Zarządzenie Nr 17/18
Wójta Gminy Adamów
z dnia 19 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o
przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
instytucji kultury za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych
(Dz.U. z 2017 r, poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

Przedkłada się Radzie Gminy Adamów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1, sprawozdanie o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji
kultury zgodnie z załącznikiem Nr 3 za 2017 rok.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 17/18
Wójta Gminy A d a m ó w
z dnia 19 marca 2018 roku

SPRAWOZDANIE
z
wykonania budżetu Gminy Adamów
za 2017 rok
Budżet Gminy Adamów na 2017 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 7 grudnia
2016 r. stanowi! kwoty:
>
>
>
>

dochody
wydatki
przychody
rozchody

- 19 897 423,76zł
- 22 963 875,76 zl
3 333 1 19,00 zł
266 667,00 zł

W wyniku dokonania zmian budżetowych plan budżetu przedstawia się jak niżej:
>
>
>
>

dochody
Wydatki
przychody
rozchody

- 18 864 196,53
- 21 402 491,53
2 804 962,00
266 667,00

zł
zł
zł
zł

Realizacja budżetu w 2017 roku przebiegała następująco:

I DOCHODY
Planowane dochody na 2017 rok wynoszą 18 864 196,53 zł,wykonane zostały
w kwocie 18 642 713,57 zl, co stanowi 98,83 % planu rocznego.
W poszczególnych działach budżetowych źródła dochodów zrealizowano:

Rolnictwo i łowiectwo
Planowano dochody w kwocie 398 213,51 zł, wykonane zostały w kwocie 308 998,12 zł
tj. 77,60 % planu rocznego, jako:
- wpływy z najmu i dzierżawy za obwody łowieckie 947,01 zł
-wpływy ze sprzedaży działek 62 837,60 zł
-dotacja celowa przekazana została od Wojewody Lubelskiego na pokrycie podatku
akcyzowego w kwocie 245 213,51 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
W dziale tym planowano kwotę 121 500,00 zł i zrealizowano 121 211,61 zł, co stanowi
99,76 % planu rocznego jako:
- wpłaty mieszkańców za zużytą wodę we wsiach: Bondyrz, Potoczek, Feliksówka, Jacnia,
Boża Wola A , Rachodoszcze, Adamów i Suchowola wynoszą 120 740,30 zł, zaległości
wynoszą 12 465,23 zł, nadpłaty 1 388,71 zł
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-

odsetki od zaległości zrealizowane w kwocie 471,31 zł, zaległości pozostałe do zapłaty
440,99 zł.
Na zaległości wystawiono 52 wezwania do zapłaty.

Transport i łączność
W dziale tym planowano kwotę 1 358 788,00 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano
dochody w wysokości 1 355 034,24 zł tj. 99,72 % planu rocznego jako:
W rozdziale „ Drogi publiczne gminne" planowano dochody w wysokości 922 788,00 zł
wykonane zostały w wysokości 922 788,00 zł jako:
- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 85 677,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji 807 111,00 zł
- Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycję 30 000,00 zł
W rozdziale „Usuwanie skutków
436 000,00 zł, wykonane zostały w
- dotacja celowa otrzymana z
inwestycyjnych własnych gmin 432

klęsk żywiołowych" planowano dochody w wysokości
wysokości 432 246,24 zł jako:
budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
246,24 zł

Gospodarka mieszkaniowa
W dziale tym planowano dochody w łącznej kwocie 62 500,00 zł, wykonano 61 022,25 zł
tj 97,64 % planu rocznego jako:
• wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 10 729,-47 zł,
• wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 537,21 zł
• wpływy z najmu i dzierżawy za lokale użytkowe i mieszkalne wykonano 45 640,58 zł
zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 737,34 z ł , a nadpłaty wynoszą 425,76 zł.
Zaległości dotyczą:
- czynsze mieszkalne 737,34 zł.
Na zaległości wystawiono 4 wezwania do zapłaty.
• odsetki za nieterminowe wpłaty 114,99 zł, zaległości pozostałe do zapłaty 23,79 zł.

Administracja publiczna
Planowane dochody w tym dziale wynoszą razem 92 480,85 zł wykonane zostały w
łącznej kwocie 86 637,93 zł, co stanowi 93,68 % planu rocznego w/g źródeł jak niżej:
• dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego na wykonywanie zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej w kwocie 51 392,42 zł
• wpływy za udostępnienie danych osobowych 1,55 zł
• wypływy z rozliczeń z lat ubiegłych 2,17 zł
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań 2 522,82 zł
• dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
na realizację zadania Rewitalizacja obszarów gminy Adamów 27 811,12 zł
• dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
na realizację zadania Rewitalizacja obszarów gminy Adamów 4 907,85 zł

?

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontrołi i ochrony prawa
oraz sądownictwa
W dziale tym planowano dochody w kwocie 1 023,00 zł, wykonano w kwocie
1 022,76 zł z przeznaczeniem:
- na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców wykonano kwotę 1 022,76 zł

Obrona narodowa
W dziale tym zaplanowano kwotę 500,00 zł, wykonano w kwocie 498,99 zł na wydatki obronne.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej

Dział ten należy do głównych źródeł dochodów gminy. Składa się z 4 rozdziałów
podatkowych.
Ogólny plan dochodów wynosi 3 364 653,00 zł, wykonanie 3 518 827,24 zł, tj. 104,58 % planu
rocznego, w tym:
wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wykonane zostały:
•

podatek od nieruchomości od osób prawnych wpłacony został w kwocie 775 036,86 zł,
zaległości wynoszą 383 857,74 zł. Nadpłaty figurują w kwocie 1 581,20 zł.
Udzielone skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy
wynoszą 152 754,40 zł, zastosowane zwolnienia w podatku 10 987,20 zł.
Wystawiono 3 upomnienia na zaległości podatkowe i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 36 673,20 zł
• Podatek rolny wpłacony został w kwocie 7 210,00 zł, zaległości wynoszą 587,00 zł,
nadpłaty figurują w wysokości 24,00 zł
Udzielone skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 3 075,20 zł, zastosowane
zwolnienia w kwocie 571,00 zł
• Podatek leśny wykonany został w kwocie 109 937,00 zł, zaległości wynoszą
1 454,00 zł, nadpłaty 4,00 zł
• Wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą 9 389,00 zł,
zaległości
wynoszą 15 334,00 zł, nadpłaty wynoszą 1,40 zł. Zastosowane skutki obniżenia górnych
stawek podatku w kwocie 8 575,00 zł.
Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 3 800,00 zł.
• Podatek od czynności cywilno - prawnych zrealizowano w kwocie 1 848,00 zł,
• Odsetki za nieterminowe wpłaty wynoszą 10 223,00 zł, naliczone odsetki figurują w
kwocie 111 084,00 zł,
wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonane zostały:
• Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowany został w kwocie
314 997,97 zł, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 62 362,10 zł,
nadpłaty 16 709,02 zł,
Skutki obniżenia górnych stawek 80 593,00 zł, zwolnienia w kwocie 26 017,00 zł,
dokonano umorzeń na kwotę 14,00 zł, rozłożono na raty spłatę należności 33 419,75 zł
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Podatek rolny zrealizowany został w kwocie 544 329,51 zł, zaległości wynoszą
139 132,82 zł, a nadpłaty 11 788,99 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku
wynoszą 213 632,08 zł, udzielone umorzenia wynoszą 4 297,15 zł.
Podatek leśny od osób fizycznych wykonany został w kwocie 55 543,62 zł zaległości
wynoszą 15 574,33 zł, nadpłaty 2 228,07 zł. Zastosowane umorzenia wynoszą 102,25 zł
Wystawiono 238
upomnień na zaległości podatkowe, a następnie 244 tytuły
wykonawcze na zalegających w spłacie należności podatkowych.
Najwyższy stopień realizacji odnotowano w m. Czarnowoda 108,12 %, Potoczek
93,62 %, i Bliżów 9 2 , 1 5 % .
Najniższy stopień realizacji odnotowano w m. Rachodoszcze 79,63 %, Suchowola A
80,45 % i Szewnia Dolna 81,67 %.
Podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 42 240,60 zł,
zaległości wynoszą 334,00 zł, nadpłaty 166,00 zł
Wystawiono 3 upomnienia na zaległości.
Skutki obniżenia górnych stawek zastosowano w kwocie 16 168,00 zł,
Podatek od spadków i darowizn , wykonano w kwocie 19 255,00 zł
Podatek od osób cywilnoprawnych wykonany został w kwocie 121 532,13 zł, zaległości
wynoszą 4,87 zł
Odsetki za nieterminowe wpłaty należności, dokonane zostały w kwocie 3 978,99 zł,
a naliczone odsetki wynoszą 12 882,00 zł, umorzenie odsetek w kwocie 2 403,00 zł.

Pozostałe dochody podatkowe:
• Opłata skarbowa 10 898,00 zł.
• Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 48 100,21 zł
• Wpływy z tytułu kosztów upomnienia wynoszą 3 710,00 zł
• Wpływy z różnych opłat wynoszą 620,20 zł
• wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 6 142,23 zł,
• wpływy z różnych dochodów 74,71 zł,
Ostatnie źródło dochodów podatkowych to:
• Udziały podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie
1 370 704,00 zł,
• Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie
63 056,21 zł.

Różne rozliczenia
W dziale tym planowane są dochody w kwocie 7 114 440,68 zł, wykonano ogółem w
kwocie 7 120 646,39 zł co stanowi 100,09 % planu rocznego jako:
• Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przekazana
została w kwocie 3 581 403,00 zł.
• Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17 842,00 zł
• Część wyrównawcza subwencji ogólnej clla gmin przekazana została w kwocie
3 342 258,00 zł.
• Odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 16 405,71 zł
• Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin
58 747,03 zł
•
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin
12 162,65 zł
• Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie
91 828,00 zł.

Oświata i wychowanie
Planowane dochody w tym dziale wynoszą 184 076,49 zł, wykonane zostały w kwocie
167 350,39 zł, co stanowi 90,91 % planu rocznego z tego:
•
•
•
"
•
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Wpływy z czynszów mieszkalnych i wynajmu sali wykonano 10 799,43 zł,
Wpływy z usług 311,98 zł
Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku 729,35 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podręczniki szkolne
39 498,06 zł
wpływy z usług 10 128,26 zł,( uczęszczanie dzieci do oddziałów " 0 " z terenu innej
gminy)
wpływ z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w
oddziałach przedszkolnych 50 844,00 zł
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10 119,00 zł, nadpłaty
wynoszą 668,00 zł
wpływ dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w punkcie
przedszkolnym 25 876,92 zł
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podręczniki szkolne
w gimnazjach 17 484,72 zł
wpływ środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 135,50
zł
wpływ z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie realizacji zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego 1 338,00 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przy realizacji zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i
młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach zakup podręczników szkolnych
47,47 zł
wpływy z różnych dochodów 37,70 zł,

Pomoc Społeczna
W dziale tym planowano dochody w kwocie 297 422,00 zł, wykonano 289 311,85 zł, co
stanowi 97,27 % planu rocznego z tego :
»
•
•
•
*
•

Dotacja celowa w kwocie 19 376,47 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na
ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
Dotacja celowa w kwocie 19 060,03 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki
zdrowotnej płaconej za osoby pobierające zasiłek stały.
Dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie zasiłków okresowych 19 742,67 zł.
Dotacja celowa w kwocie 102 306,65 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków
stałych .
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, naliczone i przekazane w
kwocie 1 257,58 zł
Dotacja celowa otrzymana w kwocie 113 769,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadań realizujących przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dotacja celowe otrzymana w kwocie 13 799,45 zl na dofinansowanie kosztów
dożywiania uczniów w szkołach , zasiłków celowych, świadczeń rzeczowych
i
doposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków.

Edukacyjna opieka wychowawcza
W dziale tym planowano dochody w wysokości 28 882,00 zł otrzymano dotacje w kwocie
28 882,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego w tym :
• Dotacja w kwocie 28 882,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń
pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rodzina
W dziale tym planowane dochody wynoszą 5 507 849,00 zł, wykonane zostały w kwocie
5 295 556,14 zł co stanowi 96,15 % planu rocznego jako :
• Na wypłatę świadczeń wychowawczych wykonano kwotę 3 307 175,66 zł,
• Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
• z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych i
pielęgnacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej otrzymano kwotę 1 970 226,09 zł,
• Zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużnika w kwocie
3 379,16 zł, zaległości wynoszą 316 262,06 zl
• Dotacja celowa otrzymana w kwocie 78,28 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego
programu Karta Dużej Rodziny
• Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,46 zł
• Dotacja celowa otrzymana w kwocie 4 849,84 zł z przeznaczeniem na realizację
rządowego programu Wspieranie Rodziny
• Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ( związków gmin,
związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł 9 846,65 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Planowane dochody w tym dziale wynoszą 331 868,00 zł, wykonano w kwocie
287 713,66 zł, co stanowi 86,70 % planu rocznego jako:
* Wpływy za usługi ściekowe uzyskano w kwocie 15 429,97 zł, zaległości wynoszą
2 841,52 zł,
• Wykonane odsetki w wysokości 9,22 zł, pozostałe do zapłaty 147,55 zł
Wystawiono 2 wezwania do zapłaty zaległości.
• Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą
236 374,03 zł, zaległości wynoszą 61 159,13 zł oraz nadpłaty figurują w wysokości
5 824,20 zł. Udzielono umorzeń w wysokości 407,00 zł.
Wystawiono 142 upomnienia na kwotę 41 926,16 zł, wystawiono 63 tytuły wykonawcze na
łączną kwotę 16 127,90 zł.
• Odsetki od nieterminowych wpłat pozostałe do zapłaty 10,00 zł
• Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin wpłaty mieszkańców zaliczki na
kolektory słoneczne 243,90 zł
• Wpływy z opłat środowiskowych przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
w kwocie 3 564,67 zł
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Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 14 796,75 zł,
Wpływy z różnych dochodów 1 962,32 zł,
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez
gminę 7 600,00 zł
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Lublinie 7 732,80 zł

II. WYDATKI
Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 21 402 491,53 zł wykonane zostały w
kwocie 19 171 694,47 zł co stanowi 89,58 % planu rocznego.
W 2017 roku zostały wyodrębnione środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w
wysokości 201 262,63 zł. Wykonane zostały w kwocie 199 880,01 zł
Realizacja wydatków w rozbiciu na poszczególne działy budżetowe przedstawia się
następująco:

Rolnictwo i łowiectwo
Dział ten złożony jest z trzech rozdziałów.
Na zadania związane z rolnictwem planowano w budżecie 436 006,12 zł, wykonano
385 944,53 zł, w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 3 703,61 zł.
Zobowiązania na koniec okresu wynoszą 561,98 zł.
W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" zaplanowano kwotę
35 703,61 z ł . W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 31 452,41 zł na:
- wykonano przyłącze wodociągowe do terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości
Suchowola A poniesiono wydatki w wysokości 31 452,41 zł
W rozdziale „Izby rolnicze" poniesiono wydatki w kwocie 11 182,22 zł na następujące
cele:
•

Opłacono składkę w wysokości 2 % od wpłat podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby
Rolniczej w kwocie 11 182,22 zł,
Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 561,98 zł
W rozdziale „Pozostała działalność" poniesiono wydatki w kwocie 343 309,90 zl na:
•
•

•
•
•
•
•

Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 zł
Zakup części zamiennych, materiałów remontowych do studni w hydroforni w Potoczku
oraz materiały biurowe do obsługi zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie
7 997,68 zł
Za energię elektryczną w hydroforach w Potoczku. Potoczku Kolonii, Bondyrzu
zapłacono 36 815 22 zł,
Za badania wody w ujęciu w Potoczku, Bondyrzu , usługi weterynaryjne oraz usługi
pocztowe dotyczące zwrotu akcyzy wydatkowano kwotę 37 647,18 zł
Zwrot podatku akcyzowego dla rolników, poniesiono wydatki w kwocie 240 405,40 zł
Za pobór wód podziemnych przy ujęciu wody w Potoczku i pozostałe opłaty
10 175,02 zł
Zakupiono lampę ultrafioletową 9 569,40 zł
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Transport i łączność
W dziale tym zaplanowano kwotę 4 329 624,42 zł, wykonano kwotę 3 479 014,98 zł, w
ramach funduszu soleckiego poniesiono wydatki w wysokości 53 996,18 zł.
Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 136,48 zł
Wydatki poniesiono na następując cele:
W rozdziale "Drogi publiczne powiatowe "zaplanowano kwotę 174 804,00 zł, w okresie
sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 174 804,00 zł na:
x
Udzielono dotacji dla Powiatu Zamojskiego w wysokości 174 804,00 zł na:
- remont odcinka drogi powiatowej Nr 3253L Adamów - Bliżów 15 000,00 zł
- remont odcinka drogi powiatowej Nr 3255L Szewnia Dolna - Wólka Wieprzecka 15 000,00 zł.
- remont odcinka drogi powiatowej Nr 3259L Suchowola - Majdan Ruszowski 15 000,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski - Krasnobród - Jacnia
129 804,00 zł
W rozdziale "Drogi publiczne gminne" zaplanowano kwotę 3 552 410,42 zł, wykonano
2 730 801,41 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą
136,48 zł. Wydatki poniesiono na:
A
Zakup paliwa , części zamiennych do samochodów i materiałów do remontów bieżących
dróg 83 391,84 zł.
A
Za remont drogi gminnej w miejscowości Suchowola Kolonia 97 020,36 zł
A
Za badania techniczne samochodów, usługi transportu kruszywa oraz pozostałe usługi
poniesiono wydatki w wysokości 14 744,36 zł
A
Opłaty roczne za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, ubezpieczenie dróg
gminnych, ubezpieczenie samochodów zapłacono 5 838,14 zł.
A
Z wydatków majątkowych zrealizowano wydatki na kwotę 2 529 806,71 zł na:
- przedsięwzięcie wieloletnie „ Przebudowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze
/ Żyznów/ " poniesiono wydatki w wysokości 121 467,71 zł, za zakup przepustu, wykonanie
odcinka drogi oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru
- przedsięwzięcie wieloletnie "Przebudowa drogi gminnej Nr 010851L w miejscowości
Bliżów, Gmina Adamów poniesiono wydatki w wysokości 477 219,60 zł za zakup
korytka
betonowego
do
odprowadzania
wody,
wykonanie
odcinka
drogi
oraz
wynagrodzenie inspektora nadzoru
- przedsięwzięcie wieloletnie " B u d o w a drogi gminnej nr 010827L w miejscowości
Feliksówka oraz przebudowa drogi gminnej nr 010827L Szewnia Górna- Czarnowoda,
Gmina A d a m ó w " wykonano w kwocie 194 295,27 zł, za mapę i wypis z rejestru gruntów,
wykonano odcinek drogi w miejscowości Feliksówka wraz z wynagrodzeniem inspektora
nadzoru oraz za pobranie map w miejscowości Szewnia Górna
- przedsięwzięcie wieloletnie „ Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi
gminnej Nr 010825L Rachodoszcze - Feliksówka" poniesiono wydatki w wysokości
1 659 333,20 zł za zakup rury na przepust, wykonanie drogi wraz z oświetleniem,
wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz opłatę przyłączeniową.
- przedsięwzięcie wieloletnie „ Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 010843L II etap"
poniesiono wydatki w wysokości 24 969,00 zł za opracowanie dokumentacji i projektu
- zadanie roczne pn."Budowa drogi gminnej w m. Adamów Nr 0 1 0 8 2 9 L " wykonano w kwocie
31 734,00 zł, za wykonanie projektu drogi i opracowanie dokumentacji technicznej
- zadanie roczne pn. „ Budowa chodnika w m. Rachodoszcze" poniesiono wydatki w wysokości
12 792,93 zł na wykonanie odcinka chodnika i wynagrodzenie inspektora nadzoru
- zadanie roczne pn. „ Wykonanie projektu budowy drogi gminnej w m. Suchowola / Ulica/
poniesiono wydatki w wysokości 7 995,00 zł za dokumentację i projekt.
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W rozdziale "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" zaplanowano kwotę 602 410,00 zł,
wykonano w kwocie 573 409,57 zł na:
- Odbudowę drogi gminnej w zakresie "Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w
ciągu drogi gminnej Nr 010829L w miejscowości A d a m ó w " zaplanowano kwotę 573 410,00 zł,
w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 573 409,57 zł
- Odbudowę drogi gminnej w m. Adamów Nr 010829L zaplanowano kwotę 29 000,00 zł, w
okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Turystyka
W dziale „Turystyka" zaplanowano kwotę 3 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie
poniesiono żadnych wydatków.

Gospodarka mieszkaniowa
W dziale tym zaplanowano kwotę 73 000,00 zł, wydatkowano kwotę 28 746,15 zł,
z przeznaczeniem na:
• wynagrodzenie za wydanie opinii zakłócenie stosunków wodnych 1 440.00 zł
• koszty wyceny działek i nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży,
ogłoszenia w prasie, prace geodezyjne, badanie stanu technicznego budynków
16 906,03 zł,
• opłaty sądowe 7 460,66 zł
• zakup działek 2 939,46 zł

Działalność usługowa
W dziale tym planowano wydatki w kwocie 55 000,00 zł, wykonano razem 7 388,07 zł
w tym:
•

wydatki na wynagrodzenia bezosobowe za pracę w komisji urbanistycznej
4 500,00 zł
• zamieszczenie ogłoszenia w prasie o zmianie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Adamów 142,07 zł
• wydatki bieżące na utrzymanie miejsc pamięci narodowej wydatkowano kwotę
1 846,00 zł na zakup kwiatów i zniczy
• wykonanie tablicy nagrobkowej na mogile Powstańca w m. Bondyrz 900,00 zł

Informatyka
W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 85 600,00 zł, wykonano w wysokości
75 149,46 z ł , zobowiązania niewymagalne 5 252,72 zł,
wydatki poniesiono w ramach programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"
na:
• opieka serwisowa zestawów komputerowych w ramach programu w kwocie 9 594,00 zł,
• świadczenie usług dostępu do internetu w kwocie 65 555,46 zł, zł, zobowiązania
niewymagalne 5 252,72 zł,
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