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Wstęp 

  

Budżet Gminy Jabłonka na rok 2012 został uchwalony przez Radę Gminy Jabłonka dnia 30 

grudnia 2011 roku uchwałą Nr XX/108/2011. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Jabłonka 

została uchwalona przez Radę Gminy Jabłonka dnia 30 grudnia 2011 roku uchwałą Nr 

XX/107/2011. Uchwały te stanowią podstawę prowadzenia działalności finansowo- gospodarczej 

gminy w ramach obowiązującej ustawy o finansach publicznych. 

Informację z wykonania budżetu przedstawia się w formie tabelarycznej, wykonanie 

dochodów i wydatków przedstawiono w układzie jak został uchwalony budżet tj. 

- dochody - według działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i dochody 

majątkowe według ich źródeł, 

- wydatki – w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki 

bieżące wg grup i wydatki majątkowe, 

Wykonanie dochodów i wydatków wykazuje się w ujęciu kwotowym i procentowym w stosunku do 

rocznego planu według klasyfikacji budżetowej jak załączniki: 

1. załącznik Nr 1 – analiza przebiegu realizacji dochodów budżetu Gminy Jabłonka za rok 2012, 

2. załącznik Nr 2 – analiza wykonania wydatków budżetu Gminy Jabłonka za rok 2012, 

3. załącznik Nr 3 – analiza wykonania wydatków majątkowych budżetu Gminy Jabłonka za rok 

2012. 

. 

  

Część I 

Informacje ogólne 

  

Uchwalony budżet Gminy Jabłonka na rok 2012 określał następujące wielkości: 

1.    dochody budżetu Gminy w wysokości 52.005.773 zł w tym:  

- dochody bieżące – 46.682.847 zł, 

- dochody majątkowe – 5.322.926 zł, 

2.    wydatki budżetu Gminy w wysokości – 55.366.968 zł w tym:  

- wydatki bieżące – 39.482.011 zł w tym: 
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- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 29.414.657 zł z czego na: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.861.642 zł, 

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8.553.015 zł, 

- wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.509.542 zł, 

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.423.651 zł, 

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3   

- 232.161 zł, 

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 100.000 zł, 

- wydatki na obsługę długu publicznego – 802.000 zł,  

- wydatki majątkowe – 15.884.957 zł w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 

15.884.957 zł z czego na: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt. 2 i 3 – 5.697.499 zł, 

3.    deficyt budżetu w kwocie 3.361.195 zł, który należało pokryć przychodami pochodzącymi 

z zaciąganych kredytów, 

4.    planowane przychody to kwota 6.648.142 zł, a rozchody 3.286.947 zł.  

 Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat 

ubiegłych to kwota 1.055.101,82 zł. Środki nie wygasające stanowiły kwotę 1.366.680,79 zł. Stan 

zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 1 stycznia 2012 roku to kwota 

13.999.881,86  zł w tym: z tytułu pożyczek – 4.255.393,86 zł, z tytułu kredytów – 9.744.488 zł. Po 

dokonaniu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.732.410,63 zł w roku 2012  

oraz  po odliczeniu umorzonej kwoty pożyczki przez WFOŚ i GW w Krakowie w wysokości 

903.806,18 zł, stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2012r. z tytułu zaciągniętych kredytów i 

pożyczek w latach poprzednich to kwota  17.437.096,63 zł. W trakcie roku zaciągnięto kredyty i 

pożyczki długoterminowe w łącznej kwocie 7.073.431,58 zł z okresem spłaty do 2020 roku. 

Wskaźnik zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012 roku stanowi 33,04 % 

(z max 60%) dopuszczalnego limitu zadłużenia zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 

czerwca 2005 roku (Dz. U. Nr 249, poz. 2140 z późn. zm, art. 170 ust. 2). 

Uchwalony budżet na rok 2012 w ciągu roku  został zmieniony przez Radę Gminy Jabłonka 15 

razy uchwałami: 

1.    uchwała Rady Gminy Jabłonka Nr XX/113/2012 z dnia 23 stycznia 2012 roku, 

2.    uchwała Rady Gminy Jabłonka Nr XXII/117/2012 z dnia 21 luty 2012 roku, 
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3.    uchwała Rady  Gminy Jabłonka Nr XXIII/127/2012 z dnia 22 marca 2012 roku, 

4.    uchwała Rady Gminy Jabłonka Nr XXIV/129/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku 

5.    uchwała Rady Gminy Jabłonka Nr XXV/137/2012 z dnia 25 maja 2012 roku, 

6.    uchwała Rady Gminy Jabłonka Nr XXVI/143/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku, 

7.     uchwała Rady Gminy Jabłonka Nr XXVII/155/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku, 

8.    uchwała Rady Gminy Jabłonka Nr XXVIII/158/2012 z dnia 02 sierpnia 2012 roku, 

9.    uchwała Rady Gminy Jabłonka  Nr XXIX/162/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku, 

10.  uchwała Rady Gminy Jabłonka Nr XXX/167/2012 z dnia 18 września 2012 roku, 

11.  uchwała Rady Gminy Jabłonka Nr XXXI/176/2012 z dnia 10 października 2012 roku, 

12.  uchwała Rady Gminy Jabłonka  Nr XXXII/180/2012 z dnia 30 października 2012 roku, 

13.  uchwała Rady Gminy Jabłonka Nr XXXIII/190/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku, 

14.  uchwała Rady Gminy Jabłonka Nr XXXIV/193/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku, 

15.  uchwała Rady Gminy Jabłonka Nr XXXV/205/2012 z dnia 29 grudnia 2012 roku. 

Wójt Gminy w ramach swoich  kompetencji oraz posiadanego upoważnienia od Rady Gminy 

dokonał 18 zmian budżetu następującymi zarządzeniami: 

1.    zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 4F/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku, 

2.    zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 8F/2012 z dnia 08 luty 2012 roku, 

3.    zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 16F/2012 z dnia 30 marca 2012 roku, 

4.    zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 20F/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku, 

5.    zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 31F/2012 z dnia 20 czerwca 2012 roku, 

6.    zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 33F/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku, 

7.    zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 35F/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku, 

8.    zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 41F/2012 z dnia 18 lipca 2012 roku, 

9.    zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 47F/2012 z dnia 08 sierpnia 2012 roku, 

10.   zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 51F/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku, 

11.   zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 56F/2012 z dnia 19 września 2012 roku, 

12.    zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 60F/2012 z dnia 28 września 2012 roku, 
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13.    zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 64F/2012 z dnia 12 października 2012 roku, 

14.   zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 67F/2012 z dnia 22 października 2012 roku, 

15.   zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 71F/2012 z dnia 31 października 2012 roku, 

16.   zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 75F/2012 z dnia 07 listopada 2012 roku, 

17.   zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 78F/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku, 

18.  zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka Nr 83F/2012 z dnia 06 grudnia 2012 roku. 

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Jabłonka na dzień 31 grudnia  2012 roku zamyka się 

kwotami: 

1.    po stronie dochodów – 53.010.347,07 zł w tym: dochody bieżące – 48.096.486,07zł, 

dochody majątkowe – 4.913.861 zł,  

2.    po stronie wydatków – 61.134.083,87 zł w tym: wydatki bieżące – 43.269.354,45 zł z 

czego na:  

- wydatki jednostek budżetowych – 32.760.125,23 zł w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.116.698,09 zł, 

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 10.643.427,14 zł, 

- dotacje na zadania bieżące – 1.739.914 zł, 

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.104.552 zł, 

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, 

w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 762.763,22 zł, 

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 100.000 zł, 

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 802.000 zł, 

- wydatki majątkowe – 17.864.729,42 zł w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 

17.864.729,42  zł z czego na: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 

7.987.499 zł. 

Zmieniony budżet jest budżetem deficytowym, planowany deficyt stanowi kwotę 

8.123.736,80 zł. Planowane przychody stanowią kwotę 10.856.754,80 zł w tym; wolne środki na 

rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.055.101,88 zł, planowane 

rozchody – 2.733.018 zł w tym: z tytułu kredytów – 1.758.922 zł, z tytułu pożyczek – 974.096 zł. 
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Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki to łącznie kwota 9.801.652,92 zł w tym: na spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota 2.733.018 zł, na sfinansowanie  

planowanego deficytu budżetu  - 7.068.634,92 zł. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów 

przedstawia tabela nr 1. 

Tabela Nr 1 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA ROK 2012  

       

lp. TREŚĆ Plan na rok 2012 wykonanie 

1) Przychody budżetu 10 856 754,80 zł 8 128 533,46 zł 

  z czego:   

 1.1 pożyczki 1 473 997,10 zł 
1 463 0 63,76 zł 

 

 1.2 kredyty 8 327 655,82 zł 5 610 367,82 zł 

 1.3 

wolne środki na rachunku bieżącym 

wynikające z rozliczeń pożyczek z lat 

ubiegłych 

1 055 101,88 zł 1 055 101,88 zł 

 1.4 nadwyżka  0,00 zł  

2) ROZCHODY BUDŻETU    2 733 018,00 zł 2 732 410,63 zł 

  z czego:   

 2.1 spłata rat z zaciągniętych kredytów 1 758 922,00 zł 1 758 920,80 zł 

 2.2 spłata rat z zaciągniętych pożyczek 974 096,00 zł 
973 489,83 zł 

 

 

Wykonane dochody budżetu Gminy w roku 2012 były niższe od wykonanych wydatków o kwotę 

4.380.789,80 zł.  Planowany stan zadłużenia obniżył się o kwotę 1.503.969,37 w stosunku do 

pierwotnie planowanego zadłużenia w  Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2012r. 

Część II – dochody 

W ciągu roku plan dochodów budżetu Gminy został zwiększony o kwotę  1.004.574,07 zł. 

 Zmiany po stronie dochodów obejmują: 

zwiększenia w kwocie 8.743.882,84 zł w tym; 

 zwiększenie dochodów bieżących w tym:  z tytułu podatków i opłat lokalnych – 829.178,82 

zł,  

 zwiększenie dochodów  z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej – 2.143.305,78 zł na 

realizację zadań inwestycyjnych i bieżących , 

 dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi – 3.700.000 zł,  
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 dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej – 400.000 zł, 

 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz pozostałe dotacje 

celowe na realizację zadań bieżących – 469.227,64 zł , 

 dochody z tytułu zwrotu podatku akcyzowego – 235.409,60 zł, 

 dofinansowanie do remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 117.000 zł, 

 dofinansowanie do remontu remizy OPS w Zubrzycy Górnej – 35.000 zł, 

 zwiększenie subwencji ogólnej – 226.761 zł, 

 dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości – 8.000 zł, 

 dochody majątkowe tytułem porozumienia w sprawie budowy chodników w Zubrzycy 

Górnej i w Zubrzycy Dolnej – 580.000 zł,  

zmniejszenia w kwocie 7.739.308,77 zł w tym; 

 dochody bieżące w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 609.241,59 zł,  

 sprzedaż nieruchomości  – 1.498.340 zł, 

 subwencja oświatowa – 226.332 zł,  

 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne dotacje na 

zadania bieżące – 670.904 zł, 

 zmniejszenie  dochodów majątkowych z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej – 

2.563.979,50 zł, na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących , 

 dotacje celowe na usuwanie skutków powodzi – 842.691 zł., 

 opłata targowa – 310.040,88, 

 dobrowolne wpłaty mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji 

sanitarnej w Gminie Jabłonka – 597.734,39 zł, 

 budowa chodników w Zubrzycy Górnej, Zubrzycy Dolnej i w Jabłonce – 420.045,41 zł. 

Po dokonanych zmianach w budżecie Gminy w trakcie 2012 roku strukturę planu dochodów 

budżetu w układzie najważniejszych źródeł pochodzenia przedstawia  tabela Nr 2. 

Tabela Nr 2 

Struktura planu dochodów budżetu Gminy Jabłonka za rok 2012 według najważniejszych źródeł dochodów 
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lp. źródła dochodów planowana kwota 
udział w 
dochodach 
ogółem 

1 subwencja ogólna część równoważąca 935 234,00 zł 1,76% 

2 subwencja oświatowa 17 930 250,00 zł 33,82% 

3 subwencja wyrównawcza 10 850 484,00 zł 20,47% 

4 środki na uzupełnienie dochodów gmin 38 654,00 zł 0,07% 

4 dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 6 192 427,60 zł 11,68% 

5 dotacje na zadania inwestycyjne 2 658 954,20 zł 5,02% 

6 pozostałe dotacje celowe 2 119 286,36 zł 4,00% 

7 
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z 
funduszy Unii Europejskiej 

1 695 246,80 zł 3,20% 

8 pozostałe dochody, podatki i opłaty 6 867 134,11 zł 12,95% 

9 udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 3 722 676,00 zł 7,02% 

 razem dochody 53 010 347,07 zł 100,00% 

 

Jak wynika ze struktury planu dochodów największy udział w planowanych dochodach 

ogółem stanowi subwencja i jest to kwota 29.715.968 zł co stanowi ponad 56 %  planowanych 

dochodów ogółem. Subwencja wykonana jest w 100%.  

Planowane dochody własne to kwota 11.102.230,08 zł w tym udziały stanowiące dochody budżetu 

państwa – 3.722.676 zł. Dochody własne stanowią ponad 20 % planowanych dochodów ogółem, 

wykonanie to kwota  10.956.530,09 zł  co stanowi  blisko 99 %.  Szczegółowo plan i wykonanie 

dochodów własnych Gminy Jabłonka przedstawiono w tabeli Nr 3. 

Tabela Nr 3 

Plan i wykonanie dochodów własnych Gminy Jabłonka za rok 2012 

lp. rodzaj dochodów planowane dochody  wykonane dochody wskaźnik % 

1 podatek dochodowy od osób fizycznych  3 722 676,00 zł 3 619 349,00 zł 97,22% 

2 podatek od nieruchomości 1 894 146,00 zł 1 875 785,13 zł 99,03% 

3 darowizny i dobrowolne wpłaty 538 150,61 zł 535 369,00 zł 99,48% 

4 wpływy z usług 1 592 600,00 zł 1 688 524,58 zł 106,02% 

5 opłata targowa 713 063,12 zł 646 703,00 zł 90,69% 

6 wpływy z różnych dochodów 134 469,94 zł 125 179,44 zł 93,09% 

7 
najem i dzierżawa składników majątkowych skarbu 
państwa 

266 350,00 zł 345 205,77 zł 129,61% 

8 podatek od środków transportowych 326 500,00 zł 322 738,79 zł 98,85% 

9 opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 345 427,41 zł 276 440,69 zł 80,03% 

10 opłaty od czynności cywilno prawnych 183 000,00 zł 173 244,00 zł 94,67% 

11 podatek leśny 250 000,00 zł 237 247,51 zł 94,90% 

12 pozostałe odsetki 145 900,00 zł 143 546,93 zł 98,39% 
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13 podatek rolny 107 200,00 zł 107 418,97 zł 100,20% 

14 opłata skarbowa 70 000,00 zł 61 441,93 zł 87,77% 

15 podatek od spadków i darowizn 41 137,00 zł 33 718,72 zł 81,97% 

16 podatek dochody od osób prawnych 75 000,00 zł 73 363,01 zł 97,82% 

17 podatek opłacany w formie karty podatkowej 25 000,00 zł 26 412,84 zł 105,65% 

18 różne opłaty 81 150,00 zł 86 218,29 zł 106,25% 

19 grzywny i kary pieniężne 9 300,00 zł 5 594,72 zł 60,16% 

20 opłaty lokalne 16 000,00 zł 9 971,71 zł 62,32% 

21 wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 5 500,00 zł 3 660,18 zł 66,55% 

22 dochody ze sprzedaży majątku 559 660,00 zł 559 395,88 zł 99,95% 

 razem dochody 11 102 230,08 zł 10 956 530,09 zł 98,69% 

 

Największy udział w dochodach własnych Gminy stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych 

co daje kwotę 3.619.349 zł po stronie wykonania i jest to ponad  33% dochodów własnych. 

Znaczący udział w dochodach własnych  ma podatek od nieruchomości jest to kwota 1.875.785,13 

zł po stronie wykonania, podatek ten stanowi ponad 17% dochodów własnych.  Znaczącą pozycją 

w dochodach własnych Gminy są również wpływy z usług, jest to kwota 1.688.524,58 zł po stronie 

wykonania, dochody te stanowią ponad 15% dochodów własnych. Wpływy z usług to przede 

wszystkim  opłaty za ścieki, opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych, opłaty za pobyt dzieci w 

przedszkolu itp.). Znaczące wpływy do budżetu Gmina pozyskuje z opłaty targowej, w roku 2012 

dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 646.703 zł, dochody te stanowią  prawie 6% dochodów 

własnych. 

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej to 6.192.427,60 zł co stanowi 11,68 % 

dochodów planowanych, otrzymano dotacje  w ponad 99 %  co daje kwotę 6.139.892,76 zł.  Plan i 

wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiono w załączniku Nr 5 do niniejszego 

sprawozdania. Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa przedstawia się 

następująco: 

dział rozdział § treść plan wykonanie %wykonania 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 155,00 zł 62,00 zł 40,00% 

 75011 urzędy wojewódzkie 155,00 zł 62,00 zł 40,00% 

  0690 wpływy z różnych opłat 155,00 zł 62,00 zł 40,00% 

852 POMOC SPOŁECZNA 
60 800,00 

zł 
82 042,13 zł 134,94% 

 85203 ośrodki wsparcia 0,00 zł 4 735,34 zł  

  0690 wpływy z różnych opłat 0,00 zł 4 735,34 zł  

 85212 

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

60 800,00 
zł 

77 306,79 zł 127,15% 
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  0920 pozostałe odsetki 0,00 zł 5 733,11 zł  

  0970 wpływy z różnych dochodów 60 800,00 zł 1 197,88 zł 1,97% 

  0980 
wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego 0,00 zł 70 375,80 zł  

 

Dotacje na zadania inwestycyjne stanowią 7,22 % planowanych dochodów ogółem  co daje kwotę 

3.831.935,39 zł i są to: dotacja na odbudowę 2  mostów w Jabłonce – 1.941.734 zł – most na 

Wyrtelówkę i most za Żądłami, dotacja celowa na remont remizy OSP w Zubrzycy Górnej – 35.000 

zł,  dotacja celowa na budowę chodników  wzdłuż drogi wojewódzkiej w Zubrzycy Górnej i w 

Zubrzycy Dolnej – 159.954,59 zł, refundacja wydatków na realizację programu 

współfinansowanego ze środków unijnych – budowa Centrum Kultury Górnej Orawy w Jabłonce – 

120.000 zł, refundacja wydatków na realizację zadania pn: Budowa placu zabaw w Jabłonce – 

182.926 zł, refundacja wydatków na zadania współfinansowane ze środków unijnych – budowa 

kanalizacji sanitarnej w Podwilku i w Chyżnem – 1.392.320,80 zł.  Dotacje na zadania majątkowe 

otrzymano w wysokości – 3.829.683,96 zł co stanowi ponad 99 %. 

Pozostałe dotacje celowe to dotacje na zadania bieżące otrzymane z budżetu państwa, oraz dotacje 

na realizację programu Kapitał ludzki pn: „Zaufaj innym, pomóż sobie”  – 168.704,36 zł , dotacja 

na usuwanie skutków powodzi , remont drogi Furmaniec – 915.575 zł, dotacja celowa na remont 

dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 117.000 zł, dotacja celowa na realizację programu Kapitał 

Ludzki pn: „Indywidualizacja programu nauczania i wychowania” – 390.290 zł, dotacja celowa na 

realizacje programu (mikroprojekty)  pn: „  Spotkanie mieszkańców miast partnerskich w Jabłonce” 

i „Europa dla Obywateli”      - 83.389 zł. 

Ogółem planowane dotacje na zadania bieżące to kwota – 2.074.884,36 zł co stanowi 3,91 %, 

wykonanie to kwota 2.049.725,28 zł, co stanowi ponad 98%.  

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin  pozyskane z funduszy Unii Europejskiej to 

ogółem kwota 1.695.246,80 zł w tym: na budowę kanalizacji sanitarnej w Chyżnem i w Podwilku – 

1.392.320,80 zł, budowę Centrum Kultury Górnej Orawy w Jabłonce – 120.000 zł, budowa placu 

zabaw w Jabłonce- 182.926 zł. Dochody te wykonano w wysokości 1.695.148,99 zł co stanowi 

ponad 99 %.  

Planowane dochody z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego to kwota ogółem 321.356,59 zł, wykonanie 313.353,94 zł, co stanowi 

prawie 98%.  Dochody i wydatki z tytułu realizacji tych zadań przedstawiono w załączniku Nr 6 do 

niniejszego sprawozdania. 

Dochody ogółem wykonano w wysokości 52.776.932,54 zł co stanowi ponad 99 %. Taki 
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poziom wykonania dochodów jest zadawalający. Dochody wpływały do budżetu w planowanym 

terminie co pozwalało na terminową realizację powstałych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i 

usług. Realizacja dochodów jest zgodna z założeniami uchwały budżetowej . Dochody bieżące 

wykonano w wysokości 47.868.988,70 zł i jest to 99,53 %, dochody majątkowe wykonano  w 

wysokości 4.907.943,84 zł co stanowi 99,88 %.  

Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 do sprawozdania z 

wykonania budżetu za  rok 2012. 

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S  należności pozostałe do zapłaty 

to kwota 613.127,06 zł w tym: należności wymagalne 566.967,78 zł, nadpłaty to kwota 34.852,92 

zł. Tytuły należności dla Gminy to:  

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy oraz odsetki – 1.084.18 – 

zaległość, 

- wpływy z różnych opłat – 18.060 zł,  

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej – 

21.218,68 – zaległość, 

- podatek od nieruchomości  od osób fizycznych i prawnych – 17.798,44 zł w tym: zaległość – 

8.363,64 zł, 

- podatek rolny – 3.001,20 w tym: zaległość – 2.988,20 zł, 

- podatek leśny – 11.968,06 w tym: zaległość – 11.815,56 zł, 

- podatek od środków transportowych – 6.495,54  - zaległość, 

- podatek od spadków i darowizn – 8.713,28 zł, 

- podatek od czynności cywilno-prawnych – 490 zł, w tym: zaległość – 100 zł, 

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9.396 zł, 

-  wpłaty na fundusz alimentacyjny – 427.110,91 zł  - zaległość, 

-  zwroty zasiłków – 345,52  zł – zaległość, 

- opłaty za ścieki i odsetki  - 87.445,25 zł w tym: zaległość – 82.800,78 zł. 

Nadpłaty z tytułu należności dla Gminy to: 

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy – 516,91 zł, 

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 

1.170 zł, 
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- podatek od nieruchomości – 2.354,77 zł, 

- podatek rolny – 7.736,73 zł, 

- podatek leśny – 5.394,44 zł, 

- podatek od środków transportowych – 868,62 zł, 

- podatek od czynności cywilno-prawnych – 2.610 zł, 

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 825 zł, 

- opłaty za ścieki – 13.376,45 zł. 

W stosunku do zaległości z tytułu podatków : rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłat 

lokalnych wysłano 122  upomnienia oraz wystawiono  13 tytułów wykonawczych. 

W stosunku do zaległości od środków transportowych wysłano 9 upomnień oraz 3 tytuły 

wykonawcze. 

 

Część III – wydatki  

Plan wydatków budżetu na rok 2012 został zatwierdzony uchwałą budżetową Rady Gminy 

Jabłonka na poziomie  55.366.968 zł  w szczegółowości jak przedstawiono w informacji ogólnej na 

stronie  2 i 3 niniejszego sprawozdania. 

Po dokonanych zmianach  budżetu   wydatki  na dzień 31.12.2012r. stanowią ogółem –  

61.134.083,87  zł w szczegółowości jak przedstawiono na stronie 5  niniejszego sprawozdania. 

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w obrębie poszczególnych grup wydatków, 

wydatki budżetu zwiększono ogółem o kwotę 5.767.115,87 zł, szczegółowość zmian przedstawia 

tabela Nr 4. 

Tabela Nr 4 

Zmiany w obrębie grup wydatków budżetu Gminy Jabłonka w roku 2012 

lp. treść plan na 
01.01.2012 zmiany  

plan po 
zmianach 
31.12.2011 

wykonanie procent 
wykonania 

- wydatki bieżące w tym: 39 482 011,00 zł 3 787 343,45 zł 43 269 354,45 zł 40 933 159,87 zł 94,60% 

1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 29 414 657,00 zł 3 345 468,23 zł 32 760 125,23 zł 30 776 001,70 zł 93,94% 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 861 642,00 zł 1 255 056,09 zł 22 116 698,09 zł 21 431 360,38 zł 96,90% 

b) wydatki na realizację ich zadań statutowych 8 553 015,00 zł 2 090 412,14 zł 10 643 427,14 zł 9 344 641,32 zł 87,80% 

2 dotacje na zadania bieżące 1 509 542,00 zł 230 372,00 zł 1 739 914,00 zł 1 727 458,54 zł 99,28% 
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3 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 423 651,00 zł -319 099,00 zł 7 104 552,00 zł 7 008 950,67 zł 98,65% 

4 wydatki na programy finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 232 161,00 zł 530 602,22 zł 762 763,22 zł 689 248,66 zł 90,36% 

5 wydatki na obsługę długu  802 000,00 zł  802 000,00 zł 731 500,30 zł 91,21% 

6 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 100 000,00 zł  100 000,00 zł 0,00 zł 0,00% 

- wydatki majątkowe w tym: 15 884 957,00 zł 1 979 772,42 zł 17 864 729,42 zł 16 224 562,47 zł 90,82% 

 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 15 884 957,00 zł 1 979 772,42 zł 17 864 729,42 zł 16 224 562,47 zł 90,82% 

 
wydatki na programy finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 5 697 499,00 zł 2 290 000,00 zł 7 987 499,00 zł 6 782 164,74 zł 84,91% 

 razem 55 366 968,00 zł 5 767 115,87 zł 61 134 083,87 zł 57 157 722,34 zł 93,50% 

 

Jak wynika z powyższego zaplanowane wydatki budżetu na rok 2012 w trakcie roku uległy 

znaczącym zmianom, ogółem zwiększono wydatki o kwotę – 5.767.115,87 zł. Wydatki bieżące 

zwiększono o kwotę 3.787.343,45 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.979.772,42 zł. 

Wprowadzono do budżetu nowe zadania bieżące i majątkowe w tym: 

zadania bieżące: 

remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 117.000 zł, 

remont drogi Furmaniec –  722.551,87 zł, 

- remont drogi ul. Kościelna – 141.000 zł, 

- remont drogi do Rapacza – 119.000 zł, 

zadania majątkowe: 

wykonanie projektu i budowa mostu „ Za Żądłami” na cieku rzeki Czarna Orawa – 1.235.554 

zł, 

odbudowa kładki pieszo jezdnej do osiedla Wyrtelówka w Jabłonce – 958.000 zł, 

projekt i wykonanie obiektu małej architektury – obelisk w parku przy Centrum Kultury 

Górnej Orawy w Jabłonce – 50.000 zł, 

zakup kontenera socjalnego na cele mieszkaniowe – 25.000 zł, 

zakup tablic reklamowych – witacze 5 szt,- 44.000 zł, 

wykonanie ocieplenia budynku  remizy OSP w Zubrzycy Górnej  wraz z zagospodarowaniem 

terenu – 71.217 zł. 

Wydatki budżetu Gminy Jabłonka wykonane zostały ogółem w wysokości 57.157.722,34 zł co 
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stanowi blisko 94%. Nie wszystkie wydatki wykonane zostały w 100% jak założono w uchwale 

budżetowej. Przyczyną takiego stanu są oszczędności po przetargach, jak również rezygnacja z 

realizacji niektórych zadań z przyczyn nie zależnych od Gminy. 

Szczegółowo plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy  za 2012r. przedstawiono w załączniku 

Nr 2 do niniejszego  sprawozdania,  wydatki majątkowe po zmianach przedstawiono w załączniku 

Nr 3 do niniejszego sprawozdania. 

Z ogólnej kwoty wydatków budżetu Gminy Jabłonka w roku 2012 największe wydatki poniesione 

zostały na wydatki bieżące jednostek budżetowych – 30.776.001,70 zł w tym: wydatki na 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.431.360,38 zł, wydatki związane z realizacją ich 

zadań statutowych – 9.344.641,32 zł. Wykonanie wydatków bieżących stanowi prawie 67%  

wydatków ogółem, wydatki majątkowe stanowią ponad 26% wydatków ogółem. 

Jak wynika ze struktury planu wydatków budżetu Gminy Jabłonka za rok 2012, którą 

przedstawiono w tabeli Nr 5 do niniejszej informacji największą grupę wydatków stanowią 

wydatki na oświatę i wychowanie i jest to 24.496.270,74 zł po stronie planu w tym: wydatki 

bieżące – 22.385.270,74 zł, a wydatki majątkowe – 2.111.000 zł,  po stronie wykonania 

23.653.753,23 zł co stanowi ponad 96 % w tym: wydatki bieżące – 21.781.106,87 zł, wydatki 

majątkowe – 1.872.646,36 zł. Kolejną znaczącą grupą wydatków są wydatki w zakresie gospodarki 

komunalnej i ochrony środowiska 11.468.715,19 po stronie planu, w tym: wydatki bieżące 

2.391.081,25 zł, wydatki majątkowe 9.077.633,94 zł, po stronie wykonania 9.815.574,19 zł w tym: 

wydatki bieżące – 2.482.857,66 zł, wydatki majątkowe – 7.332.716,53 zł co stanowi łącznie ponad 

85 %. 

Wydatki na pomoc społeczną realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej to kwota 6.947.800 zł 

jako wydatki bieżące, wykonanie – 6.762.382,52 zł co stanowi ponad 97%.  

W zakresie gospodarki mieszkaniowej planowane wydatki to kwota 3.161.300 zł w tym: wydatki 

bieżące – 573.700 zł, wydatki majątkowe – 2.587.600 zł, po stronie wykonania 3.081.074,26 zł w 

tym: wydatki bieżące – 516.715,79 zł, wydatki majątkowe – 2.564.358,47 zł co łącznie stanowi 

97% planu. 

W zakresie budowy i remontów  dróg gminnych  zaplanowano 6.012.024,87 zł w dziale transport i 

łączność w tym: wydatki bieżące – 2.154.937,87 zł, wydatki majątkowe – 3.857.087 zł, po stronie 

wykonania – 5.781.875,95 zł w tym: wydatki bieżące – 1.967.442,34 zł, wydatki majątkowe – 

3.814.433,61 zł co stanowi łącznie ponad 96%. W zakresie budowy i remontów dróg pozyskano 

środki finansowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 2.857.309 zł  z 

przeznaczeniem na remont drogi Furmaniec, remont drogi ul. Kościelna w Jabłonce I DROGA DO 
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Rapacza w Jabłonce.  W ramach podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Zarządem Dróg w 

Krakowie realizowano inwestycję pn: „Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej 957 w 

Zubrzycy Górnej i w Zubrzycy Dolnej” – 341.714,84 zł. W zakresie zimowego utrzymania dróg 

poniesiono wydatki w łącznej kwocie 342.456,34 zł, na bieżące remonty dróg gminnych 

wydatkowano kwotę 642.858,82 zł, na wydatki majątkowe w zakresie budowy dróg gminnych 

wydatkowano kwotę 1.112.696,82 zł. Utrzymanie dróg wewnętrznych to kwota 117.565,52 zł, w 

tym: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 117.000 zł. 

Na administrację publiczną zaplanowane zostały wydatki w wysokości 4.381.738,77 zł w tym: 

wydatki bieżące – 4.337.738,77 zł, wydatki majątkowe 44.000 zł. Po stronie wykonania – 

3.932.644,32 zł w tym: wydatki bieżące – 3.888.892,94 zł, wydatki majątkowe – 43.751,38 zł, 

łącznie wykonanie stanowi ponad 89 %. 

Na kulturę fizyczną  zaplanowano wydatki w wysokości 274.430 zł w tym: wydatki bieżące – 

231.270 zł, wydatki majątkowe – 43.160 zł. Wykonanie ogółem stanowi ponad  82 % . 

Wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Jabłonka to kwota 343.692,40 zł 

po stronie planu, w tym: wydatki bieżące – 251.401 zł , wydatki majątkowe – 92.291,40 zł, 

wykonanie to łącznie kwota – 312.867,05 w tym: wydatki bieżące – 224.404,65 zł , wydatki 

majątkowe – 88.462,40 zł co stanowi ogółem ponad 91%. 

Tabela Nr 5 

Struktura wydatków budżetu Gminy Jabłonka za rok 2011 

DZIAŁ TREŚĆ plan po zmianach wykonanie  % 
wykonania 

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 639 009,60 zł 546 263,28 zł 85,49% 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ     6 012 024,87 zł 5 781 875,95 zł 96,17% 

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA     3 161 300,00 zł 3 081 074,26 zł 97,46% 

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA     60 000,00 zł 11 273,14 zł 18,79% 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA     4 381 738,77 zł 3 932 644,32 zł 89,75% 

751 
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 

SĄDOWNICTWA 
2 820,00 zł 2 820,00 zł 100,00% 

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 343 692,40 zł 312 867,05 zł 91,03% 

757 OBSŁUGA DŁUGU PULICZNEGO     902 000,00 zł 731 500,30 zł 81,10% 

758 RÓŻNE ROZLICZENIA     106 100,00 zł 0,00 zł 0,00% 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE     24 496 270,74 zł 23 653 753,23 zł 96,56% 

851 OCHRONA ZDROWIA     563 957,08 zł 537 851,82 zł 95,37% 

852 POMOC SPOŁECZNA     6 947 800,00 zł 6 762 382,52 zł 97,33% 

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 195 593,22 zł 192 128,06 zł 98,23% 

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA     147 632,00 zł 147 632,00 zł 100,00% 

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHORNA ŚRODOWISKA     11 468 715,19 zł 9 815 574,19 zł 85,59% 

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO     1 431 000,00 zł 1 422 115,00 zł 99,38% 
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926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT     274 430,00 zł 225 967,22 zł 82,34% 

 razem wydatki     61 134 083,87 zł 57 157 722,34 zł 93,50% 

 

Wydatki na dotacje na zadania bieżące to kwota 1.739.914 zł po stronie planu, wykonanie 

1.727.458,54 zł co stanowi ponad 99 %. Wśród dotacji na zadania bieżące największą pozycję 

stanowią dotacje podmiotowe dla Orawskiej Biblioteki Publicznej – 498.000 zł, dla Orawskiego 

Centrum Kultury Górnej Orawy – 845.000 zł.  

Dotacje  w zakresie zadań majątkowych to kwota 150.000 zł z przeznaczeniem dla Starostwa 

Powiatowego w Nowym Targu na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Lipnicy Małej, 

21.074,40 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP w 

Jabłonce, Zubrzycy Górnej i Zubrzycy Dolnej. 

Szczegółowo zestawienie planowanych i udzielonych dotacji przedstawiono w załączniku Nr 4 do 

niniejszej informacji.  

Wydatki na obsługę długu to planowana  kwota 802.00 zł, wykonanie 731.500,30 czyli ponad 91%. 

Planowane wydatki w zakresie wypłaty poręczeń i gwarancji to kwota 100.000 zł, poręcznie 

udzielone dla Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce na realizację zadań współfinansowanych ze 

środków unijnych, poręczenie to wygasło z dniem 31.12.2012r. Wydatki w tym zakresie nie zostały 

poniesione. 

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych to kwota 762.763,22 zł. 

W zakresie tych wydatków realizujemy program Kapitał Ludzki „ Zaufaj innym- pomóż sobie” 

realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej  w łącznej kwocie 195.593,22 zł po stronie planu, 

wykonanie 192.128,06 zł, oraz „Indywidualizacja programu nauczania i wychowania uczniów klas 

I-III” – 390.290 zł, wykonanie 330.479,38 zł, program Kapitał Ludzki, realizowany przez ZEAS, 

program COMENIUS – realizowany przez Zespół Szkół w Zubrzycy Górnej – 70.880 zł, 

wykonanie – 63.280,77 zł, mikroprojekty z Euroregionu Tatry  „Spotkanie mieszkańców miast 

partnerskich w Jabłonce” oraz „Orawa dla obywateli”- 106.000zł m wykonanie – 103.360,45 zł,   

wykonanie łącznie – 689.248,66  zł co stanowi ponad 90%.  

Wydatki majątkowe współfinansowane ze środków unijnych to kwota ogółem 7.987.499 zł, 

wykonanie 6.782.164,74 zł co stanowi blisko 85% . W tej grupie wydatków finansowano: 

-  budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej we wsi Chyżne etap I w ramach programu 

„Ochrona rzek Orawy na obszarze Natura 2000 poprzez budowę kanalizacji w Podwilku, Chyżnem 

i Trstenie”- program współpracy transgranicznej -3.954.717 po stronie planu, wykonanie – 

3.920.347,04 zł co stanowi 99,13%, 
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- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Orawka, zadanie realizowane z programu PROW – 

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi 

Orawka i Podwilk oraz osiedla Marchewki we wsi Orawka wraz z podłączeniem do sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonka” – 2.200.000 zł po stronie planu, wykonanie – 

1.038.775,08 zł co stanowi ponad 47%, niskie wykonanie wydatków na tym zadaniu to przede 

wszystkim oszczędności po przetargu, zadanie realizowane zgodnie z umową,  

- kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Podwilku etap II w ramach programu „Ochrona rzek 

Orawy na obszarze Natura 2000 poprzez budowę kanalizacji w Podwilku, Chyżnem i Trstenie”- 

program współpracy transgranicznej – 1.858.000 zł po stronie planu, wykonanie – 1.840.016,76 zł 

co stanowi ponad 99 %. Szczegółowo plan i wykonanie wydatków bieżących i majątkowych 

współfinansowanych ze środków unijnych przedstawia tabela Nr 6. 

Tabela Nr 6 

Wydatki bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków unijnych 

dział rozdział nazwa zadania plan  wykonanie 
% 

wykonania 

  wydatki bieżące 762 763,22 zł 689 248,66 zł 90,36% 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 106 000,00 zł 103 360,45 zł 97,51% 

 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 106 000,00 zł 103 360,45 zł 97,51% 

  
mikroprojekty z Euroregionu Tatry „Europa dla 
obywateli” i „Spotkania miast partnerskich w 
Jabłonce” 

106 000,00 zł 103 360,45 zł 85,38% 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 461 170,00 zł 393 760,15 zł 85,38% 

 80195 pozostała działalność 461 170,00 zł 393 760,15 zł 85,38% 

  
realizacja programu Comenius przez Zespół Szkół w Zubrzycy 
Górnej 70 880,00 zł 63 280,77 zł 89,28% 

  
realizacja programu Kapitał Ludzki „Indywidualizacja programu 
nauczania i wychowania uczniów klas I-III” 390 290,00 zł 330 479,38 zł 84,68% 

853 
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 
SPOŁECZNEJ 

195 593,22 zł 192 128,06 zł 98,23% 

 85395 pozostała działalność 195 593,22 zł 192 128,06 zł 98,23% 

  Kapitał Ludzki zaufaj innym, pomóż sobie – wydatki bieżące 195 593,22 zł 192 128,06 zł 98,23% 

  wydatki majątkowe 7 987 499,00 zł 6 782 164,74 zł 84,91% 

900 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

7 987 499,00 zł 6 782 164,74 zł 84,91% 

 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 7 987 499,00 zł 6 782 164,74 zł 84,91% 

  

1) budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji 

sanitarnej we wsi Chyżne etap I w ramach 

programu „Ochrona rzek Orawy na obszarze 

Natura 2000 poprzez budowę kanalizacji w 

Podwilku, Chyżnem i Trstenie” 

3 942 250,00 zł 3 911 992,14 zł 99,23% 
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2)przystąpienie do budowy kanalizacji sanitarnej 

we wsi Orawka, zadanie realizowane z programu 

PROW Podstawowe usługi dla gospodarki i 

ludności wiejskiej, „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej dla wsi Orawka i Podwilk oraz osiedla 

Marchewki we wsi Orawka wraz z podłączeniem 

do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Jabłonka” 

2 200 000,00 zł 1 038 775,08 zł 47,22% 

  

3)kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w 

Podwilku etap II w ramach progamu „Ochrona 

rzek Orawy na obszarze Natura 2000 poprzez 

budowę kanalizacji w Podwilku, Chyżnem i 

Trstenie” 

1 845 249,00 zł 1 831 397,52 zł 99,25% 

 

 

W trakcie roku budżetowego planowane wydatki bieżące i majątkowe współfinansowane ze 

środków unijnych były zmieniane jak przedstawiono w tabeli Nr 7. 

Tabela nr 7 

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt. 2 i 3 

lp. Nr uchwały nazwa zadania dział rozdział zwiększenie zmniejszenie 

1 
XXI/113/2012 z dnia 
23 stycznia 2012r. 

Mikroprojekty – Euroregion Tatry „ Europa dla Obywateli”, 
'Spotkania miast partnerskich w Jabłonce” 700 70075 100 000,00 zł  

  
realizacja programu Comenius przez Zespół Szkół w 
Zubrzycy Górnej 801 80195 30 880,00 zł  

  
realizacja programu Kapitał Ludzki „Indywidualizacja 
programu nauczania i wychowania uczniów klas I-III” 801 80195 390 290,00 zł  

  Kapitał Ludzki zaufaj innym, pomóż sobie – wydatki bieżące 853 85395 23,95 zł  

2 
XXII/117/2012 z 
dnia 21 luty 2012r. 

zakup specjalistycznego samochodu strażackiego dla OSP w 
Jabłonce w ramach programu współpracy trangranicznej 754 75412 1 200 000,00 zł  

3 
XXIII/127/2012 z 
dnia 22 marca 2012 
roku 

Mikroprojekty – Euroregion Tatry „ Europa dla Obywateli”, 
'Spotkania miast partnerskich w Jabłonce” 750 75075 12 400,00 zł  

  
realizacja programu Kapitał Ludzki „Indywidualizacja 
programu nauczania i wychowania uczniów klas I-III” 853 85395 210,00 zł 210,00 zł 

4 
XXIV/129/2012 z 
dnia 24 kwietnia 
2012r. 

Mikroprojekty – Euroregion Tatry „ Europa dla Obywateli”, 
'Spotkania miast partnerskich w Jabłonce” 750 75075  12 400,00 zł 

  Kapitał Ludzki zaufaj innym, pomóż sobie – wydatki bieżące 853 85395 3 408,27 zł  
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przystąpienie do budowy kanalizacji sanitarnej we wsi 

Orawka, zadanie realizowane z programu PROW 

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Orawka i 

Podwilk oraz osiedla Marchewki we wsi Orawka wraz z 

podłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Jabłonka” 

900 90001 2 500 000,00 zł  

  

budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej we wsi 

Chyżne etap I w ramach programu „Ochrona rzek Orawy na 

obszarze Natura 2000 poprzez budowę kanalizacji w 

Podwilku, Chyżnem i Trstenie” 

900 90001 52 000,00 zł  

  

kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Podwilku etap 

II w ramach progamu „Ochrona rzek Orawy na obszarze 

Natura 2000 poprzez budowę kanalizacji w Podwilku, 

Chyżnem i Trstenie” 

900 90001 38 000,00 zł  

5 
XXVI/143/2012 z 
dnia 13 czerwca 
2012r. 

Mikroprojekty – Euroregion Tatry „ Europa dla Obywateli”, 
'Spotkania miast partnerskich w Jabłonce” 750 75075 22 610,00 zł 16 610,00 zł 

  
realizacja programu Kapitał Ludzki „Indywidualizacja 
programu nauczania i wychowania uczniów klas I-III” 801 80195 62 143,00 zł 62 143,00 zł 

6 
XXVII/155/2012 z 
dnia 12 lipca 2012 
roku 

Mikroprojekty – Euroregion Tatry „ Europa dla Obywateli”, 
'Spotkania miast partnerskich w Jabłonce” 750 75075 48 944,30 zł 48 944,30 zł 

  
zakup specjalistycznego samochodu strażackiego dla OSP w 
Jabłonce w ramach programu współpracy trangranicznej 754 75412  1 200 000,00 zł 

7 
XXIX/162/2012 z 
dnia 28 sierpnia 
2012 roku 

Kapitał Ludzki zaufaj innym, pomóż sobie – wydatki bieżące 853 85395 907,79 zł 907,79 zł 

  
Mikroprojekty – Euroregion Tatry „ Europa dla Obywateli”, 
'Spotkania miast partnerskich w Jabłonce” 750 75075 84 929,83 zł 84 929,83 zł 

8 
XXX/167/2012 z 
dnia 18 września 
2012 roku 

Kapitał Ludzki zaufaj innym, pomóż sobie – wydatki bieżące 853 85395 5 280,02 zł 5 280,02 zł 

9 
XXXI/176/2012 z 
dnia 10 października 
2012 roku 

przystąpienie do budowy kanalizacji sanitarnej we wsi 

Orawka, zadanie realizowane z programu PROW 

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Orawka i 

Podwilk oraz osiedla Marchewki we wsi Orawka wraz z 

podłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Jabłonka” 

900 90001  300 000,00 zł 

10 
XXXII/180/2012 z 
dnia 30 października 
2012 roku 

Kapitał Ludzki zaufaj innym, pomóż sobie – wydatki bieżące 853 85395 1 467,42 zł 1 467,42 zł 

11 
XXXIII/190/2012 z 
dnia 30 listopada 
2012 roku 

realizacja programu Kapitał Ludzki „Indywidualizacja 
programu nauczania i wychowania uczniów klas I-III” 801 80195 5 000,00 zł 5 000,00 zł 

  Kapitał Ludzki zaufaj innym, pomóż sobie – wydatki bieżące 853 85395 60,00 zł 60,00 zł 

12 
XXXV/205/2012 z 
dnia 29 grudnia 
2012 roku 

Kapitał Ludzki zaufaj innym, pomóż sobie – wydatki bieżące 853 85395 1 676,00 zł 1 676,00 zł 

  razem   4 560 230,58 zł 1 739 620,26 zł 

  w tym:     
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  wydatki bieżące   770 230,58 zł 239 620,26 zł 

  wydatki majątkowe   3 790 000,00 zł 1 500 000,00 zł 

 

Wydatki  majątkowe współfinansowane ze środków unijnych zwiększono o kwotę 3.790.000 zł, a 

zmniejszono o kwotę 1.500.000 zł. Wprowadzono dwa nowe zadania majątkowe – budowa 

kanalizacji w Orawce w ramach programu współpracy transgranicznej -2.500.000 zł, oraz zakup 

specjalistycznego samochodu dla OSP w Jabłonce  w ramach programu współpracy transgranicznej 

– 1.200.000 zł.  Zadanie to ostatecznie wycofano z realizacji w roku 2012 z uwagi na przedłużające 

się procedury przetargowe, wprowadzono to zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej z 

okresem realizacji 2012-2013.  W ramach wydatków bieżących wprowadzono nowe zadania w 

ramach programu z Euroregionu Tarty „Europa dla Obywateli”, ‘Spotkania miast partnerskich w 

Jabłonce” – 106.000 zł,  oraz program Kapitał Ludzki „Indywidualizacja programu nauczania i 

wychowania uczniów klas I-III” – 390.290 zł. 

Wydatki majątkowe to ogółem  kwota 17.864.729,42 zł po stronie planu , wykonanie to 

kwota 16.224.562,47 zł co stanowi ponad 90 %. Wydatki majątkowe stanowią ponad 28% 

wydatków ogółem budżetu Gminy. Wśród wydatków majątkowych największą pozycję stanowią 

wydatki w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.627.633,94 zł w tym: w 

rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 8.273.409,50 zł, wykonanie – 

7.001.496,30 z, ponad 84 %. Tu największą pozycją są planowane wydatki na budowę kanalizacji 

sanitarnej w Podwilku , budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Chyżnem oraz 

budowę kanalizacji sanitarnej w Orawce  – łączna kwota planowanych wydatków 8.012.717 zł, 

wykonanie 6.799.138,88 zł co stanowi  85 % .W rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg 

to kwota 354.224,44 zł, wykonanie 331.220,23 zł co stanowi 94 %. 

Znaczącą grupą wydatków majątkowych są wydatki w dziale 600 – transport i łączność -

3.857.087 zł po stronie planu, wykonanie 3.814.433,61 co stanowi 99%. 

Kolejną grupą wydatków majątkowych są wydatki w rozdziale 70005- gospodarka gruntami i 

nieruchomościami – 2.612.600 zł, wykonanie 2.586.595,11 zł co stanowi 99%.  

Wydatki majątkowe w zakresie  budowy obiektów oświatowych to kwota 2.111.000 zł po stronie 

planu, po stronie wykonania 1.872.646,36 zł czyli ponad 88%.  

Szczegółowo plan i wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 3 do 

niniejszego sprawozdania.  Realizacja wydatków majątkowych przebiega prawidłowo, prawie 

wszystkie zaangażowane umowy na wydatki majątkowe zostały zrealizowane, niezrealizowane 

umowy o wydatki majątkowe z przyczyn nie zależnych od Gminy zostały ujęte w planie wydatków 

nie wygasających określone uchwałą Nr XXXV/206/2012 z dnia 29 grudnia 2012 roku Rady 
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Gminy Jabłonka i jest to kwota 271.095,29 zł. Nie pełne wykonanie wydatków majątkowych to 

przede wszystkim oszczędności po przetargach, jak to miało miejsce w przypadku budowy 

kanalizacji sanitarnej w Orawce z programu PROW.  Ogółem wydatki majątkowe wykonane 

zostały w ponad 90% co świadczy o właściwej realizacji założeń uchwały budżetowej. 

Zobowiązania na dzień 31.12.2012r. to ogółem kwota 1.877.186,25 zł jako zobowiązania 

niewymagalne. Są to zobowiązania z tytułu dostaw usług, towarów ( energia elektryczna, telefony, 

itp.)  - 225.528,13 zł,  jak również dodatkowe wynagrodzenie roczne i wyrównania dla nauczycieli 

za rok 2012 wraz z pochodnymi od wynagrodzenia – 1.651.658,12 zł. 

 

Cześć IV – Realizacja zadań wieloletnich 

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Jabłonka została uchwalona  uchwałą Nr 

XX/107/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 grudnia 2011 roku na lata 2012 – 2018. Uchwała ta 

zmieniana była 13 razy w ciągu roku następującymi uchwałami: 

 Uchwała RG Jabłonka Nr XXI/114/2012 z dnia 23 stycznia 2012 roku, 

 Uchwała RG  Jabłonka Nr XXII/116/2012 z dnia 21 luty 2012 roku, 

 Uchwała RG Jabłonka  Nr XXIII/126/2012 z dnia 22 marca 2012 roku, 

 Uchwała RG Jabłonka Nr XXIV/128/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku, 

 Uchwała RG Jabłonka Nr XXV/136/2012 z dnia 25 maja 2012 roku, 

 Uchwała RG Jabłonka Nr XXVI/142/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku, 

  Uchwała RG Jabłonka Nr XXVII/154/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku, 

 Uchwała RG Jabłonka Nr XXX/166/2012 z dnia 18 września 2012 roku, 

 Uchwała RG Jabłonka Nr XXXI/175/2012 z dnia 10 października 2012 roku, 

 Uchwała RG Jabłonka Nr XXXII/179/2012 z dnia 30 października 2012 roku, 

 Uchwała RG Jabłonka Nr XXXIII/189/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku, 

 Uchwała RG Jabłonka Nr XXXIV/192/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku, 

  Uchwała RG Jabłonka Nr XXXV/204/2012 z dnia 29 grudnia 2012 roku. 

Uchwałą Rady Gminy Jabłonka  Nr XXII/116/2012 z dnia 21 luty 2012 roku zmieniono Wieloletnią 

Prognozę Finansową i rozszerzono ją na lata 2012-2020 w wyniku planowanych do zaciągnięcia 

kredytów w  roku bieżącym, których spłata planowana jest do końca 2020 roku. 
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W wyniku zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonka wprowadzono do realizacji  

nowe przedsięwzięcia w zakresie  wydatków bieżących i  inwestycyjnych :  

 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej, 

WND –POKL 09.01.02-12-147/11” – wydatki bieżące w łącznej kwocie 439.290 zł na lata 

2012-2013, 

 realizacja zadania z programu PROW „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 

wiejskiej” – budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Orawka i Podwilk oraz osiedla 

Marchewki we wsi Orawka wraz z podłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Jabłonka – wydatki majątkowe w łącznej kwocie 6.272.103 zł na lata 2011- 

2014, 

 ochrona wód rzek Orawy na obszarze Natura 2000, poprzez budowę kanalizacji w Podwilku 

i Chyżnem, etap II – wydatki majątkowe w łącznej kwocie 6.834.000 zł na lata 2012-2014, 

finansowanie od roku 2013, program MRPO, 

 rozbudowa szkoły podstawowej Nr 2 w Lipnicy Małej wraz z budową sali gimnastycznej – 

wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3.589.962 zł, w latach 2012-2014,  

 zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego w ramach programu współpracy 

transgranicznej ‘Ochrona przed naturalnymi katastrofami i powodziami na przygranicznym 

obszarze Górnej Orawy” – 1.200.000 zł, zadanie realizowane w latach 2012-2013, 

 dotacja celowa dla Powiatu Nowotarskiego na realizację zadania pn: „ Uzyskanie 

zezwolenia realizacji inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej 1677K  

Zubrzyca Górna- Sidzina-Bystra- Łętownia w miejscowości Zubrzyca Górna”- 150.000 zł, 

realizacja w roku 2014, 

 dotacja dla OSP w Zubrzycy Górnej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego 

– 700.000 zł, finansowanie w roku 2014,  

 wykonanie projektu rozbudowy budynku remizy OSP w Jabłonce wraz z przebudową linii 

wysokiego napięcia – 50.000 zł, okres realizacji 2012-2013, 

 budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 962 Jabłonka – Lipnica 

Wielka- Winiarczykówka (granica państwa) w m. Jabłonka (ul. Magurska)- zadanie 

realizowane w ramach porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, etap II 

– 820.000 zł, zadanie realizowane w latach – 2012-2013, 

 wykonanie projektu budowy boiska sportowego w Jabłonce przy szkole w Borach – 20.000 

zł, 
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  wykonanie projektu i budowa mostu na osiedle Guzówka w Jabłonce – 850.000 zł, zadanie 

realizowane w latach 2013-2014, 

 wykonanie studni głębinowej przy Zespole Szkół w Podwilku  - 52.214 zł, zadanie 

realizowane w  latach 2012-2013. 

Wynik budżetu Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Jabłonka na lata 2012 -2020 

kształtuje się następująco: 

rok 2012-  deficyt w wysokości 4.380.789,80 zł,  zadłużenie na koniec roku to kwota 17.437.096,63 

zł, wskaźniki zadłużenia zostają zachowane i stanowią 6,56 % ( z max 15%) oraz 33,04 % (z max 

60%), 

rok 2013- planowany deficyt budżetu to kwota 2.584.409,27 zł, planowane zadłużenie na koniec 

roku 19.125.090 zł, wskaźniki zadłużenia zostają zachowane i stanowią 7,93 % (z max 15%) oraz 

31,94 % ( z max 60%), 

rok 2014- planowany  deficyt to kwota  1.491.601 zł, planowane zadłużenie na koniec roku 

20.616.691 zł, wskaźniki zadłużenia według art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 

finansach publicznych zostają zachowane. 

 W pozostałych latach budżet Gminy Jabłonka ma być budżetem nadwyżkowym, wskaźniki 

zadłużenia w kolejnych latach zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych (art. 243 ) zostają 

zachowane. Planowane zadłużenie sukcesywnie maleje, spłata ostatnich rat zadłużenia nastąpi w 

roku 2020. 

Przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących planowane są na latach  2008- 2016 i są to:  

- realizacja programu Kapitał Ludzki „Zaufaj innym pomoż sobie” , łączne nakłady 

finansowe 728.437 zł, zadanie to jest stopniowo realizowane w ramach podpisanej umowy od roku 

2008 ,do roku 2014, w roku 2012 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 192.128,06 zł, 

- realizacja programu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest 

z terenu Województwa Małopolskiego”, zadanie realizowane w ramach współpracy z Gminą 

Szczucin , łączne planowane nakłady finansowe w latach 2011-2016 – 3.906.542 zł. Obecnie trwają 

prace nad przystąpieniem do projektu, wydatki poniesione na to zadanie w roku 2012  to kwota 

1.607,01 zł, 

- realizacja programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół, zadanie realizowane w latach 

2011-2013 przez Zespół Szkół w Zubrzycy Górnej, obecnie program w trakcie realizacji, w roku 

2012 poniesiono wydatki w kwocie 63.280,77 zł, 

- realizacja programu Kapitał Ludzki „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania 
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uczniów klas I-III, zadanie realizowane przez Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół , 

program na etapie realizacji, zadanie realizowane stopniowo w ramach podpisanej umowy w latach 

2012-2013, w roku 2012 wydatki wykonane to kwota – 330.479,38 zł. 

W zakresie wydatków majątkowych, przedsięwzięcia planowane są w latach 2008- 2016 i są 

to:  

- budowa kanalizacji sanitarnej w Podwilku etap II oraz budowa kanalizacji sanitarnej w 

Chyżnem etap I i oczyszczalni ścieków w Chyżnem w ramach programu „Ochrona rzek Orawy na 

obszarze Natura 2000, poprzez budowę kanalizacji w Podwilku, Chyżnem i Trstenie „ planowane 

łączne nakłady finansowe 9.553.499 zł, zadanie realizowane w latach 2011-2013 (finansowanie od 

roku 2012)   przy współfinansowaniu ze środków unijnych, dofinansowanie 64 %, na  dzień 31 

grudnia 2012 roku   poniesiono wydatki w łącznej kwocie 5.760.363,80  zł, 

- opracowanie projektu kolektora głównego od oczyszczalni ścieków w Jabłonce do ul. 

Nadwodniej, zadanie planowane  na lata 2011-2013,  wydatki wykonane w roku 2012 to kwota – 

56.211 zł, 

 - poprawa dostępności usług ochrony zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury zdrowia w 

Jabłonce – dalszy etap budowy ośrodka zdrowia w Jabłonce, roboty budowlane zakończone, 

budynek oddany do użytku, przekazany na rzecz SPZOZ w Gminie Jabłonka umową o nieodpłatne 

użytkowanie na okres do końca 2015 roku.  Zadanie realizowane w latach 2008 – 2012, inwestycja 

zakończona kwotą 5.621.727zł,  w roku 2012 poniesiono wydatki w kwocie 2.050.340,26 zł, 

- wykonanie projektu mostu do Żurków w Lipnicy Małej – zadanie zaplanowane jest na lata 

2011-2013, na dzień 31.12.2012r. wykonany został projekt budowy mostu w kwocie 26.965,29 zł, 

budowa planowana jest na rok 2014 – 450.000 zł, 

- projekt i wykonanie fontanny w parku przy Centrum Kultury w Jabłonce – zadanie 

realizowane od roku 2011, na dzień 31.12.2012r. zadanie zakończone, poniesione wydatki to kwota 

285.500 zł, 

- budowa stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Zubrzycy Górnej – zadanie realizowane od 

roku 2011, obecnie roboty budowlane zostały zakończone , poniesione wydatki to kwota 

225.742,82 zł, 

- budowa trybun na stadionie sportowym w Jabłonce, zadanie realizowane od roku 2011, w 

roku 2012 zadanie zostało zakończone, wydatki stanowią kwotę 476.957,08 zł, 

- wykonanie projektu mostu do Sołtystwa i do Kołtoni we wsi Orawka – zadanie ma zostać 

zrealizowane w latach 2012-2014 w łącznej kwocie 1.320.000 zł,  zadanie w trakcie realizacji, 
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wykonanie projektu mostów przeszło na wydatki niewygasające, 

- wykonanie projektu i budowa mostu do Piosków w Zubrzycy Górnej – zadanie 

realizowane od roku 2011 w bieżącym roku dokonano wydatków na kwotę 248.552,63 zł, zadanie 

zakończone, 

- realizacja programu PROW „Podstawowe usługi dla gospodarki o ludności wiejskiej – 

budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Orawka i Podwilk oraz osiedla Marchewki we wsi 

Orawka wraz z podłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Jabłonka” – zadanie 

planowane jest do realizacji w latach 2011- 2014, umowa na realizację zadania podpisana na łączną 

kwotę 4.759.829,81 zł, w roku 2012 wydatki wykonane to kwota 1.038.775,08 zł,  

- wykonanie dokumentacji projektowej i budowa lewostronnego chodnika wraz z 

oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową w Jabłonce wzdłuż drogi wojewódzkiej 962 od 

skrzyżowania z ul. Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Orawską – zadanie realizowane w latach 

2011-2013, z przyczyn niezależnych od Gminy nie udało się przystąpić do realizacji zadania w roku 

2012,dlatego zadanie to zostało przeniesione do realizacji na rok 2013, 

- realizacja programu MRPO „Ochrona wód rzek Orawy na obszarze Natura 2000 poprzez 

budowę kanalizacji sanitarnej w Podwilku i Chyżnem, etap II” – planowana wartość całego zadania 

to kwota 6.834.000 zł, zadanie finansowane w latach 2013-2014, 

- rozbudowa szkoły podstawowej Nr 2 w Lipnicy Małej wraz z budową sali gimnastycznej  

– zadanie planowane jest do realizacji w latach 2012-2014,  zadanie w trakcie realizacji, ogólna 

wartość zadania to kwota 3.589.962 zł, w roku 2012 wydatki poniesiono w wysokości  575.870,12 

zł, 

- zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego w ramach programu współpracy 

transgranicznej ‘Ochrona przed naturalnymi katastrofami i powodziami na przygranicznym 

obszarze Górnej Orawy” – 1.200.000 zł, zadanie realizowane w latach 2012-2013, zadanie 

finansowane będzie w roku 2013,  

- dotacja celowa dla Powiatu Nowotarskiego na realizację zadania pn: „ Uzyskanie zezwolenia 

realizacji inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej 1677K  Zubrzyca Górna- Sidzina-

Bystra- Łętownia w miejscowości Zubrzyca Górna”- 150.000 zł, realizacja w roku 2014, 

- dotacja dla OSP w Zubrzycy Górnej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego – 

700.000 zł, finansowanie w roku 2014,  

- wykonanie projektu rozbudowy budynku remizy OSP w Jabłonce wraz z przebudową linii 

wysokiego napięcia – 50.000 zł, okres realizacji 2012-2013, w roku 2012 nie poniesiono żadnych 
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wydatków w tym zakresie, 

- budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 962 Jabłonka – Lipnica Wielka- 

Winiarczykówka (granica państwa) w m. Jabłonka (ul. Magurska)- zadanie realizowane w ramach 

porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, etap II – 820.000 zł, zadanie 

realizowane w latach – 2012-2013,  

- wykonanie projektu budowy boiska sportowego w Jabłonce przy szkole w Borach – 20.000 zł, 

- wykonanie projektu i budowa mostu na osiedle Guzówka w Jabłonce – 850.000 zł, zadanie 

realizowane w latach 2013-2014, 

- wykonanie studni głębinowej przy Zespole Szkół w Podwilku  - 52.214 zł, zadanie realizowane w  

latach 2012-2013. 

Wydatki na zapewnienie ciągłości działania jednostki realizowane były na bieżąco  na podstawie 

otrzymanych faktur za towar czy usługi, zgodnie z planem finansowym jednostki. 

Wszystkie planowane zadanie wieloletnie są w toku realizacji, zadania majątkowe zrealizowano w 

prawie 84%, zadania bieżące zrealizowano w ponad 92 %. Nie pełne wykonanie przedsięwzięć w 

stosunku do planu to przede wszystkim oszczędności po przetargach, jak również przesunięcie 

realizacji niektórych zadań na lata następne jak wynika z opisu wyżej.  

 

Zakończenie 

  

W roku 2012 sytuacja finansowa Gminy Jabłonka była stabilna. Wskaźniki wykonania 

dochodów i wydatków należy ocenić jako prawidłowe. Wykonane dochody osiągnęły poziom 

ponad 99 %,  a wydatki wykonano w wysokości prawie 94%. Realizacja dochodów i wydatków 

była zgodna z uchwałą budżetową.  

Płynność finansowa budżetu gminy została zachowana, na dzień 30 grudnia 2012 roku nie 

występują zobowiązania wymagalne, ustawowe wskaźniki zadłużenia zostają zachowane . Gmina 

na bieżąco realizowała zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych jak i rozchodów. 

 Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb -28S to zobowiązania niewymagalne głównie z tytułu  

dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wyrównania dla nauczycieli oraz pochodnych od 

wynagrodzeń , zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.  

Należności wymagalne to łącznie kwota 566.967,78 zł, wobec zalegających na bieżąco wysyłano 

upomnienia. W trakcie roku budżetowego Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji. Wójt Gminy 

Jabłonka nie udzielał też ulg w spłacie zobowiązań nie podatkowych. Nie udzielano pomocy 
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publicznej – de minimis. 

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jabłonka za rok 2012 załączono informację o stanie 

mienia komunalnego Gminy Jabłonka. 

  

  

Jabłonka 25.03.2013r. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


