
Informacja  
z wykonania budżetu Gminy Radomsko za I półrocze  2011 roku 

 
 
Budżet Gminy Radomsko na dzień 30.06.2011 roku przedstawia się następująco:   
Dochody:  
-   plan po zmianach:  15 436 030,29 zł z tego: 
            dochody bieżące:      14 356 963,29 zł 
      dochody majątkowe:  1 079 067,00 zł        
- wykonanie: 8 264 599,58 zł co stanowi 53 % planu z tego: 

dochody bieżące:       7 636 335,98 zł 
dochody majątkowe:    628 263,60 zł 

Wydatki: 
-   plan po zmianach:  16 265 532,29 zł z tego: 
            wydatki bieżące:       13 072 522,29 zł 
      wydatki  majątkowe:  3 193 010,00 zł 
- wykonanie: 6 324 273,70 zł co stanowi 39 % planu rocznego z tego: 

wydatki bieżące:       6 268 659,55 zł 
wydatki majątkowe:      55 614,15 zł 

 
Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała prawidłowo uwzględniając 
spośród dochodów bieżących: 
 
- planowane dochody własne w kwocie 6 634 453 zł  wykonano w wysokości 3 240 955,14 zł 
co stanowi  49% . Udział dochodów własnych w dochodach budżetu ogółem wynosi 39%  w 
tym: 
 
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                     11,07 % 
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                 0,15 % 
wpływy z podatku od nieruchomości                                       10,89% 
wpływy z podatku  rolnego                                                              1,17 % 
wpływy z podatku leśnego                                                              0,35 % 
wpływy z podatku od środków transportowych                       1,68% 
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                    0,58 % 
wpływy z opłaty skarbowej                                                      0,07 % 

 
- subwencje  na plan -  5 375 739,00 zł  wykonano w wysokości 3 154 868,00 zł co stanowi 
59 % planu rocznego,  
 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych   gminie  
ustawami:  plan  na kwotę 1 940 519,29 zł otrzymano w wysokości –    977 221,04 zł   co 
stanowi 50 % planu rocznego, 
 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy:  plan na 
kwotę  -   396 252,00 zł  otrzymano w wysokości – 261 983,00 zł co stanowi 66 % planu 
rocznego,  
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Realizacja dochodów  majątkowych przebiegała następująco: 
 
- dotacja celowa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejsc. 
Klekotowe II etap: podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie 
zadania w wysokości 15 000,- zł. Realizacja umowy nastąpi po całkowitym zakończeniu i 
rozliczeniu inwestycji.                                           
 
- dotacja celowa w formie pomocy finansowej od innej jst (Gmina Kleszczów) na budowę 
hali sportowej w miejscowości Strzałków na plan 50 000,00 zł wykonanie wyniosło 
50 000,00 zł co stanowi 100% planu, 
 
- dotacja celowa z udziałem środków UE na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Strzałków  ul. Kolumba i Broniewskiego  zrealizowanej i rozliczonej w roku 
2010:  plan 285 067,00 zł - wpływ środków w mies. lipcu br., 
 
- dofinansowanie realizacji inwestycji sportowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na 
budowę hali sportowej przy PZSzG w Strzałkowie – dotyczy etapu zrealizowanego w 2010 r. 
na plan w wysokości 729 000,00 zł otrzymano kwotę 578 263,60 zł. 
 
Szczegółową realizację dochodów przedstawia załącznik nr 1 i 2 do niniejszej 
informacji. 
 
 
Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i zgodnie z założeniami i  potrzebami. 
 
I tak  wydatki bieżące: 
 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
 
rozdział  01022 /Zwalczanie chorób zakaźnych/ - zadanie własne 
- wydatkowano kwotę 421,20 zł  na utylizację zwłok zwierzęcych, 
 
rozdział 01030 /Izby rolnicze/ - zadanie własne 
- odprowadzono na rzecz Izb Rolniczych 2%  dochodów z tyt. wpływu dwóch rat podatku 
rolnego od osób fizycznych i osób prawnych w wysokości 1 857,32 zł, 
 
rozdział 01095 /Pozostała działalność/ - zadanie zlecone 
- z uzyskanej dotacji celowej dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej dla  78 osób na łączną kwotę 34 954,29 zł 
wraz z kosztami postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. 
 
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  
 
rozdział 40002 /Dostarczanie wody/ - zadanie własne 
- wydatkowano kwotę 24 193,89 zł na usuwanie awarii na istniejących sieciach 
wodociągowych na terenie całej gminy, 
- wydatkowano kwotę 24 098,00 zł  z tyt. opłaty za korzystanie ze środowiska. Opłata dot. 
ilości pobieranej wody podziemnej i  powierzchniowej a także ilości emisji gazów i płynów 
wprowadzonych do powietrza z terenu gminy. 
 



 3 

Dział  600 – Transport i łączność  
 
rozdział 60004  /Lokalny transport zbiorowy/ - zadanie własne 
-  za świadczone usługi przez firmę transportową w ramach lokalnego transportu zbiorowego 
gmina wydatkowała kwotę  14 929,90  zł, 
 
rozdział 60016  /Drogi publiczne gminne/ - zadanie własne 
 - poprawiono jakość dróg gminnych  - wykonano remonty cząstkowe na terenie całej gminy. 
Zapłata za wykonane usługi nastąpi w miesiącach lipiec-sierpień 2011 r.  
-  na  zimowe  utrzymanie dróg  w miesiącach styczeń–marzec 2011 r. wydatkowano  kwotę  - 
15 257,64 zł,   
 
Dział 630 – Turystyka 
 
rozdział 63095 /Pozostała działalność/ - zadanie własne 
- w związku z ogłoszeniem konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy o pożytku 
publicznym i wolontariacie dot. wsparcia zadań publicznych w zakresie: turystyki i 
krajoznawstwa przekazano dotację dla LKS Kietlin w wysokości 1 800,00 zł. 
 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
 
rozdział 70005 /Gospodarka gruntami i nieruchomościami/ - zadanie własne 
- wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w miejsc. Strzałków. 
Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w miesiącu lipcu  na kwotę 9 594,00 zł, 
 - wydatkowano kwotę 7 381,61 zł za usunięcie awarii kanalizacji w budynku komunalnym 
(filia GBP) w miejsc. Płoszów.   
 
Dział 710 – Działalność usługowa 
  
rozdział  71004 /Plany zagospodarowania przestrzennego/ - zadanie własne 
- w okresie styczeń – czerwiec zostało wydanych 41 decyzji o warunkach zabudowy, za które 
zapłacono 15 129,00 zł.  
 
Dział 750 – Administracja publiczna 
 
rozdział 75011 /Urzędy Wojewódzkie/- zadanie zlecone 
- za utrzymanie stanowisk pracy dot. zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami 
wydatkowano kwotę 36 127,00 zł.  100% ponoszonych kosztów pokrywane jest z uzyskanej 
dotacji z budżetu państwa, 
 
rozdział 75022 /Rady Gmin/ - zadanie własne 
- na wypłaty diet  oraz utrzymanie biura rady wydatkowano łącznie kwotę 42 534,46 zł, 
 
rozdział 75023 /Urzędy Gmin/ - zadanie własne 
- w związku ze zniszczoną powierzchnią dachu na budynku Urzędu Gminy, zlecono 
wykonanie remontu poszycia dachowego. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w miesiącach 
lipiec-sierpień 2011r. 
 
 
 



 4 

rozdział 75056 /Spis powszechny i inne/ - zadanie zlecone 
- na przeprowadzenie spisu powszechnego wydatkowano kwotę ogółem  9 150,43 zł.  
Poniesione koszty w 100% finansowane są ze środków dotacji celowej uzyskanej od Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego, 
 
rozdział 75075 /Promocja jednostek samorządu terytorialnego/ - zadanie własne 
- na działania związane z promocją Gminy Radomsko wydatkowano kwotę 8 767,71 zł, 
 
rozdział 75095 /Pozostała działalność/ - zadanie własne 
- zakupiono materiały na potrzeby prac społecznych wykonywanych na terenie gminy. 
 
 
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 
 
rozdział 75101 /Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa/ -
zadanie zlecone 
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 468,00 zł. 
Poniesione koszty związane z tym zadaniem w 100% finansowane są z budżetu Krajowego 
Biura Wyborczego, 
 
rozdział 75109 /Wybory do rad gmin, wybory wójtów oraz referenda/ - zadanie zlecone 
- otrzymano z budżetu KBW dotacje na niszczenie dokumentów z przeprowadzonych 
wyborów w 2010 r. Na zadanie to wydatkowano kwotę 276,75 zł. 
 
Dział  754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.   
 
rozdział 75412  /Ochotnicze Straże Pożarne/ - zadanie własne 
- przekazano dotacje celowe na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i ubrań 
ochronnych jednostkom OSP: Kietlin, Dąbrówka Dziepółć i Płoszów na łączną kwotę 
18 018,03 zł, 
- w ramach środków z  funduszu sołeckiego wykonano remont garażu OSP Dąbrówka na 
kwotę 13 287,24 zł, 
- na zakup paliwa do samochodów wyjeżdżających na akcje ratownicze wydatkowano kwotę 
2 002,98 zł, 
- za wykonanie badań lekarskich profilaktycznych i specjalistycznych druhów zapłacono 
kwotę 2 940,00 zł, 
- na wypłatę ekwiwalentów za utracone wynagrodzenia podczas trwania akcji ratowniczych i 
udział w szkoleniach wydatkowano kwotę 3 216,99 zł. 
 
rozdział 75414  /Obrona cywilna/ - zadanie zlecone 
- z uzyskanej dotacji z BP zakupiono za kwotę 3 100,00 zł:  ponton, kamizelkę asekuracyjną, 
11 szt. płaszczy nylonowych i 5 kombinezonów wędkarskich na potrzeby wyposażenia 
gminnego magazynu na wypadek wystąpienia  powodzi na terenie gminy. 
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Dział 756 – Dochody od osób prawnych, os. fizycznych i innych jednostek oraz wydatki 
związane z ich poborem 
 
rozdział 75647 /Pobór podatków, opłat/ - zadanie własne 
- na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy wydatkowano kwotę 
2 310,00 zł, 
-  za pobór podatków z terenów poszczególnych sołectw wypłacono  sołtysom wynagrodzenia 
agencyjno-prowizyjne w wysokości 20 997,87 zł,  
- za pobór od mieszkańców gminy opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków 
wypłacono inkasentom kwotę 12 495,81 zł. 
 
 
Dział  757 –  Obsługa długu publicznego 
 
rozdział  75702  /Obsługa kredytów i pożyczek jst/ - zadanie własne 
-  poniesiono koszty związane z obsługą zadłużenia (pożyczki i kredyty krajowe) w 
wysokości 69 773,75 zł. 
 
Dział 801  - Oświata i wychowanie 
 
rozdział 80101  /Szkoły podstawowe/ - zadanie własne  
- w ramach środków z funduszu sołeckiego zakupiono szafki szatniowe dla dzieci w PZSzG 
w Szczepocicach na kwotę 7 394,07 zł, 
- w PZSzG w Szczepocicach wykonano prace remontowe (tynkowanie, malowanie ścian) na 
kwotę 1 845,00 zł, 
- zaplanowano wykonanie prac remontowych w każdej placówce oświatowej na terenie 
Gminy Radomsko. Usługi zostaną wykonane w okresie lipiec - sierpień 2011 r. 
 
rozdział 80103  /Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/ - zadanie własne 
- na utrzymanie oddziałów przedszkolnych wydatkowano ogółem kwotę 201 961,73 zł,   
 
rozdział 80104  /Przedszkola / - zadanie własne  
- na mocy podpisanego porozumienia z Miastem Radomsko przekazano dotację za 
uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Radomsko do Niepublicznego Przedszkola w Radomsku 
na  łączną kwotę 5 880,00 zł. Koszt utrzymania 1 dziecka w Przedszkolu Niepublicznym to 
kwota 490,00 zł, 
 
rozdział 80105  /Przedszkola specjalne/ - zadanie własne  
- na mocy podpisanego porozumienia z Miastem Radomsko w sprawie partycypowania w 
kosztach utrzymania Przedszkola Specjalnego, w związku z uczęszczaniem do niego dzieci z 
orzeczeniem lekarskim z terenu Gminy Radomsko wydatkowano  kwotę 10 770,00 zł. Koszt 
utrzymania dziecka w Przedszkolu Specjalnym ulega zmianie w zależności od ogólnej ilości 
dzieci uczęszczających w danym miesiącu do ww. przedszkola. W miesiącu czerwcu koszt za 
1 dziecko to kwota 900,00 zł, 
 
rozdział 80110  /Gimnazja/ - zadanie własne 
- zakupiono pomoce dydaktyczne do placówek oświatowych   na kwotę ogółem 2 026,49 zł. 
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rozdział 80113 /Dowożenie uczniów do szkół/ - zadanie własne  
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w zakresie dofinansowania dowozu dzieci do szkół 
zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 16 992,05 zł w tym: 
- dowóz do grupy rewalidacyjno-wychowawczej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno 
Wychowawczym w Radomsku 1 dziecko z miejsc. Dziepółć i 1 dziecko z miejsc. Bobry,  
- do ZSZ Specjalnej 1 uczeń z miejsc. Strzałków, 
- do PSP nr 3 w Radomsku  1 dziecko z miejsc. Klekowiec, 
- do Przedszkola Specjalnego w Radomsku 1 dziecko z miejsc. Dziepółć, 
- dofinansowano dojazd dzieci do szkoły w Strzałkowie z miejsc. Grzebień oraz z miejsc. 
Dąbrówka i  Lipie do szkoły w Szczepocicach dla ogółem 30 uczniów. 
Powyższe usługi  dotyczą dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.  
 
 
 
rozdział 80114 /Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół/ - zadanie własne   
- na  utrzymanie zespołu  świadczącego obsługę finansowo-administracyjną wszystkich 
placówek oświatowych wydatkowano kwotę 142 242,55 zł. 
 
rozdział 80146 /Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/ - zadanie własne 
- w związku z korzystaniem przez nauczycieli  z wielu form dokształcania wydatkowano na 
ten cel kwotę 11 684,63 zł, 
 
rozdział 80195 /Pozostała działalność/ - zadanie własne 
- zakupiono piasek na boisko do piłki plażowej przy PZSzG w Kietlinie. Zapłata nastąpi w 
miesiącu lipcu na kwotę 1 033,20 zł. 
- odprowadzono I transzę odpisu na ZFŚS dla rencistów i emerytowanych nauczycieli oraz 
pracowników obsługi w wysokości 33 250,00 zł. 
 
Dział 851 – Ochrona zdrowia 
 
rozdział  85111 /Szpitale ogólne/ - porozumienie 
- na mocy podpisanego porozumienia ze Szpitalem Powiatowym w Radomsku Gmina 
Radomsko udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup sprzętu 
medycznego. Środki w wysokości 5 000,00 zł zostaną  przekazane w miesiącu lipcu 2011 r. 
 
rozdział 85154 /Przeciwdziałanie alkoholizmowi/ - zadanie własne 
- w ramach realizacji zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych Gminy Radomsko wydatkowano kwotę 5 333,27 zł, 
- za przeprowadzenie badań w celu wydania opinii psychiatryczno-psychologicznych osób 
uzależnionych od alkoholu wydatkowano kwotę 1 035,00 zł. 
 
Dział 852 – Opieka społeczna 
 
rozdział 85212  /Świadczenia rodzinne i alimentacyjne/- zadanie zlecone 
W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono: 
- zasiłki rodzinne – 4 171 świadczeń na kwotę – 360 388,00 zł, 
- dodatki do zasiłku rodzinnego – 1882 świadczeń na kwotę 210 924,45 zł, 
- świadczenia pielęgnacyjne – 107 świadczeń na kwotę – 54 669,00 zł, 
- zasiłki pielęgnacyjne – 728 świadczeń na kwotę – 111 384,00 zł, 
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- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka tzw. „becikowe” – liczba świadczeń – 17 na 
kwotę 17 000 zł, 
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 53 rodzinom, którym 
udzielono 320 świadczeń na kwotę 108 250,00 zł. 
Z uzyskanej dotacji na zadania zlecone na wypłaty zasiłków rodzinnych i świadczeń 
alimentacyjnych osobom uprawnionym  wydatkowano  kwotę 862 615,45 zł. 
 
rozdział 85213 /Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej/: 
- /Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków i świadczeń rodzinnych  / - zadanie 
zlecone 
- odprowadzono składki zdrowotne od osób pobierających świadczenia rodzinne w wysokości 
1 872,00 zł, 
 
- /Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych / - zadanie własne 
- odprowadzono składki zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe w wysokości 3 993,92 
zł. 
 
rozdział 85214 /Zasiłki i pomoc w naturze/ - zadanie własne  
- zasiłki okresowe – zadanie własne, obligatoryjne, dotowane przez budżet państwa zostały 
wypłacone 65 osobom na łączną sumę 48 857,00 zł, w tym z dotacji wydano 48 857,00 zł,  
- zasiłki celowe i w naturze wypłacono 129 osobom na kwotę 37 137,96 zł, w tym między 
innymi zasiłki w formie niepieniężnej obejmujące następujące świadczenia: 
- zakup odzieży i obuwia,  
- zakup opału, 
- zakup leków i leczenie,  
 
- bezdomność - w okresie I-VI 2011r. w placówkach dla osób bezdomnych przebywały 2 
osoby, natomiast w  Domu Pomocy Społecznej 1 osoba.  
Kwota za pobyt w/w osób pokrywana w całości ze środków budżetu Gminy Radomsko 
wyniosła 7 220,64 zł. 
 
rozdział 85216 /Zasiłki stałe/ - zadanie własne  
Zasiłki stałe przeznaczone w myśl przepisów dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku 
lub całkowicie niezdolnych do pracy, jeżeli ich dochód jak również dochód na osobę w 
rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego kwalifikującego do pomocy społecznej, 
otrzymuje miesięcznie 27 osób. W I półroczu 2011 r. na wypłatę zasiłków stałych 
wydatkowano ogółem  kwotę 45 644,23 zł,  z czego 38 781,91 zł to środki z uzyskanej dotacji 
na zadania własne gminy, a 6 862,32 zł to kwota dofinansowania do otrzymanej dotacji ze 
środków własnych. 
 
rozdział 85219 /Ośrodki pomocy społecznej/ - zadanie własne  
- na utrzymanie GOPS w I półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę 133 789,97 zł, 
 
rozdział 85228 / Usługi opiekuńcze/ - zadanie własne 
- w związku ze świadczeniem usług opiekuńczych dla 9 osób z terenu Gminy Radomsko w I 
półroczu wydatkowano kwotę 55 785,48 zł. Średnie wynagrodzenie dla osoby świadczącej 
usługę opiekuńczą to kwota ok. 1 000,00 zł. 
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rozdział 85295 /Pozostała działalność/ - zadanie własne  
- dożywianie - w miesiącach I-VI 2011 r.  kontynuowano realizację wieloletniego programu 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach programu udzielono pomocy w zakresie 
dożywiania w formie posiłków w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponad 
gimnazjalnych, przedszkolach oraz pomocy w formie świadczeń pieniężnych na zakup 
posiłku lub żywności. Koszt realizacji programu wyniósł 63 093,03 zł.  Z budżetu państwa 
otrzymano  dotację w wysokości  37 606,00 zł,  udział środków własnych to kwota 25 487,03 
zł.  
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 
 
rozdział 85415 /Pomoc materialna dla uczniów/ - zadanie własne 
- wypłacono za I i II semestr roku szkolnego 2010/2011 stypendia motywacyjne dla 96 
uczniów na ogólną kwotę 9 380,00 zł, z tego 74 uczniów otrzymało stypendia w wysokości 
100,00 zł oraz 22 uczniów po 90,00 zł. 
- wypłacono stypendia socjalne na ogólną kwotę 75 164,00 zł dla 182 uczniów oraz 1 zasiłek 
szkolny w wysokości 300,00 zł. Wypłaty stypendiów socjalnych dokonano z otrzymanej 
dotacji celowej w wysokości 59 267,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 15 897,00 
zł. 
 
rozdział 85495 /Pozostała działalność/ - zadanie własne 
- w ramach wyodrębnionych środków na fundusz sołecki wykonano plac zabaw przy PZSzG 
w Dziepółci. Zapłata  za wykonanie prac nastąpi w miesiącu lipcu. 
 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 
rozdział 90001 /Gospodarka ściekowa i ochrona wód/ - zadanie własne 
- za odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Radomsko do PGK w Radomsku zapłacono 
ogółem kwotę 75 645,01 zł w tym: z miejscowości Kietlin odprowadzono ścieki na kwotę 
25 909,66 zł, z miejscowości Strzałków na kwotę 49 735,35 zł. 
 
rozdział 90002 /Gospodarka odpadami/ - zadanie własne 
- za wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych selektywnie składowanych 
z terenu Gminy Radomsko wydatkowano kwotę 15 840,00 zł. 
 
rozdział 90015 /Oświetlenie ulic, placów i dróg/ - zadanie własne  
- zapłacono za zużycie energii elektrycznej do oświetlenia ulic i placów na terenie gminy w 
wysokości 105 793,32 zł, 
-  zapłacono za eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 18 901,95 zł. 
 
 rozdział 90095 /Pozostała działalność/ - zadanie własne 
- za  przewóz do schroniska  i opiekę nad bezdomnymi psami wydatkowano kwotę 6 086,08 
zł. 
 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
 
rozdział 92116 /Biblioteki/ - zadanie własne 
- przekazano dotację podmiotową na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w miejsc. 
Strzałków oraz filii w miejsc. Płoszów w wysokości 50 000,00 zł. 
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Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 
 
rozdział 92695 /Pozostała działalność/ - zadanie własne 
- w związku z ogłoszeniem konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy o pożytku 
publicznym i wolontariacie dot. wsparcia zadań publicznych w zakresie:  

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2011,   przekazano dotację 
dla LKS Kietlin w wysokości 7 200,00 zł  oraz LUKS Strzałków w wysokości 7 200,00 zł  

- ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym w roku 2011 przekazano dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół PZSzG w 
Dziepółci w wys. 1 700,00 zł.  
Ogółem wydatkowano kwotę 16 100,00 zł. 
- w ramach wyodrębnionych środków na fundusz sołecki rozpoczęto prace związane z 
uporządkowaniem terenu pod boisko w miejscowości Okrajszów. 
 
Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji. 
 

 
Wydatki  inwestycyjne: 

 
Gmina Radomsko w I półroczu 2011 roku rozpoczęła następujące zadania inwestycyjne 
jednoroczne: 
 
Dział 600 – Transport i łączność  
 
rozdział 60014 /Drogi publiczne powiatowe/  
- na podstawie podjętej uchwały Rady Gminy Radomsko w 2010 r. w sprawie zobowiązania 
do udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu na przebudowę drogi 
powiatowej Kietlin-Dobryszyce w budżecie gminy na 2011 rok zaplanowano kwotę w 
wysokości 100 000,00 zł. Do dnia 30.06.2011 r. nie zostało podpisane porozumienie 
określające szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej. 
 
rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/ 
- został wyłoniony wykonawca, podpisana umowa i rozpoczęto prace przy budowie chodnika 
przy ul. Południowej  w Kietlinie. Termin zakończenia prac ustalono na dzień 30.08.2011 r. 
 
rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/  
- został ogłoszony przetarg, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę na wykonanie zadania 
pod nazwą: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Klekotowe II 
etap. Termin zakończenia zadania przewidziano na dzień 15.08.2011 r.  
 
Dział 750 – Administracja publiczna 
 
rozdział 75023 /Urzędy Gmin/ 
- w związku z licznymi awariami wieloletniego serwera został zakupiony nowy serwer wraz z 
oprogramowaniem na potrzeby tut. urzędu za kwotę 34 827,15 zł. 
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Dział 754  – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.   
 
rozdział  75412  /Ochotnicze Straże Pożarne/ 
-  w ramach wyodrębnionych środków na fundusz sołecki została zaplanowana kwota 
19 410,00 zł  jako część wartości wymiany dachu na budynku OSP w miejscowości Płoszów. 
Przetarg na realizację zadania zostanie ogłoszony w miesiącu VII 2011r.  
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 
rozdział 90001 /Gospodarka ściekowa i ochrona wód/ 
- w związku z zaplanowanym zakupem agregatu prądotwórczego zbierane są oferty cenowe 
od potencjalnych dostawców wymaganego sprzętu. 
 
rozdział 90015 /Oświetlenie ulic, placów i dróg/   
- rozpoczęcie prac proceduralnych związanych z budową oświetlenia ulicznego na 
Cerkawiźnie  nastąpi w miesiącu lipcu 2011r. 
 
rozdział 90095 /Pozostała działalność/ 
- w budżecie gminy na 2011 rok zaplanowana została kwota ogółem 145 000,00 zł na 
udzielenie dotacji dla OSP Strzałków w związku z planowanym zakupem samochodu 
specjalistycznego. 5 000,00 zł z kwoty ogółem stanowią wyodrębnione środki w ramach 
funduszu sołeckiego. Jednostka OSP Strzałków należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego. Środki na zakup samochodu planowano pozyskać z  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Działanie II.5 Zagrożenia Środowiska. Na dzień 30.06.2011 r. Urząd 
Marszałkowski nie ogłosił naboru wniosków na dofinansowanie projektu w ramach ww. 
działania. 
 
Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4 do 
niniejszej informacji. 
 
Przychody i rozchody budżetu  przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej informacji. 
 
Szczegółową informacj ę z realizacji udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 6 do 
niniejszej informacji.  
 
Zadłużenie Gminy Radomsko na dzień 30.06.2011 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i 
kredytów  wynosi  2 977 517,16 zł.  
Na dzień 30.06.2011 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. 
 


