Jeżów, dnia 09.05.2016 r.

Gmina Jeżów
ul. Kwiatowa 1
95-047 Jeżów

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U.
z 2013r. poz. 885 z p. zm.) Wójt Gminy Jeżów przedstawia informację z wykonania budżetu Gminy
Jeżów za 2015 rok.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Jeżów
za 2015 rok
Wykonanie za
IV kwartał
2015
% wykonania
13 868 307,52
95,39%

Lp.
Nazwa
Plan na rok 2015
1 Dochody
14 538 573,96
w tym:
a) Dochody bieżące
12 656 570,96
b) Dochody majątkowe
1 882 003,00
2 Wydatki ogółem:
16 430 555,59
w tym:
a) Wydatki bieżące
11 799 358,40
b) Wydatki majątkowe
4 631 197,19
3 Nadwyżka (poz. 1 – poz. 2)
4 Deficyt (poz. 1 – poz. 2)
-1 891 981,63
5 Przychody ogółem
2 491 981,63
w tym:
a) Kredyty i pożyczki
1 863 846,62

b)
6

w tym na programy i
projekty realizowane z
udziałem środków unijnych
Wolne środki
Rozchody ogółem
w tym:
Spłata kredytów i pożyczek
w tym na programy i
projekty realizowane z
udziałem środków unijnych

11 986 304,52
1 882 003,00
15 537 643,37

94,70%
100,00%
94,57%

11 128 570,27
4 409 073,10

94,32%
95,20%

-1 669 335,85
2 305 345,01

92,51%

1 677 210,00

89,99%

0,00
628 135,01
600 000,00

0,00
628 135,01
570 722,52

95,12%

600 000,00

570 722,52

95,12%

0,00

0,00

Uwagi

1. Kwota środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 942.317,57 zł, w tym:
- dotacja związana z realizacją projektu „WSPARCIE NA STARCIE” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie
nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – w wysokości 58.397,20 zł;
- dotacja z ARiMR z tytułu zrealizowanego w 2015 roku zadania pod nazwą: „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kosiska” realizowanego w ramach PROW
2007 – 2013 Działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” –
845.210,00 zł;
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- dotacja z ARiMR z tytułu zrealizowanego w 2014 roku projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013 dla tzw. małych projektów
pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca do zabaw i ćwiczeń dla
dzieci z terenu Gminy Jeżów” – 22.113,81 zł;
- dotacja z ARiMR z tytułu zrealizowanego w 2014 roku projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013 dla tzw. małych projektów
pn.: „Kultywowanie zwyczajów ludowych i obrzędów dożynkowych w Gminie Jeżów – Dożynki
2014” – 16.596,56 zł.
2. Wykaz kwot dotacji otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz
innych jednostek:
- dotacja z Województwa Łódzkiego w ramach dofinansowania do modernizacji dróg dojazdowych
do gruntów rolnych z tytułu realizacji w 2015 r. zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej
w m. Lubiska” – 63.300,00 zł;
- dofinansowanie uzyskane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone
na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w wieku 45+ poprzez przeprowadzenie
kursów i szkoleń zwiększających umiejętności i kwalifikacje pracowników w wieku 45 lat i więcej –
18.279,00 zł (w tym: UG – 17.600,00 zł; GOPS – 679,00 zł);
- dotacja z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w ramach programu
YOUNGSTER PLUS (program dotyczy wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół
gimnazjalnych z terenów wiejskich) – 2.070,00 zł;
- dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
związane z realizacją zadania pn.: „Przystosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku
Ośrodka Zdrowia w Jeżowie” – w wysokości 15.000,00 zł;
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi z tytułu zrealizowanego w 2015 roku zadania pn.: „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Jeżów” – 66.085,00 zł;
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi z tytułu zrealizowanego w 2015 roku zadania pod nazwą: „Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kosiska” – 132.210,00 zł;
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (w ramach Programu rozwoju
bazy sportowej realizowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki) do realizacji zadania
pn.: „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jeżowie” – etap II
zrealizowany w 2015 roku – 800.000,00 zł.
3. Wykaz kwot dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym
jednostkom:
a/ dotacja przekazana do Gminy Słupia, Gminy Rogów, Miasta Skierniewice – z przeznaczeniem
na dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci mające miejsce
zamieszkania na terenie Gminy Jeżów – 19.617,19 zł;
b/ dotacja celowa dla jednostek OSP z terenu Gminy Jeżów (OSP Jasienin, OSP Jeżów, OSP
Przybyszyce, OSP Rewica) z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu wyposażenia, sprzętu,
umundurowania strażackiego i środków ochrony indywidualnej – 22.680,00 zł;
c/ dotacja dla Związku Międzygminnego „Bzura” z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji
zadania inwestycyjnego – 66.764,13 zł;
d/ dotacja dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „OLIMPIA” na zadania z zakresu kultury
fizycznej i sportu – 50.000,00 zł;
e/ dotacja dla GOKSiR na zadania z zakresu upowszechniania kultury – 168.430,65 zł;
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f/ dotacja dla Powiatu Brzezińskiego na dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego –
60.000,00 zł;
g/ dotacja na zadania z zakresu upowszechniania kultury dla jednostki nie zaliczanej do sektora
finansów publicznych (OSP Jasienin) z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadania
inwestycyjnego – 478.000,00 zł.
4.

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji: nie udzielono

Skarbnik Gminy Jeżów
/-/
Emilia Janowska
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