.3 80,OO 92.365,19 

- budowa przylqczy do kanalizacji sanitamej 43.337,OO 43.342,09 
- budowa ogrodzenia przepompowni Sciek6w 7.000,OO 6.994,lO 
w Nawsiu Kolaczyckim 
projekt modernizacji oczyszczalni Sciek6w 113.043,OO 25.864,OO 
- budowa kanalizacji sanitamej, wymiana - 16.165,OO 
studzienek, modernizacja oczyszczalni 
Sciek6w 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 13.404,OO 13.224,44 

b) wydatki majqtkowe, z tego: 
- budowa oiwietlenia przy drogach gminnych 

- przebudowa pbty rynku w Kolaczycach 





Przychodv i rozch ody budietu gminy Kolaczyce 
zn 2006 rok 

PRZYCHODY 

952 

955 

ROZCHOI 

992 

UTyszczes61nienie 

Przychody z zaciapietych poiyczek i kredyt6w na 
rynku kra joym 
z tego: 

- na sfinansowmie deficytu budietu 
- na splate 1.r-czeiniej zaciqgniqtych kredytdw 
- poqczka na prefinansowanie programdw 

Plan po 
zmianach 

w zl 

2.614.000,OO 

1.834.396,OO 
779.604,OO 

- 
Wykonanie 

w zl 

779.604,OO 

779.604,OO 

- 

' Plan po 
Wyszczeg6lnienie zmianach 

w zl 
Splaty otnymanych krajowych poiyczek i 779.604,OO 
kredyt6w 
z tego: 

- 
Wykonanie 

w d  

2.1 16.872,OO 

1.120.396,OO 
779.604,OO 

- splaty wczeSniej zacia-giqtych kredyt6w 

216.872,OO 
69.921,17 

2.186.793,17 

realizowanych p w  udziale Sektorowego 
Prograrnu Operacyjnego - 

Pnychody z innych rozliczen krajowych 69.921,17 

779.604,OO 

(wolne Srodki ) 
Razem 2.683.921,17 



Dotacje celo we zwiqzan e z realizacjq zadafi z zakresu administracj, 
rzqdowej zleconych Gminie oraz wydatki na 

realizacjg tych zadari za okres od 1.01 do 31.12.2006 r. 

- dotacja celowa z budietu paristwa na zadania zlecone 
grninie przeznaczona na m o t  podatku akcyzowego 

zadan bieiqcych z zakresu administracji 

751 Unedy naczelnych organ6w wladzy pahstwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sqdownictwa 

- dotacje celowe z budietu pahstwa na realizacjq 
zadan bieqcych z zakresu administracji 
rqdowej, przeznaczone na: 

- finansowanie koszt6w prowadzenia i 
aktualizacji stalego rejestru wyborcdw 

- na przygotowanie i przeprowadzenie wybor6w (74 
samorqdowych 

852 Pomoc spoleczna 
- dotacje celowe z budietu pafistwa na realizacjq 3.286.416,OO 3. ,74 

zadah bieQcych z zakresu administracji 
rqdowej przeznaczone na: 

- na Swiadczenia rodzinne oraz skladki 
emerytalne i rentowe 3.076.500,OO 3.u 16.3ut 

- skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane 
za osoby pobierajqce niektdre Swiadczenia z 

)mocy spolecznej oraz niektdre Swiadczenia 11.835,OO 11.643,17 
~dzinne 

..yplatq zasilkdw stalych 152.349,OO 152.252,57 
- wyplatq zasilkdw dla rodzin poszkodowanych 45.732,OO 45.732,OO 

klqski iywiolowe ( powddi i susza) 

L Razem 3.410.157,OO 3.395.974,76 



11 -1 U L d b L ~ b V I I I C Y I I I V  I T  I f i L T U L U l l \ r  

Rozdzialr mianach w zl w r l  1 010 / Rolnictwo i lowiechvo 9.667.00 9.666.85 

a) wydatki biezqce 9.667,OO 9.666,85 
750 Administracja publiczna 80.554,OO 80.554,OO 

7501 1 Urzedy woiew6dzkie 
a) wydatki bieqce, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen 

1 751 ( Unedy naczelnych organ6w wladzy paktwowej, I I I 
~ - 

kontroli i ochrony prawa oraz sqdownictwa 33.520,OO 19.626,17 

Urzedy naczelnvch organ6w wladzy panstwowei, 
kontroli i ochrony prawa 

a) wydatki bieRce 
Wvbory do rad m i n ,  rad powiat6w i seimik6w 
woiew6dztw, wvbory w6-it6w. burmistrz6w i 
prezvdent6w miast oraz referenda m i m e ,  powiatowe 
i woiewodzkie 

a) wydatki bieqce, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen 

852 Pomoc spoleczna 

Swiadczenia rodzinne oraz skladki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 

a) wydatki bieqce, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne 
- skladki na ubezpieczenia spoleczne oplacane 

za osoby pobierajqc 4wiadczenia 
niekt6re rodzinne 

Skladki na ubezpieczenia zdrowotne opiacane za 
osoby pobieraiace niektore Swiadczenia z pomocy 
spolecznej 
a) wydatki biei;lce 
Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na 
ubezpieczenia spoleczne 
a) wydatki biekqce 

85278 Usuwanie skutk6w klesk ivwiolowych 
a) wydatki bieqce 



Przycho~ly i wydatki fund us^ celowych 
zu okres 1.01 do 31.12.2006 r. 

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY SRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 
W KOEACZYCACH 

Stan funduszu na Stan funduszu na 
poczqtek roku Przychody Wydatki koniec okresu 

w zl w zl w zl sprawozdawczego 
w zl 

Plan 12.400,OO 1.500,OO 10.800,OO 3.100,OO 

wykonanie 1 1.347,23 3.479,56 886,80 13.939,99 

- - 

Przychodarni funduszu byly oplaty za korzystanie ze Srodowiska. 
~ rodki  funduszu (wydatki) zostaly wykorzystane na: 

- zakup maSci ochronnej do zabezpieczenia ciqC drzew 
- wyw6z Smieci z akcji ,, sprzqtanie Swiata" 



Dochody wlasne jednostek budietowych oraz wydatki z dochouuw 
wlasnych za okres od 1.01 do 31.12.2006 r. 

Planowane 
wydatki z 

Planowane Wykonanie rachunku Wykonanie 
Lp. Nazwa jednostki budzetowej dochody w zl dochod6w w zl 

wlasne w zl wlasnych 
(w zl) 

1. Gminne Przedszkole 32.540,OO 3 1.450,18 32.540,OO 3 1.768,13 
w Kolaczycach 

2. Zesp61 Szko4y Podstawowej 35.800,OO 52.5 19,Ol 35.800,OO 48.647,03 
i Girnnazjum w Kolaczycach 

zc 3.969,19 3.340,OO 15,16 

wplywy na rachunki dochod6w wlasnych to wplaty za iywienie oraz odsetki od Sroakow na 
rachunkach bankowych, zag wydatki to zakup Srodk6w iywnoSci i oplaty bankowe za 
prowadzenie konta dochod6w wlasnych tych jednostek. 
"'-n Srodk6w na rachunkach dochod6w wlasnych na 3 1.12. 06 r wynosi : Gmin 

edszkole - 2.81 1,06 zl, Z .Sz. P i G w Kolaczycach - 4.420,57 zl. 



$PJ<., ' '~ li;rflm 
:l,lt-%l:\ Kolaczyce 

wuj. pwlknrpnrkie 

Wydatki zwiqzane z wieloletnimi programaml inwestyc~.inyn 
Za okres od 1 .O1 do dnia 3 1.12.: 

dowa cen 

rluglarll 

2006 roku 

Planowana Wydatki 
Lp. Nazwa program Cel programu Nazwa zadania wysokoSC wykonane 

wydatkow na 
Fr---- 

w: 
1. Przebu trum Podniesienie 

Miejscuwua~l atrakcyjnoSci 
Kolaczyce turystycznej i 

zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego, 
poprawa 
bezpieczehstwa ruchu 
drogowego 

1.1 Przebudowa pbty 683.587,( i83.587,34 
rynkuw w t y  w tym: 
Kolaczycach Srodki Unii Srodki Unii 

Europejskiej Europejskiej 
SPO - SPO- 1 19.09 1,00 

335.963,OO 
2.1 Przebudowa dr6g 

gminnychnaulicy 431.000,( 
Rynek i Tekstorysa 

)98.615,77 

- 
2. Rozbudowa i Poprawa warunk6w 

modernizacja nauczania 
infiastruktury 
edukacyjnej 
w gminie Kolaczyce 

2.1 Rozbudowa 
Zespoiu 
Szkoly 
Podstawowej i '49.971,l 
Girnnazjurn 
w Biezdziedzy - 

Raze 164.558,OO 1.832.174,ll 



Dochody z tytulu wydawania zezwolen na spnedai napojdw alkoholowych oraz plan 
i wykonanie wydatk6w na realizacje zadan okreBlonych w programie profilaktyki 
i rozwiqzywania problemdw alkoholowych za 2006 r. oraz zwalczanie narkomnn;; 

DOCHODY I 

Lp. Wyszczeg6lnienie Plan w zl Wykonanie 
w zl 

1. - dochody z oplat za wydawanie zezwoleli na 76.000,OO 75.482,12 
sprzedai napoj6w alkoholowych 

I 

WYDATKI 
Lp. Wyszczegolnienie plan w zl Wykonanie 

' 

w zl 
1. - diety dla czlonk6w komisji 5.000,OO 4.440,OO 

- badania os6b uzaleinionych 2.200,OO 2.060,OO 
- pozostale wydatki na profilaktyke 58.800,OO 57.896,74 

(kontrola punktow sprzedaky alkoholu, :ki 
integracyjne, konkursy,) 

2. - profilaktyka i zwalczanie narkomanii 10.000,OO - - 
razem 76.000,OO , 64.396,73 

wyciecz 



Dotacje z budietu gminy Kolaczyce za okres od 1.01 do 31.12.2006 r 

lne (ochronka Si6str 

Kolaczycach 
7. 926 Kultura fizyczna i sport 58.000,OO 58.000,OO 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 58.000,OO 58.000,OO 
- na wychowanie fizyczne i sport 

- LKS ,,OstojaW - 38.000,OO zl 
- LKS ,,OrzeY'- 20.000,OO zl 

razem 417.213,OO 408.480,62 



Dotacje otrzymane na dofinansowanie wlasnych zadan gminy oraz na 
zadania realizowane na podstawie porozumien za 2006 r. 

Dzial I wyszczeg6lnienie I Plan po I Wykonanie I 
rozdzial 

Transport i IqcznoSe 
Drogi publiczne m i m e  
- dotacja z budzetu panstwa na usuwanie skutk6w 
klesk fiwiolowvch 

I na podstawie porozurnien tj. na utrzymanie 

710 
7 1035 

DzialalnoSC uslugowa 
Cmentarze 
- dotacja przekazana przez Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego na zadania realizowane 

754 
grob6w i cmentarzy wojennych 
Bezpieczenstwo publiczne i ochrona 

75478 

I I I dofinansowanie wlasnych &dan przemaczone na: 

pneciwpoiarowa 
Usuwanie skutkow klesk qwiolowch 
- dotacja celowa z budzetu pahstwa na pokrycie 

801 
80 10 1 

- wprowadzenie nauki jqzyka angielskiego 
w pienvszych klasach szk6l podstawowych 

- na wyprawke szkolnq 

koszt6w akcji ratowniczych w czasie pokod& 
OSwiata i wychowanie 
Szkoh, podstawowe 
- dotacje celowe z budzetu panstwa na 

80103 

i egzaminacyjnych w oiwiacie 
Pomoc spoleczna 
Zasilki i pomoc w naturze 
- dotacja z budzetu panstwa na wyplate 

zasilk6w okresowych 
OSrodki pomocv spolecznej 
- dotacja z budietu paristwa na utrzymanie 
G.0.P.S 
Pozostala dzialalnoSC 
- dotacja z budzetu panstwa na realizacje 

Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowch 
- dotacja z budzetu Miasta Jasla na 

prowadzenie oddziah przedszkolnego 

80 195 

- 
w Krajowicach (zadanie realizowane na 
podstawie porommieh) 

Pozostala dzialalnoSC 
- dotacja celowa z budzetu panstwa na 
dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych 

854 
prograrnu posilek dla potrzebujacych 
Edukacyjna opieka wychowawcza 

8541 5 Pomoc rkiterialna dla uczni6w 
- dotacja z budzetu pahstwa na wyplate 



4. 

5.  

900 
90001 

90095 

921 
92 105 

stypendiow dla uczniow 

Gospodarka komunalna i ochrona irodowiska 
Gospodarka Sciekowa i ochrona w6d 
- dotacja z W.F.O.S i GW na wykonanie 

analiz do przygotowania gminy do realizacji 
projektu w ramach Zwi&u Gmin Dorzecza 
Wisloki 

Pozostala dzialalno56 
- dotacja ze Srodk6w unii europejskiej SPO na 

przebudowq $yty rynku w Kolaczycach 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Pozostale zadania w zakresie kultury 
- dotacja ze Srodk6w E.F.R.R na 

dofinansowanie mikroprojektu ,,polsko 
slowackie spotkania z kulturq" 

- dotacja ze Srodk6w budzetu pahstwa na 
dofinansowanie mikroprojektu ,,polsko slowackie 
spotkania z kulturq 
razem 

53.2 10,OO 

348.895,OO 
12.932,OO 
12.932,OO 

335.963,OO 
335.963,OO 

28.483,SO 
28.483,50 
25.132,50 

3.35 1,00 

2.583.987,50 

132.023,OO 
12.932,OO 
12.932,OO 

1 19.091,OO 
1 19.091,OO 

5.152,46 
5.152,46 
4.546,29 

606,17 

2.334.779,13 



Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej z wykonania 
planu finansowego za 2006 r. 

Gminna Biblioteka Publiczna jest instytucjq kultury, ktorej podstawowym 

dochodem sq dotacje z budietu gminy Kolaczyce. W 2006 roku GBP otrzymala 

dotacje wysokoSci 75812,OO zl, w tym 7200,OO zl z budzetu panstwa na realizacje 

programu ,,Promocja Czytelnictwa." Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna osiqgnela 

przychody wlasne w wysokoSci 175,lO zl, tj. odsetki od Srodkow pienieinych na 

rachunku bankowym w kwocie 109,95 zl, oraz oplaty pobierane od czytelnik6w za 

zbyt dlugie przetrzymywanie wypozyczonych ksiqiek w wysokoSci 65/15 zl. 

Na dzien 31.12.2006r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada niezaplaconych 

naleinoSci. 

Podstawowe wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej to: wynagrodzenia osobowe i 

ich pochodne (w GBP zatrudnione sq dwie osoby, w tym jedna na 0,5 etatu) oraz 

koszty prowadzenia dzialalnoSci statutowej tj. - zakup ksiqzek, materialow, internet, 

gaz, energia, czynsz. 

Przychody i wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej za 2006 rok ksztaltujq sic 
nastypujqco: 

Stan Srodk6w na poczqtek roku - 1997,90 zl 
Dota cje - 83012,OO zl 
Przychody wlasne- 175,lO zl. 
Wydatki za 2006 r.- 80726,28 zl. 

Stan Srodk6w na koniec roku - 4458,72 zl. 

Wykonanie planu wydatkow za 2006 rok przedstawia siq nastcpujqco: 

Nazwa Plan ( w zl) Wykonanie ( w zl) 

Ekwiwalent za uiywanie odzieiy 168,OO 161,35 
Wynagrodzenia osobowe 40122,OO 39754,40 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3420,OO 3233,59 



Skladki ZUS 7950,OO 7780,32 
Skladki na FP 1070,OO 1053,21 
Skladki na FGSP 66/00 43/04 
Zakup material6w i wyposazenie 14/00 4544,55 
Zakup ksiqiek 10,OO 15700,OO 
Zakup energii 35U2,OO 3057,28 
Zakup uslug pozostalych 953,OO 952,53 
Zakup uslug bankowych 304,OO 272,95 

Uslugi internetowe 2228,OO 1836,78 

Podr6ie sluibowe 550,OO 437,90 
R6ine oplaty i skladki 1000,OO 752,OO 
Odpis na ZFSS 1170,OO 1146,38 

Razem 83127,OO 80726,28 

Ogolem zrealizowane wydatki wynoszq 80726,28 21, z tego: 

wynagrodzenia i pochodne- 42987,99 zl; 

ubezpieczenia spoleczne - 8876,57 zl; 
n 

zuzycie material6w i energii ( prasa, Srodki czystoSci, energia, gaz, materialy 

papiernicze) - 7601,83 zl 

uslugi obce - 2789,31 zl 

koszty obslugi bankowej- 272,95 zl; 

zakup ksiqiek- 15700,OO zl 

pozostale koszty ( delega cje, ubezpieczenie ksi~gozbioru, odpis na ZFSS, 

rozmowy telefoniczne ) - 2497,63 zl 

Na dzien 31.12.2006 r. na Gminnej Bibliotece Publicznej ciqzq zobowiqzania 

niewymagalne wobec Urzedu Gminy Kolaczyce z tytulu zakupu uslug 

telekomunikacyjnych oraz wobec pracownik6w z tytulu dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego za 2006r. w kwocie 3366,41 zl. 

Kolaczyce, dnia 28.02.2007r 

Sporzqdziia Izabela Cyran Podpis Kierownika 



Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zakladu Opieki Zdrowotncj w Kolaczy 

- za rok2006 
cach. 

Na podsta~vie art. 19, rtst.2 rtstn~vy z dnia 30 czerwca 2005 r. oJi~zan. 
(Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz.2104), 

I)Priy-clzot!~* rug. poszczegdln~~clr irddel: 
2) h'oszt)~ r t y .  rodznjo' rv: 
3)Zl~sk/strntn z dzinlnl~tos'ci: 

Plan finansowy 
Samodzielnego 

Publicznego 
Zakiadu Opieki 

Zdrowotnej 
w Koiaczycach 

na 2006 r. 

przychody netto 
ze sprzedaiy produkt6w 

1 Narodowemu Funduszowi Zd 

I A. i 

rouria 

- inne przychody z dzialalnoSci 5.000,OO 

Trzyehody neito ze sprzedaiy i zr6rsnnne 
z nimi (A.l.+A.2) 

Koszty dzialalnoici (B.l+B.6) 989.156,48 

I 

Amortyzacja 11.132,48 

1 I 

989.156,48 

Zuiycie material6, gii 75 

[Jslugi obc -- 154.700,OO 154.652.60 

I 6,23 

13.4. .-a Wynanrod~e~ila 597.156,OO 
Ubezpieczenia spo lcczne i inne 

R.5. Swiadczenia 146.168,OO 126.032,15 

13.6. I'ozostale koszty 5.000,OO 

1 I . ,  I *::-,.2:l. ,.'. , 7 . . ; . , 5 ~ > ' . . , . :  ,: / t . , ~ .  I . , ,.. . .  , ,  . . 
~ . ... - - .. . ~ 

v,.. , 
... - - - ~ . .  



1.- 

D. Pozostale przychodj ~eracyjne 2.100,89 
(D.l+D.2) 

576,76 
D. 1. Darowizny otrzymane 

I ne przychody 1.500,OO - 

E. Pozostale koszty operacyjne (E.1) 
2.500,OO 

E. 1 .  Inne koszty operacyjne 2.500,OO 

I: 4 
,,75 - 

F. Wynik na dzialalnoici operacyjnej 
(C+D-E) 0,OO 68.474,23 

G. Przychody finansowe 0,OO 0,OO 
-. 

H. Koszty finansowe 0,OO 0,OO 

I. Wynik na dzialalnoSci" gospodarczej 
(F+G-H) 0,OO ,23 

J. Wynik zdarzeli nadnvyczajnych 0,OO 0,OO 

K. Wynik finansowy og6lem brutto (I+J) 0,OO 68.474,23 1 
Inne obowiqzkowe obciqienia ~vyniku 

L. finansowego 0,OO 0,OO 

M. Wynik finansowy og6lem netto (K-L) 0,00 68.474,23 



4). Stan naleinoici i zobowiqzari, w tym wymagcrlnych: 

NaleinoSci: 

I NaleznoSci og6lem: 108.1 19,44 1 0,OO 
I I 

Narodowy Fundusz Zdrowia 108,119,44 0,OO 

Zobowiqzania: 

Zobowiqzania og6fem: 

ZUS 27.347,22 
Pracownicy, z tytulu 
wynagrodzeri 56.861,37 0,OO 

Inne 1.652,65 0,OO 

Pozostale 10.20 1,34 135,27 

Rezenva na zobowiqzania 4.460,56 0,OO 

S).ln formacja opisowa: 

nformacja o przebiegu wykonania plany finansowego Samodzielnego Publicznego ZakIadu 
Ipieki Zdrowotnej w Kolaczycach za rok 2006 r. przedstawia kwoty dotyczqce 

lunkcjonowania SPZOZ w Kolaczycach. 
Podstawowym irbdlem przpchodbw Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki 2drowotne.i 
w Kolaczycach za okres od 0 1.0 1.2006 r. do dnia 3 1.12.2006 r. jest umowa z Podkarpackim 
Oddzialem Wojew6dzkim Narodowcgo Funduszu Zdrowia z siedzibq w Rzeszo\vic, 
na udzielanie Swiadczeri zdrowotnych. 
Przychody za rok 2006 r. w kwocie 1.01 5.706,23 PLN stanowia, przychody z tytidu 
wiadczen zdrowotnych; 

- Podstawowa Opieka Zdrowotna 
- opieka lekarska G 1 1.3 82,87 PLN, 
- opieka pielegniarska 127.078,5 1 PLN, 
- opieka poloznej 25.927,76 PLN, - , --- , ? ',,. . , . . - !;i:idi!:l : < ~ ~ ~ ~ : . O ~ I ~ L ~  3,, .  , i >,\;;I i ) i , I i ,  



- stunl;ttol~)gi~i 1 33.3 79,49 I)I,N. 
- rehabilitacja 42.985,70 PLN. 
- kwote pozostalych przychodow z dzialalnoSci 4.238,00 I'LN stanowiq ~ W I ~ ~ U ~ Z L ' I I ~ ~  

medyczne udzielone pacjentom nieubezpieczonym lub osobom nie posiadajqcyni 
skierowania. 

iszona zastoso 

: - -  1,- -1" 

Koszty dzialalnoici Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Kolac2 
w kwocie 948.472,14 PLN stanowi: 

- amortyzacja Srodk6w tr~valych znajdujqcych sie w ewidencji SamodzI:!;::~~ 
Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej \.sl Kolaczycach 7.137,39 PLN. ~ r o d k i  tr!v:tle 
znajdujqce siq L!~ e~i~idencji Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdro~votnei ~ i .  

Kofaczycach amopzon-ane sa metodq liniowa, Aparatura i sprzct medyczny przy 
zastoso~~aniu 20% sta\I.ki amortyzacyjnej. Dla komputera Toshiba A50 (zgodnic z 2:-t. 

1Gi ust.2 pkt 3 ustaIi?. o podatku dochodowym od os6b pra\l:npch) zl2stala 
zastosowana 30% staIvka amortyzacyjna podwy PrzY $van i LI 

ursp6lczynnika 2,O. 
- Na podstawie porozumienia z dnia 10 listopada 2006 r. pu~lllFilzy Gmi1lq ~ulilczyce 

a Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej w Kofaczycach, Gmina 
Kolaczyce uctzizlila Samodziclnen~u Publicznemu Zakladowi Opieki Zdrou.otnej 
w Kolaczycsch dotacji na zakup specjalistycznego sprzetu stoniatologiczncgo 
IY wysokoici 28.739,01 'PLN. Otrzymana dotacja zgodnie z art. 57 ustany z 30 
sierpnia 199 1 r. o zakladach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 9 1 ,  poz. 408) zwiqkszyta 
fundusz zatoiycielski (kapital podstawowy) Samodzielnego Publicznego Za" ' 

Opieki Zdrowotnej w Kofaczycach. . . 
Zakupion: Srodki trivale zostal ~vprowadzone do ewidonq! Srodk6w tr\r - 
Samodzicinego Publicwego ZakIadu Opieki Zdrowotnej w Koiaczycach. Eiians 
otwarcia 23.537,35 PLN, amortyzacja 7.137,39 PLN, na dziefi 31.12.2006 45.133,97 
PLN. Wobcc zakupionych Srodk6w trwalych, kt6rych wartoSC przekracza 3.500,00 
PLN zostala zastosowana 20% stawka amortyzacyjna. Wobec zakupionych irodk6w 
trwaiych, kt6rych wart056 poczqtkowa nie przekracza 3.500,00 PLN zgodnie z ustawq 
o podatku dochodowym od os6b prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.(art. 16d ust 1)  

1 1 -  doicorlarlo w n~iesiqcu nast~piijqcym po nlizsiqcu oddai~ia sl.vcl,,;l;i. trv;a:;;u:; d s  
uiywania (grudzieri 2006 r.), jednorazowego odpisu amortyzacyjnego MI wysokoici 
100% poczqtkowej tych skladnik6w majqtku. 

zuzycie metcriaf6nr i energii kcvota 69.450,90 PLN obejmuje: 
- zuiycie lek6w 8.624,20. PLN, 
- zuzycie sprzetu Jednorazowego uiytku 10.639,79 PLN, 
- druki 1.176,64 PLN 
- materiafy biurowo administracyjne 3.326,67 PLN 
- Srodki czystoSci 4.09 1,03 PLN 
- zu2ycic cnergii elcktryczncj i cieplnej 32.323,54 PLN 
- pozostak 9.269,03 PLN 
uslu3i obce, k~vota 151.652,60 PLN obejmuje: 
- uslugi medyczne obce tj. badania laboratoryjne i medyczne, transport chorycn, L I S ~ L I ~ ~  

pielegniarsko lekarskie, wykonanie protez 105.699,41 PLN 
- napmiva i konserwacja urzqdzen, szkolenia, ustugi telckonii~uikacyjnc, zuzycic 
~vody, nl?.nfSz nieczystoSci, utylizacja odpad6cv medycznych 14.147,14 PLY 
- pozostate koszt!, ~ ~ s l i i g  obcych 34.806,05 PLN, (w tej pozycji zostaiy uwzglc.~lilione 
1 . -  . . .. . . . . -... 1 . , . . . . ~ . I ,  ..,... 

, ,,!f,\:,?h~;: 3_rt;,d..'?,n/: \T\  



- tvynagrodzenia na rzecz pracownik6w wraz z pochodnymi od wynagrodzen, kwota 
588.390,90 PLN obejmuje koszty w~nagrodzen ze stosunku pracy 556.406,82 PLN 
oraz z um6w zlecen i o dzielo 3 1.984,08 PLN. 

- ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia kwota 126.032,15 PLN 
- pozostal kwota 2.808.20 PLN dotyczy delegacji pracowniczych 1.172,20 PLN, oraz 

kwota 1.636,OO PLN ubezpieczenia majqtkowe . 

Pozostale przychody operacyjne, kwota 2.100,89 PLN - obejmuje odsetki naliczone 
przez bank od Srodk6w zgromadzonych na rachunkach bankowych 1.524,13 PLN oraz 
wplaty wolnych datk6w dokonane przez pacjent6w 576,76 PLN 
Pozostale koszty operacyjne 860,75 PLN to koszt obshgi bankowej oraz optaty sqdowe za 
dokonanie wpis6w i wypis6w z Krajowego Rejestru Sqdowego. 

NaleinoSci w kwocie 108.1 19,44 PLN stanowiq naleinoici od Podkarpackiego Oddzialu 
Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibq w Rzeszowie z tytulu 
udzielonych przez Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Kolaczycach 
Swiadczeri medycznych. 
Zobowiqzania Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Kolaczycach, 
kwotq 100.523,14 PLN stanowiq zobowiqzania wobec: 
- Zakladu Ubezpieczeri Spolecznych 27.347,22 PLN, 

- wobec pracownik6w z tytuldwynagrodzeri 56.861,37 PLN, 
- kwota 1.652,65 Zakladony Fundusz ~wiadczeri Socjalnych, 
- oraz zobowiqzania wobec dostawc6w kwota 10.20 1,34 PLN. 
- ponadto zostala utworzona rezenvq na zobowiqzania w kwocie 4.460,56 PLN. 
Na dzieri 3 1.12.2006 r. na biezqcym rachunku bankowym Samodzielnego Publicznego 
Zalttzdu Opieki Zdrowotnej w Koiaczycach zgromadzona zostala kwota 18 1.675, i 7 PLN, 
rachunek Zakladowego Funduszu ~wiadczeri Socjalnych 1.705,65 PLN. Lokaty 
terminowe kwota 60.000 PLN. 

Kolaczyce, 28.02.2007 r. 



Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej z wykonania 
planu finansowego za 2006 r. 

Gminna Biblioteka Publiczna jest instytucjq kultury, ktdrej podstawowym 

dochode~n sq dotacje z budietu gminy Kolaczyce. W 2006 roku GBP otrzymala 

dotacje wysokosci 75812,OO zl, .rv & n ~  7200,OO zl z budzetu pa~istwa na realizacje 

programu ,,Promocja Czytelnict~va." Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna osiqgnqla 

przychody wlasne w wysokosci 173,10 zl, tj. odsetki od Srodkow pienieznych na 

rachunku bankowym w kwocie 109,95 zl, oraz opiaty pobierane od czytelnik6w za 

zbyt dlugie przetszymywanie nr\rpoiyczonych ksiqzek w wysokoSci 65/15 zl. 

Na dzien 31.12.2006s. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada niezap~aconycl~ 

naleinoSci. 
b 

Podstawowe wydatki Gmuu~ej Biblioteki Publicznej to: ;rodzenia osobowe i 

ich pochodne (tu GBP zatrudnione sq dwie osoby, w tyr na 0,5 etatu) oraz 

koszty prowadzenia dzialalnoSci statutowej tj. - zakup ksiqzek, material lterne t, 

gaz, energia, czynsz. 

: wynag 

n jedna 

Przychody i wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej za 2006 1°K ~sztaltujq sic 
nastepujqco: 

Stan Srodk6w na poczqtek roku - 1997,90 zi 
Dotacje - 83012,OO zl 
Przychody wlasne- 175,lO zl. 
Wydatki za 2006 I-.- 80726,28 z1. 

Stan Srodkow na koniec roku - 4458,72 zl. 

Wykonanie planu wyclatkow za 2006 rok przedstawia sie nastepu, 

Nynagr 
3odatkc .. 

Nazwa 

jqco: 

Plan ( w zl) Wykonanie ( w zl) 

Ekwiwalent za uzywanie odzieiy 168,OO - 
T sodzenia osobowe 40122,OO - 

, ~ 

I >we . ~ wvnagrc>clzenic ~ ~~~ roczne 
-- 

3420,OO 
-- 

161,35 
i4,40 
3/59 


