
  

 

 
 

WÓJT  GMINY 

IRZĄDZE 

 
przedstawia: 

 
INFORMACJĘ 

OPISOWĄ Z WYKONANIA 

 BUDŻETU GMINY IRZĄDZE 

ZA  I PÓŁROCZE  2018R. 

 

oraz  

 

INFORMACJĘ 

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ 

PROGNOZY FINANSOWEJ  

NA LATA 2018-2037 
 
 
 
 



  

Irządze, sierpień 2018r. 
 
SPIS TREŚCI 
 

I. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Irządze za I półrocze 2018r.              str. 1-5 

II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018r. str. 6-11 

III. Załączniki: 

 Załącznik nr 1 Dochody Gminy Irządze za I półrocze 2018r.           

 Załącznik nr 2 Wydatki Gminy Irządze za I półrocze 2018r.          

 Załącznik nr 3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie za I półrocze 2018r. 

 Załącznik nr 4 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie za I półrocze 2018r. 

 Załącznik nr 5 Przychody i Rozchody budżetu za I półrocze 2018r.                    

IV. Informacje z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych. 

 Gminnej Biblioteki Publicznej w Irządzach,                                                  

 Gminnego Zakładu Komunalnego w Irządzach.                                            

 
 
                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
I. Informacja opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2018r. 
 
Budżet Gminy na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Nr 192/XXV/2017 Rady Gminy 

Irządze w dniu 28 grudnia 2017 roku. 

Uchwalony na 2018r. budżet gminy wynosił: 

- po stronie dochodów: 12 406 710,00 zł 

- po stronie wydatków: 12 206 710,00 zł 

W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta plan 

dochodów został zwiększony o 1 118 275,02 zł. natomiast plan wydatków  

o 1 348 275,02 zł.   

W I półroczu 2018 r. Rada Gminy w Irządzach podjęła 4 uchwały wprowadzające 

zmiany do budżetu, natomiast 18 zmian wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy 

oraz 1 zmianę zarządzeniem Dyrektora Szkoły.  

 
Za I półrocze 2018 r. wynik finansowy Gminy Irządze zamyka się nadwyżką w kwocie 
453 017,09 zł. 
 
Tabela 1 Zestawienie planu dochodów i wydatków za I półrocze 2018 roku 
 
Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % realizacji 
Dochody 13 524 985,02 5 780 685,47 42,74 
Wydatki 13 554 985,02 5 327 668,38 39,30 
Nadwyżka -30 000,00 453 017,09  
 
Niezrealizowane dochody( dot. planu rocznego):               7 744 299,55 zł 
Niezrealizowane wydatki (dot. planu rocznego):                8 227 316,64 zł 
Planowany deficyt:                           30 000,00 zł 
Wykonana nadwyżka:                         453 017,09 zł 
 
 
Objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków na tle planu zawarto poniżej  
w części opisowej oraz w załącznikach do niniejszej informacji. 
 
 
1.1.Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2018r. 
 
1. Dochody budżetowe zostały zrealizowane na kwotę  5 780 685,47 tj. 42,74% 

planu rocznego.  
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Strukturę dochodów budżetowych według stanu na 30.06.2018r. przedstawiono 

poniżej: 

Tabela 2  Struktura dochodów wg stanu na 30.06.2018 

Źródło dochodu 

Plan w zł.  

wg uchwały 

budżetowej 

Plan w zł. na 

30.06.2018r. 

po zmianach 

Wykonanie 

na 

30.06.2018r. 

% 

wykonania 

planu 

rocznego 

1.  Dochody bieżące w 

tym: 
10 475 538,00 10 869 813,02 5 780 685,47 53,18% 

subwencje 3 796 587,00 3 833 537,00 2 142 168,00 55,88% 

dotacje  3 759 076,00 4 104 712,97 2 111 732,72 51,45% 

w tym dotacje na zadania 

finansowane z udziałem 

środków o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 

 

52 171,00 

 

61 790,19 

 

32 197,69 

 

52,11% 

środki na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących 

gmin, powiatów (związków 

gmin, związków 

powiatowo-gminnych, 

związków, powiatów) 

samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł 

35 045,00 35 045,00 0,00 0% 

udziały w podatku 

dochodowym od osób 

fizycznych i prawnych  

1 084 535,00 1 084 535,00 522 169,93 48,15% 

dochody własne 1 800 295,00  1 811 983,05  1 004 614,82 55,44% 

2. Dochody majątkowe 1 931 172,00 2 655 172,00 0,00 0% 

wpływy ze sprzedaży 

składników majątkowych 

(par. 087) 

229 371,00 229 371,00 0,00 0% 

dotacje na inwestycje 1 701 801,00 2 425 801,00 0,00 0% 

Dochody ogółem 12 406 710,00 13 524 985,02 
 

5 780 685,47 42,74% 

 

W strukturze dochodów uzyskanych w I półroczu 2018 roku dochody bieżące 

stanowią 100% dochodów wykonanych, z czego najwyższy udział mają subwencje  
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stanowiące 37,06% dochodów bieżących, następnie dotacje stanowiące 36,53% 

dochodów bieżących, dochody własne stanowiące 17,38% dochodów bieżących oraz 

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią 9,03%.  

Realizację według nazwy dochodu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji. 

 
1.2. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2018r. 
 
 
1. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane na kwotę 5 327 668,38 zł tj. 39,30% 

planu rocznego. 

Zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się 

dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych 

wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami 

klasyfikacji budżetowej stanowiły analizy przebiegu realizacji wydatków.  

Strukturę wydatków budżetowych według stanu na 30.06.2018r. przedstawiono 

poniżej: 

Tabela Nr 3 

Źródło 

wydatku 

Plan w zł. na 

30.06.2018r.  

wg uchwały 

budżetowej 

Plan w zł. na 

30.06.2018r.  

po zmianach 

Wykonanie na 

30.06.2018r. 
% wykonania 

Wydatki bieżące 9 996 906,00 10 441 354,02 5 200 364,63 49,81% 

Wydatki 

majątkowe 
2 209 804,00 3 113 631,00 127 303,75 4,09% 

Wydatki 

ogółem 
12 206 710,00 13 554 985,02 5 327 668,38 39,30% 

 

Realizację według poszczególnych grup wydatków przedstawia załącznik nr 2 do 

niniejszej informacji. 

W tabeli poniżej przedstawiono realizację zadań inwestycyjnych wg stanu na koniec I 

półrocza 2018 roku 
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Tabela Nr 4 Realizacja zadań inwestycyjnych 

Lp Dział Rozdział § Nazwa zadania 

Plan po 
zmianach 

na 
30.06.2018 

Wykonanie 
na 

30.06.2018 

% 
realizacji 

1 

 
600 60016 6050 

Rekonstrukcja drogowych barier ochronnych 
skrajnych, po obu stronach wiaduktu drogowego, 

znajdującego się w ciągu drogi gminnej nr 705035S, w 
km 1+950, nad linią kolejową nr 4 w km 192/371 

Grodzisk Mazowiecki 

98 804,00 98 803,75 100% 

2 

 
600 60078 6050 

Przebudowa drogi gminnej nr DG 705001 S w 
miejscowości Bodziejowice od km 0+000 do km 

2+052 
924 000,00 8 000,00 0,87% 

3 700 70005 6050 Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej 
wraz z salą sportową w Irządzach 

1 804 327,00 0,00 0% 

4 801 80101 6050 Przebudowa ogrodzenia 17 000,00 17 000,00 100% 

5 921 92195 6050 Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Wilków 59 000,00 0,00 0% 

6 921 92195 6050 Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Witów 148 000,00 0,00 0% 

7 921 92195 6050 Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Sadowie 
Woźniki 

59 000,00 0,00 0% 

8 754 75404 6170 Fundusz Wsparcia Policji- Dofinansowanie zakupu 
samochodu 

3 500,00 3 500,00 100% 

     3 113 631 127 303,75 4,09% 

 

W I półroczu zrealizowano zadania inwestycyjne łącznie w kwocie 127 303,75 zł, co 

stanowi 4,09% zaplanowanych wydatków inwestycyjnych. Trzy zadania zostały 

zrealizowane w 100%, zaś jedno z zadań częściowo tj. 0,87% całości inwestycji. 

Pozostałe zadania planowane są do realizacji  w II półroczu 2018 roku. 

 
 
1.3. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2018r. 
 
W okresie I półrocza 2018r. dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów. 

Na dzień 30.06.2018r. wykonano przychody w kwocie 429 706,13 zł, w tym: 

 

 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach 

publicznych kwota: 429 706,13 zł. 

Plan przychodów wyniósł: 230 000,00 zł. w tym wolne środki, o których mowa w art. 

217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych kwota 230 000,00. 

Plan rozchodów wyniósł: 200 000,00 zł, z czego na dzień 30.06.2018r. wykonano  

w kwocie 98 000,00 zł, w tym: 

 spłaty kredytów w kwocie: 98 000,00 zł. 
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Deficyt budżetu w kwocie 30 000,00 został w całości sfinansowany z wolnych 

środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. 

Wykaz realizacji przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej 

informacji. 

 

1.4. ZOBOWIAZANIA I NALEŻNOŚĆI 
 
1. Spłaty zadłużenia następowały terminowo. Łączna kwota długu wynikająca  

z zaciągniętych kredytów na koniec czerwca 2018 roku wynosi 2 309 750,00 zł., 

Na koniec półrocza nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

2.  Kwota należności według sprawozdania – Rb - N wynosi  2 246 905,55 zł. 

Należności obejmują: 

1) środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie 716 881,93 zł (tj. 

31,91% ogólnego stanu należności) 

     2) należności wymagalne w kwocie 804 927,86 zł (tj. 35,82% ogólnego stanu 

należności), z tyt. podatków i opłat, z tyt. dostaw towarów i usług,  z czego przypada 

na: 

 Gminny Zakład Komunalny  kwota 20 205,59 zł. (nieuregulowane faktury za 

usługi wodociągowe, za dostarczanie energii cieplnej, wymianę wodomierzy) 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kwota  54 264,64 zł. (należności od 

dłużników alimentacyjnych) 

 Urząd Gminy kwota  730 457,63 zł. (z tyt. podatków i opłat, funduszu 

alimentacyjnego) 

     3) pozostałe należności w kwocie 725 095,76 zł (tj. 32,27% stanu należności) 

 
Utrzymanie prawidłowego tempa realizacji dochodów budżetowych w II półroczu 

2018r., po ewentualnych korektach według źródeł oraz planowane przychody 

budżetu  zapewnią sfinansowanie zaplanowanych w budżecie 2018r. wydatków oraz 

rozchody (tj. spłaty kredytów). 
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II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na  

lata 2018-2037 za I półrocze 2018r. 

 
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Irządze została przyjęta Uchwałą Nr 

193/XXV/2017 Rady Gminy Irządze w dniu 28 grudnia 2017 roku. 

 
II.1. Dochody 

Plan dochodów gminy Irządze na 30.06.2018r. po zmianach wynosił ogółem: 

13 524 985,02 zł. Plan obejmuje: 

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 10 869 813,02 w tym: 

 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych (PIT) w kwocie: 1 083 535,00 

 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 

prawnych (CIT) w kwocie: 1 000,00 

 podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 1 638 300,00 

 dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie: 3 833 537,00 

 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 

zaplanowane w kwocie: 4 042 922,78                                    

 

2. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 655 172,00 w tym: 

 dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie: 229 371,00 

 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 

zaplanowane w kwocie: 2 425 801,00 

 

II.2. Wydatki 

Plan wydatków gminy Irządze na 30.06.2018r. po zmianach wynosił ogółem: 

13 554 985,02 zł. Plan obejmuje: 
 

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 10 441 354,02 w tym: 

 wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie: 80 000,00 

2. Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 113 631,00  
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Na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w budżecie  

w 2018 roku gmina zaplanowano kwotę 3 113 631 zł, z czego w pierwszym półroczu  

2018 roku wydatkowano kwotę 127 303,75 zł, co stanowi 4,09% planu rocznego.  

 

 

 
 
II.3. Wynik budżetu 
 
Deficyt budżetu wg planu wynosi: 30 000,00 zł.  Zostanie pokryty  

z przychodów gminy- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy-  

w kwocie 30 000,00 oraz pozostała część przychodów stanowiąca 200 000,00 

zostanie przeznaczona na spłaty kredytów. 

Przychody 

Plan przychodów gminy Irządze na 30.06.2018r. wynosił 230 000,00 zł. 
 

Rozchody 

Plan rozchodów gminy Irządze na 30.06.2018r. wynosił 200 000,00 zł. 

 

II.4. Stopień realizacji programów wieloletnich na 30.06.2018 roku 

PROGRAM 1. „Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszy start” –

Aktywna integracja 

Jednostką realizującą projekt jest GOPS w Irządzach. 

Program realizowany w latach 2017 - 2021  

Wartość projektu po zmianach wynosi 153 382,56 zł. w ramach wydatków bieżących. 

Limit wydatków po zmianach na 2018 r. wynosił 66 290,19 zł, natomiast do dnia 

30.06.2018  roku wydatkowano 28 428,17 zł.  Program zrealizowano w 48,91%. 

Program będzie realizowany w II półroczy br. jak również w kolejnych latach. 

 

PROGRAM 2. „ Wykonanie projektu MPZP w gminie Irządze działka ew.1636”-

zmiana sposobu użytkowania działki 
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Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irządzach. 

Program realizowany w latach 2016 – 2018.  

Wartość projektu wynosi 13 530,00 zł. w ramach wydatków bieżących. 

Limit wydatków na 2018 r. wynosił 13 530,00 zł, natomiast do dnia 30.06.2018  roku 

nie poniesiono żadnych wydatków.   

Program będzie realizowany w II półroczu br. 

 

PROGRAM 3. „ Usuwanie wyrobów  zawierających azbest z terenu gminy Irządze- 

Poprawa środowiska poprzez utylizację wyrobów azbestowych 

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irządzach. 

Program realizowany w latach 2016 – 2018.  

Wartość projektu wynosi 141 970,00 zł. w ramach wydatków bieżących. 

Limit wydatków na 2018 r. wynosił 36 647,00 zł, natomiast do dnia 30.06.2018  roku 

nie poniesiono żadnych wydatków.  Program będzie realizowany w II półroczu br. 

Program zrealizowano w 74,19%. 

 

PROGRAM 4. „Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz 

z salą sportową  w Irządzach” 

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irządzach. 

Wartość projektu po zmianach wynosi 1 868 681,00 zł w ramach wydatków 

majątkowych.  

Limit wydatków na 2018 r. wynosił 1 804 327,00 zł,  

Program realizowany w latach 2016 – 2018 

Nie poniesiono wydatków w pierwszym półroczu 2018 roku. 

Program zrealizowano w 3,44%. 

 

PROGRAM 5. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witów – 

kultywowanie tradycji regionu” 

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irządzach. 

Program realizowany w latach 2018-2019.  

Wartość projektu wynosi: 150 000 zł. - w ramach wydatków majątkowych. 
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Limit wydatków na 2018 r. wynosił 148 000,00 zł.  

Nie poniesiono wydatków w  pierwszym półroczu 2018 roku. 

Zakończenie zadania planowane jest w 2019r.  

 

PROGRAM 6 . „Przebudowa świetlicy  w miejscowości Wilków – kultywowanie 

tradycji regionu” 

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irządzach. 

Program realizowany w latach 2018-2019.  

Wartość projektu wynosi: 60 000,00 zł. - w ramach wydatków majątkowych. 

Limit wydatków na 2018 r. wynosił 59 000,00 zł. 

Nie poniesiono wydatków w  pierwszym półroczu 2018 roku. 

Zakończenie zadania planowane jest w 2019r. 

 

PROGRAM 7. „Przebudowa świetlicy w miejscowości Sadowie i Woźniki – 

kultywowanie tradycji regionu” 

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irządzach. 

Program realizowany w latach 2018-2019.  

Wartość projektu wynosi: 60 000,00 zł. - w ramach wydatków majątkowych. 

Limit wydatków na 2018 r. wynosił 59 000,00 zł. 

Nie poniesiono wydatków w  pierwszym półroczu 2018 roku. 

Zakończenie zadania planowane jest w 2019r. 

 

PROGRAM 8. „Budowa instalacji odnawialnych  źródeł energii w podregionie 

sosnowieckim –Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie-ochrona 

środowiska” 

Jednostką realizującą projekt jest Gmina w Irządzach. 

Program realizowany w latach 2017 - 2020 

Wartość projektu wynosi 3 918 069,00 zł., z czego 31 200,00 zł w ramach wydatków 

bieżących oraz 3 886 869,00 w ramach wydatków majątkowych. 

Limit wydatków na 2018 r. wynosił 31 200,00 zł, natomiast do dnia 30.06.2018  roku  
str. 9 



  

wydatkowano 17 945,70 zł w ramach wydatków bieżących. 

Program zrealizowano w 0,46%, natomiast w wydatkach bieżących realizacja stanowi 

57,52% . 

 

PROGRAM 9. „Montaż drogowych barier ochronnych skrajnych po obu stronach 

wiaduktu drogowego, znajdującego się w ciągu drogi gminnej nr 705035S, w km 

1+950, nad linią kolejową nr 4 w km 192/371 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie” -

poprawa bezpieczeństwa ruchu. 

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irządzach. 

Program realizowany w latach 2017-2018.  

Wartość projektu wynosi: 98 804,00 zł. - w ramach wydatków majątkowych. 

Limit wydatków na 2018 r. wynosił 98 804,00 zł, natomiast wydatkowano 98 803,75 

zł. Program zrealizowano w 100%. 

 

PROGRAM 10. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela”- 

ochrona środowiska 

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irządzach. 

Wartość projektu wynosi: 400 000,00 zł. - w ramach wydatków majątkowych. 

Program realizowany będzie w latach 2020-2022.  

 

PROGRAM 11. „Przebudowa drogi gminnej nr 705031S w miejscowości Irządze- 

poprawa połączeń między sołectwami 

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irządzach. 

Wartość projektu wynosi: 400 000,00 zł. - w ramach wydatków majątkowych. 

Program realizowany będzie w latach 2025-2026.  

 

PROGRAM 12. „Przebudowa drogi gminnej nr 705011S w miejscowościach 

Sadowie- Wilgoszcza  poprawa połączeń między sołectwami 

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irządzach. 

Wartość projektu wynosi: 520 000,00 zł. - w ramach wydatków majątkowych. 

Program realizowany będzie w latach 2029-2030  
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PROGRAM 13. „Przebudowa drogi gminnej nr 705001S w miejscowości 

Bodziejowice- poprawa połączeń między sołectwami 

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irządzach. 

Wartość projektu wynosi: 460 000,00 zł. - w ramach wydatków majątkowych. 

Program realizowany będzie w latach 2033-2034  
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