
ZARZĄDZENIE Nr 30/20
Wójta Gminy Ułęż

z dnia 26 marca 2020 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
za 2019 rok.

     Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych ( t.j.; Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm. ) Wójt Gminy Ułęż

zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje i przedkłada Radzie Gminy Ułęż i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Lublinie:
1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, stanowiące  
    załącznik nr 1 do niniejszego zarządzania.
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki  
    Publicznej w Ułężu za 2019 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego  
    zarządzania.
3. informację o stanie mienia gminy za 2019 rok stanowiąca załącznik nr 3 do 
    niniejszego zarządzania.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Ułęż.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                                 Wójt Gminy Ułęż
                                                                                   Barbara Pawlak
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr  30/20
Wójta Gminy Ułęż z dnia 26 marca 2020 r.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Ułęż

za  2019 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy składa Radzie Gminy i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Lublinie, sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy  za   2019
rok.

          Budżet Gminy Ułęż na rok 2019 został uchwalony przez Radę Gminy mocą
Uchwały Nr II/7/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. w następującej wysokości:

Dochody ogółem: 14 776 230,11 zł
  z tego :
I. dochody bieżące    – 12 257 700,11 zł, 
II. dochody majątkowe – 2 518 530,00 zł

Przychody ogółem: 1 630 800 zł
Stanowią:
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 130 800 zł 
- kredyty i pożyczki – 500 000 zł

Wydatki ogółem: 16 407 030,11 zł
z tego :
1. wydatki bieżące   – 11 454 436,11 zł
2. wydatki majątkowe –  4 952 594,00 zł
 
Uchwalony budżet  zmieniono:

1. Zarządzenie Nr 7/19 Wójta Gminy Ułęż z dnia 17 stycznia 2019 r.

2. Uchwała Nr IV/20/19 Rady Gminy Ułęż z dnia 1 lutego 2019 r.

3. Zarządzenie Nr 29/19 Wójta Gminy Ułęż z dnia 6 marca 2019 r.

4. Uchwała Nr V/30/19 Rady Gminy Ułęż z dnia 27 lutego 2019 r.

5. Zarządzenie Nr 33/19 Wójta Gminy Ułęż z dnia 22 marca 2019 r.

6. Uchwała Nr VI/37/19 Rady Gminy Ułęż z dnia 1 kwietnia 2019 r.

7. Zarządzenie Nr 53/19 Wójta Gminy Ułęż z dnia 14 maja 2019 r.

8. Zarządzenie Nr 67/19 Wójta Gminy Ułęż z dnia 4 czerwca 2019 r.



9. Uchwała Nr VII/47/19 Rady Gminy Ułęż z dnia 7 czerwca 2019 r.
10. Zarządzenie Nr 70/19 Wójta Gminy Ułęż z dnia 10 czerwca 2019 r.

      11. Zarządzenie Nr 74/19 Wójta Gminy Ułęż z dnia 28 czerwca 2019 r.
12. Uchwała Nr IX/60/19 Rady Gminy Ułęż z dnia 15 lipca 2019 r.
13. Uchwała Nr X/63/19 Rady Gminy Ułęż z dnia 29 lipca 2019 r.

      14. Zarządzenie Nr 88/19 Wójta Gminy Ułęż z dnia 31 lipca 2019 r.
      15. Uchwała Nr XI/69/19 Rady Gminy Ułęż z dnia 26 sierpnia 2019 r.
      16. Zarządzenie Nr 101/19 Wójta Gminy Ułęż z dnia 18 września 2019 r.
      17. Zarządzenie Nr 106/19 Wójta Gminy Ułęż z dnia 30 września 2019 r.
      18. Zarządzenie Nr 108/19 Wójta Gminy Ułęż z dnia 8 października 2019 r.
      19. Uchwała Nr XIII/73/19 Rady Gminy Ułęż z dnia 18 października 2019 r.
      20. Zarządzenie Nr 125/19 Wójta Gminy Ułęż z dnia 19 listopada 2019 r.
      21. Uchwała Nr XVI/91/19 Rady Gminy Ułęż z dnia 16 grudnia 2019 r.
      22. Zarządzenie Nr 139/19 Wójta Gminy Ułęż z dnia 20 grudnia 2019 r.
      23. Uchwała Nr XVII/95/19 Rady Gminy Ułęż z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan po zmianach wraz z realizacją przedstawia poniższa tabela:
Treść Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie %

Dochody 14 776 230,11 15 251 313,24 14 999 201,33 98,3
I. dochody bieżące, w tym:
1) dochody własne, w tym:
- dochody z tyt. wyd. zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych
- dochody z tyt. opłat i kar za   
   korzystanie  ze środowiska
- opłaty za gosp. odpadami  kom.
-  subwencje
2) dotacje na zadania zlecone
3) dotacje na zadania własne
4) dotacje na podst. porozumień
5) środki pochodzące z funduszy     
    strukturalnych UE

II. dochody majątkowe, w tym:
1) dochody ze sprzedaży majątku
2) dotacje i środki na zadania własne
3) środki pochodzące z funduszy     
    strukturalnych UE

12 257 700,11
8 604 794

46 000

5 000

300 000
5 205 571

3 311 165,11
304 500

0
37 241

2 518 530
50 000

0
2 468 530

13 639 401,24
8 705 687

46 000

5 000

300 000
5 255 801

4 310 539,24
575 934

0
47 241

1 611 912,00
207 800
341 748

1 062 364

13 387 335,55
8 534 000,18

52 699,98

536,06

307 819,31
5 255 801

4 266 502,97
540 387,41

46 444,99

1 611 865,78
207 753,88

341 748
1 062 363,90

98,2
98,0

114,6

10,7

102,6
100
99

93,8

98,3

100
100
100
100

Przychody 1 630 800 2 211 586 1 730 460,45 78,2
Rozchody 0 0 0  0
Wydatki 16 407 030,11 17 462 899,24 16 397 026,64 93,9

I. Wydatki bieżące, w tym
1. zadania własne

11 454 436,11
8 602 630

12 922 648,24
8 936 536,30

12 102 037,43
7 789 348,77

93,6
87,2
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2. zadania wykonywane na mocy porozumień
i umów z innymi jst.
3.zadania z zakresu administracji rządowej
4. realizacja programów  finansowanych ze 
środków UE

II. Wydatki majątkowe
1. zadania własne
2. realizacja programów  finansowanych ze 
środków UE
3. zadania wykonywane na mocy porozumień
i umów z innymi jst.

3 400
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37 241
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500 000
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0

8 400

4 310 279,94
47 241

4 540 251
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3 544 300

20 000

6 522,89

4 266 243,67
46 444,99

4 294 989,21
845 669,94

3 429 319,27

20 000

66,9

99
98,3

94,6
86,6
96,8

100

Wykonanie dochodów za 2019 rok.

           Plan dochodów ogółem:    15 251 313,24 zł
                                Wykonanie :     14 999 201,33 zł,  co stanowi 98,3 %
Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji  budżetowej przedstawia
się następująco:

I. DOCHODY BIEŻĄCE – 13 387 335,55 zł 
1. Dochody  własne – 8     534     000,18 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
- Wpływy z dzierżawy terenów łowieckich – 1 468,55 zł
- zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego producentom rolnym – 279,15 zł  
                                                                                                                                             
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Na podstawie umowy darowizny podpisanej z Firmą QUADRAN gmina otrzymała kwotę
27 000 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
1. opłaty za zarząd trwały, użytkowanie – 2 011,41 zł
2. użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1 696,01 zł
3. najem, dzierżawa – 113 659,27 zł
4. odsetki od nieterminowych wpłat – 176,79 zł
5. wpłata na podstawie decyzji o ustalenie granic – 1 750 zł 

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA           
- różne dochody, wpływy z usług – 13,51 zł 

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I 
                      OD  INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 
                       OSOBOWOŚCI PRAWNEJ



Źródła dochodów w kwocie 2 753 182,16 zł stanowią:
1. podatki: rolny, leśny i od nieruchomości – 959 531,86 zł
2. podatek od środków transportowych – 8 792 zł 
3. odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia – 6 241,78 zł
4. dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – 94 580,22 zł
5. wpływy z opłaty skarbowej – 11 122 zł
6. opłata eksploatacyjna – 45 240 zł
7. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 52 699,98 zł
8. udziały gmin – 1 565 942,74 zł

- od osób fizycznych – 1 558 256 zł
- od osób prawnych –     7 686,74 zł 

9. opłata za zajęcie pasa drogowego – 7 987,58 zł
10. koszty egzekucyjne i opłata komornicza – 1 044 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 
VAT odzyskany z lat ubiegłych 1 352,90 zł
Darowizny i inne rozliczenia – 500,06 zł

Subwencje –   5     255     801   zł 
Gmina otrzymała z budżetu państwa subwencję ogólną składającą się z części:

1. oświatowa        - 2 436 422 zł
2. wyrównawcza  - 2 751 667 zł
3. równoważąca   -      67 712 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 
 Centrum Usług Wspólnych, wpłaty z tytułu wynajmu autobusu, odsetki

                                                                                                                     – 11 542,64 zł
 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie  uzyskał dochody –  8 327,31  zł,

są to odsetki za nieterminowe wpłaty, opłaty za wydanie legitymacji i duplikaty
świadectw, dodatkowa godzina w oddziale przedszkolnym (8 044,90 zł)

 Szkoła Podstawowa w Białkach Dolnych – 267,78 zł, oraz grant pozyskany przez
szkołę w formie nagrody pieniężnej za założenie Mini Sadu – 200 zł

 zwrot za podręczniki szkolne – 25,74 zł
 wpłaty gmin za pobyt dziecka w przedszkolu – 21 024,18 zł
 zwrot niewykorzystanych środków na rachunkach dochodów własnych 

                                                                                                                          – 482,89 zł
Dział 855 – Rodzina 

 wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego (40%) – 8 658 ,24 zł
 wpływ  środków  stanowiący  dochód  własny  gminy  wyegzekwowany  od

dłużników z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej (50%) – 1 086,01 zł
 wpływ środków stanowiących dochód budżetu państwa, zwrócono nienależnie

pobrane świadczenia za lata ubiegłe – 4 228,13 zł plus odsetki 1 042,47 zł
 wpływy z tytułu prowadzenia zadania zleconego KDR – 0,48 zł.
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DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
1)  rozdz. 90002 - realizacja ustawy Gospodarka Odpadami, opłaty od  mieszkańców  
      zgodnie z przyjętymi stawkami – 307 781,51 zł  
2)  rozdz. 90005 - odszkodowanie za spalony kolektor solarny – 4 450 zł
3)  rozdz. 90019 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
      korzystanie ze środowiska  –  536,06 zł
4)  rozdz. 90020 - opłata produktowa – 36,38 zł
5)  rozdz. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 12 040,85 zł
6) rozdz. 90095 - wpłaty za wynajem samochodu VW i inne – 3 378,70 zł 

2. Dotacje na zadania zlecone –   4     266     502,97   zł
Na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego otrzymaliśmy dotacje celowe na 
realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami:
1. zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 293 074,36 zł
2. prowadzenie zadań z zakresu USC i OC – 106 784,99 zł
3. prowadzenie rejestru wyborców, depozyty – 1 681 zł
4. wybory do Parlamentu Europejskiego – 30 920 zł
5. wybory do Sejmu i Senatu – 31 496 zł
6. pomoc społeczna – 4 004 zł
7. świadczenia dla rodziny – 3 777 933,73 zł
8. obrona cywilna – 500 zł
9. zakup podręczników szkolnych – 19 849,59 zł
10. refundacja wydatków za 2018 r. z tyt. realizacji zadań zleconych – 259,30 zł

3. Dotacje na zadania własne – 540     387,41 zł
Dotacje celowe przyznaje gminie Wojewoda Lubelski decyzją budżetową na 
dofinansowanie następujących zadań własnych gminy:
1. pomoc społeczna – 369 578,25 zł,
2. asystent rodziny – 12 353,16 zł,
3. pomoc materialna dla uczniów ( stypendia ) – 20 000 zł,
4. wychowanie przedszkolne – 86 986 zł
5. aktywna tablica – 28 000 zł
6. utworzenie miejsca spożywania posiłków w Szkole Podstawowej w Białkach Dolnych 
„Posiłek w szkole i w domu” – 23 470 zł

4. Ś  rodki pochodzące z funduszy strukturalnych UE – 46     444,99 zł
    1. Na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 gmina zrealizowała mikroprojekt pn. „Podniesienie
kompetencji  cyfrowych  mieszkańców  gminy  Ułęż”.  Całkowita  wartość  projektu
wyniosła 38 468,47 zł, z czego w  roku 2019 dofinansowanie stanowi kwotę 36 508,49
zł.
     2. W ramach PROW na lata 2014 – 2020 we współpracy z LGD „Lepsza Przyszłość 
Ziemi Ryckiej” gmina otrzymała grant na realizację zadania pt. „Piękna kraina – Gmina 
Ułęż”, w ramach którego wydrukowano 1 000 szt. publikacji.



Całkowita wartość zadania to 9 936,50 zł, sfinansowana w 100%  ze środków UE.
II. Dochody majątkowe  - 1 611 865,78 zł

1.       dochody ze sprzedaży majątku – 207     753,88 zł, 
1) sprzedaż 8 szt. działek budowlanych w Ułężu za łączną kwotę 165 487,79 zł 
2) sprzedaż budynku po byłym sklepie w Żabiance – 28 739,84 zł
2) sprzedaż złomu pochodzącego z silosów zbożowych za kwotę  12 400 zł
3) sprzedaż drewna, pochodzącego z wycinki – 1 026,25 zł
4) sprzedaż zlikwidowanego mienia (barakowóz) – 100 zł 

            2. dotacje i środki na inwestycje   – 341     748 zł
1. Na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Lubelskim ze środków z  Funduszu Dróg 
Samorządowych  gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 287 748 zł, na  zadanie
inwestycyjne pn.  „Przebudowa drogi gminnej nr 103065L w miejscowości 
Sobieszyn/Choinki. 
2. Samorząd Województwa Lubelskiego udzielił gminie dotacji celowej w wysokości 54 
000 zł, na realizację zadania pn.” Modernizacja drogi dojazdowej do pół i łąk w 
miejscowości Sarny”.

            2.   środki pochodzące z funduszy strukturalnych UE – 1     062     363,90 zł
1.  Gmina  zrealizowała  projektu   „Poprawa  infrastruktury  wodociągowej  w  gminie
Ułęż”.  Całkowita wartość projektu wyniosła  2 940 379,02 zł,  w tym dofinansowanie
1 592 323,90 zł,  stanowiące 54,16%,  z  czego otrzymane dofinansowanie w 2019 r.
wyniosło  1 062 363,90 zł. 

Wydatki budżetu gminy
               Plan wydatków ogółem:  17 462 899,24 zł
                            wykonanie:  16 397 026,64 zł, co stanowi 93,9 %
przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
                        plan 299 359,93 zł
                        wykonanie 298 642,09 zł,   co stanowi 99,8%

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze
                  plan 6 000 zł     wykonanie 5 283 zł
Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie, co stanowi 2 % wpływów z tytułu podatku 
rolnego.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność 
                 plan  293 359,93 zł     wykonanie 293 359,09 zł
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Zadanie zlecone:
-  wypłacono producentom  rolnym  podatek  akcyzowy  zawarty  w  cenie  oleju
napędowego wykorzystanego  do produkcji  rolnej  w wysokości  287 327,81 zł,  koszt
obsługi zadania wyniosły 5 746,55 zł. 
Zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 284,73 zł. 

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 
                        ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ
                 plan 51 451 zł          wykonanie 50 916 zł, co stanowi 99%

Wydatek majątkowy:
Zakład Komunalny w Ułężu wykonał zadanie polegające na rozbudowie sieci 
wodociągowej na odcinku o długości 334 mb w miejscowości Sobieszyn – Brzozowa.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
                 plan 913 543,76 zł          wykonanie 872 320,23 zł, co stanowi 95,5%

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy     
                           plan 5 000 zł      wykonanie 3 250,89 zł
Gmina Ułęż podpisała z Gminą Ryki porozumienie na organizację transportu lokalnego.
Zadanie realizowała Spółka PKS Ryki. 
W okresie od września do grudnia spółka zrealizowała 25 238,25 wozokilometrów 
płatnych po 0,12 zł, co daje kwotę 3 028,59 zł.
Gmina Ryki rozliczyła dotację i dokonała zwrotu w kwocie 222,30 zł, w miesiącu 
styczniu 2020 r..

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne     
                           plan 908 543,76 zł      wykonanie 869 069,34 zł

wydatki bieżące:
           plan 211 543,76 zł          wykonanie 177 256,27 zł

Wydatki poniesiono na utrzymanie dróg gminnych:
 odśnieżanie dróg – 14 513,33 zł
 koszenie poboczy – 16 292,50 zł
 poprawa przejezdności dróg gminnych –  22 436,08 zł
 dokumentacja projektowa drogi Sobieszyn/Trakt – 9 840 zł
 prace porządkowe przy drogach i inne – 3 024,45 zł
 w ramach środków Funduszu Sołeckiego wykonano poprawę przejezdności i 

remonty  dróg gminnych za łączną kwotę – 111 149,91 zł.

                                                                        wydatki majątkowe własne:
                                                                                                plan 697 000 zł

wykonanie 691 813,07 zł 



Wykonania zadania inwestycyjne:
1) Przebudowa drogi gminnej nr 103065L w Sobieszynie (Choinki), całkowity koszt 
zadania – 596 716,11 zł. 
Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, 
w wysokości 287 748 zł, co stanowi 48,2 % kosztów ogólnych.
2) droga Sarny, całkowity koszt zadania –  95 096,96 zł, na realizację zadania 
otrzymaliśmy dofinansowanie od Marszałka Województwa Lubelskiego w wysokości 
54 000 zł.

DZIAŁ 630 – Turystyka
            plan 12 000 zł    wykonanie 11 436,50 zł,  co stanowi 95,3%   

Realizacja zadań z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej:

     1. Zaplanowano do realizacji projekt pn. „Utworzenie miejsca obsługi turystyki 
rowerowej w miejscowości Ułęż”. Koszt całkowity 155 000 zł.
Na realizację ww. zadania nie wpłynęła żadna oferta kwalifikująca się do wyboru, w 
związku z tym, odstąpiono od wykonawstwa i wycofano się z realizacji projektu.

     2. W ramach PROW na lata 2014 – 2020 we współpracy z LGD „Lepsza Przyszłość 
Ziemi Ryckiej” gmina otrzymała grant na realizację zadania pt. „Piękna kraina – Gmina 
Ułęż”, z przeznaczeniem na wydanie publikacji w nakładzie 1 000 egzemplarzy.
Całkowita wartość zadania to 9 936,50 zł.
     3.  Opracowano koncepcję szlaku rowerowego – 1 500 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
               plan 25 000 zł       wykonanie 18 095,57 zł,   co stanowi 72,4%

Są to koszty obsługi mienia gminnego tj. : 
- wycena mienia gminnego – 2 800 zł
- opinia prawna, operat wodno-prawny – 4 800 zł
- wytyczenie granic i rozgraniczenia działek – 4 869 zł
- projekt podziału działki w Ułężu – 2 900 zł
- czynsze, opłaty i ubezpieczenia – 1 302,63 zł
- podatek leśny, las w gminie Nowodwór – 42 zł 
- ogłoszenia, wypisy z KW i inne – 1 381,94 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
              plan 85 000 zł        wykonanie 54 586,23 zł,    co stanowi 64,2% 

Wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy:
- wykonanie map i ogłoszenia prasowe – 7 883,23 zł
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- wynagrodzenia komisji urbanistycznej – 600 zł
Zakończono ostatni etap realizacji umowy nr 1/17 z dnia 4 maja 2017 r. zawartej na 
kwotę 70 000 zł, pozostałą kwotę do zapłaty w wysokości 14 000 zł, uregulowano. 
15 maja 2019 r. zawarto umowę z Pracownią WIDOK na przeprowadzenie kolejnych 
zmian w miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego gminy na kwotę 
99 630 zł, z czego zapłacono 32 103 zł.

DZIAŁ 720 – Informatyka
           plan 37 241 zł      wykonanie 36 508,49 zł,   co stanowi 98%

Zrealizowano  mikroprojekt  pn.  „Podniesienie  kompetencji  cyfrowych  mieszkańców
gminy  Ułęż”,  okres  realizacji  2018  -2019 rok.  Całkowita  wartość  projektu  wyniosła
38 468,47 zł, z czego w  roku 2019 wydaliśmy - 36 508,49 zł.
Projekt zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 –
2020, w ramach którego przeprowadzono szkolenia mieszkańców  z zakresu 
posługiwania się komputerem w sieci i internecie:
- zakupiono tablety szt.10, projektor, router – 17 090,75 zł, które po zakończeniu 
projektu przekazano do Szkoły Podstawowej w Białkach Dolnych,
- materiały promocyjne – 2 023 zł
- papier, toner – 376,50 zł
- dodatek specjalny dla koordynatora projektu – 4 418,32 zł
- umowa zlecenie osoby prowadzącej szkolenie – 8 599,92 zł
- usługa cateringowa dla uczestników szkolenia – 4 000 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
        plan  2 132 111,19 zł       wykonanie 1 827 355,54 zł,   co stanowi 85,7%     

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie
              plan 106 821,19 zł     wykonanie 106 821,19 zł  
    
Zadanie zlecone:
- wynagrodzenia i składki dla pracowników prowadzących zadania zlecone z zakresu 
USC i OC oraz na realizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – 42 463,69 
zł
- sporządzenie list wyborczych do Wyborów do Izb Rolniczych  - 357,50 zł
- oprawa i konserwacji ksiąg USC – 64 000 zł.

Rozdz. 75022 – Rada Gminy
              plan 90 000 zł           wykonanie 89 795,75 zł

Środki wydatkowano na działalność rady gminy i jej organów:
- diety i podróże służbowe radnych – 88 079,50 zł
- artykuły spożywcze i inne wydatki na obsługę rady – 1 716,25 zł



Rozdz. 75023 – Urząd Gminy
           plan 1 390 770 zł       wykonanie 1 218 811,99 zł 

                                                       wynagrodzenia i składki  1 014 545,08 zł
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 18,15

                                                    pozostałe wydatki bieżące  204 266,91 zł
Pozostałe  wydatki bieżące :
• zakup materiałów biurowych, artykułów chemicznych, węgla – 27 461,76 zł
• szkolenia pracowników – 3 948,50 zł
• zakup usług: abonamenty, usługi: prawnicze, pocztowe, kominiarskie, naprawa 
   sprzętu technicznego, palenie w piecu  – 108 760,61 zł
• delegacje, ryczałty – 17 166,11 zł
• środki bhp, ubezpieczenie budynków i sprzętu technicznego, energia– 14 193,23 zł
• badania pracownicze – 995 zł
• rozmowy telefoniczne z sieci stacjonarnej, komórkowej oraz opłaty za internet 
                                                                                                                               – 4 143,75 zł 
• odpisy na ZFŚS – 23 487,95 zł
• opłaty – 4 110 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
             plan 20 000 zł      wykonanie 8 091,94 zł   
  
Wydatki poniesiono na promocję Gminy Ułęż : nagroda dla sportowca roku, kwiaty,
ciasto, materiały promocyjne, banery informacyjne, publikacja życzeń świątecznych.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
                  plan 372 020 zł              wykonanie 355 122,21 zł

wynagrodzenia i składki 312 838,36 zł
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 4,3

                                                       pozostałe wydatki bieżące 42 283,85 zł
Wydatki  bieżące stanowiły m.in.  :  odpis na zfśs,  szkolenia, delegacje,  prenumerata
czasopism,   zakup;  artykułów  biurowych  i  program  „wyposażenie”,  zestaw
komputerowy,  usługi  informatyczne  i  doradcze,  nadzór  eksploatacyjny,  rozmowy
telefoniczne i inne. 

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność
               plan 152 500 zł        wykonanie 48 712,46 zł     

działalność bieżąca:
 inkaso sołtysów za pobór podatków – 20 535 zł
 diety za udział w sesjach rady gminy – 2 500 zł 
 opłaty: komornicza, stwierdzenie nabycia spadku, koszty egzekucyjne, wpis 

hipoteki przymusowej – 4 357,52 zł
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 zakupiono pieczątki dla sołtysów – 514,14 zł

wydatki majątkowe:
plan 113 000 zł wykonanie 20 805,80 zł

Zadanie  inwestycyjne  pn.”  Modernizacja  budynku  GOK  na  potrzeby  Urzędu  Gminy
Ułęż”.  Przedsięwzięcie  przygotowywane  celem  aplikowania  o  środki  zewnętrzne,
ponieważ tylko przy ich udziale możliwa będzie realizacja powyższej inwestycji.
Wykonano:
- dokumentację projektową za kwotę  83 866 zł płatność w 2020 r.
- koncepcje przebudowy budynku GOK za kwotę 19 000 zł
- mapy i uzgodnienia przyłączy – 1 805,80 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY  NACZELNYCH  ORGANÓW  WŁADZY  
                      PAŃSTWOWEJ,  KONTROLI  I  OCHRONY PRAWA  
                      ORAZ SĄDOWNICTWA
                 plan 64 097 zł          wykonanie 64 097 zł, co stanowi 100%

Rozdz. 75101 – Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
                           i ochrony prawa
            plan 1 349 zł         wykonanie 1 349 zł

Prowadzenie rejestru wyborców jest to zadanie zlecone, prowadzone przez 
pracownika urzędu.  

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu
            plan 31 496 zł         wykonanie 31 496 zł

Wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów:
   - sporządzenie spisu wyborców – 837,48 zł
   - uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne i obsługa okw 
                                                                                                                                   – 7 530,17 zł
   - obsługa informatyczna, informatyczny koordynator gminny i inne wydatki okw 
                                                                                                                                   – 4 578,35 zł
   - zryczałtowane diety obwodowych komisji wyborczych – 18 550 zł

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin i rad powiatów …
            plan 332 zł         wykonanie 332 zł

W ramach otrzymanych środków wykonaliśmy transport materiałów archiwalnych 
pozostałych po wyborach do rad gmin i rad powiatów.
Dokumenty złożyliśmy w Archiwum Państwowym w Lublinie.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego



            plan 30 920 zł         wykonanie 30 920 zł
 
Wydatki poniesione na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego:
   - sporządzenie spisu wyborców – 837,48 zł
   - uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych – 2 485,74 zł
   - wydatki kancelaryjne i obsługa okw – 4 987,75 zł
   - obsługa informatyczna okw – 837,48 zł
   - informatyczny koordynator gminny – 290,30 zł
   - inne wydatki okw – 2 931,25 zł
   - zryczałtowane diety obwodowych komisji wyborczych – 18 550 zł

DZIAŁ 752 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
         plan 2 583 zł     wykonanie 2 583 zł,    co stanowi 100%

Na podstawie Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP gmina wypłaciła 
świadczenie rekompensujące w kwocie 2 583 zł dla żołnierza rezerwy.
Zwrot świadczenia nastąpił w I.2020 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
                      PRZECIWPOŻAROWA 
         plan 145 720 zł     wykonanie 103 301,18 zł,    co stanowi 70,9%

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne
              plan 107 220 zł    wykonanie 101 440,18 zł

                                               wynagrodzenia i składki 26 237,39 zł
Siedmiu gospodarzy strażnic zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

                                                                               wydatki bieżące 75 202,79 zł
 ekwiwalent za udział w  akcjach szkoleniowych i ratowniczo – gaśniczych 

                                                                                                                     – 20 726,61 zł
 koszty utrzymania samochodów (paliwo, przeglądy) – 14 284,17 zł 
 ubezpieczenie samochodów ppoż. i strażaków – 12 143 zł
 usługi telefonii komórkowej – 1 209,99 zł
 badania lekarskie strażaków – 7 350 zł 
 naprawa selektywnego alarmowania OSP Sobieszyn – 1 750 zł
 przegląd urządzeń hydraulicznych LUKAS – 541,20 zł
 zakupiono wyposażenie ppoż. dla OSP Ułęż ze środków Funduszu Sołeckiego 
                                                                                                                          – 17 197,82 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna
                plan 500 zł       wykonanie 500 zł
zadanie zlecone, szkolenie dotyczące akcji kurierskiej .
                         
Rozdz. 75421 – Zarządzania kryzysowe
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                plan 35 000 zł       wykonanie 0 zł

 Gmina zobowiązana jest do utworzenia w swoim budżecie rezerwy celowej na 
realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, którą nie wykorzystano. 

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność 
               plan  3 000 zł       wykonanie 1 361 zł

Sfinansowano nagrody na konkursy:
- Turniej Wiedzy Pożarniczej – 300 zł
- Jestem Bezpieczny – 1 050 zł
- papier na dyplomy – 11 zł

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego
           plan 10 000 zł      wykonanie 1 762,87 zł,    co stanowi 17,6% 
                
Na podstawie upoważnienia Rady Gminy Ułęż , zaciągnięto kredyt w rachunku budżetu
na sfinansowanie powstałego w ciągu roku deficytu, z tego tytułu zapłacono odsetki w 
kwocie 29,47 zł, natomiast od zaciągniętej pożyczki w BGK na wyprzedzające 
finansowanie projektu zapłacono 1 733,40 zł odsetek. 

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA    
           plan 187 524,73 zł      wykonanie 149 263,89 zł,    co stanowi 79,6%                 

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe
               plan 149 312 zł        wykonanie 149 263,89 zł

 Koszty  obsługi  rachunków  bankowych  budżetu  gminy  i  gminnych  jednostek
organizacyjnych  gminy.  Na  podstawie  umowy  o  prowadzenie  przez  Bank
Spółdzielczy Ryki rachunków bankowych gminy, bank pobiera opłatę miesięczną
w kwocie 1 500 zł, co daje kwotę 18 000 zł

 koszty obsługi pożyczki zaciągniętej w BGK – 2 100 zł
 koszt obsługi kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu – 500 zł
 korekta roczna VAT – 5 732,57 zł
 zapłacono podatek VAT od otrzymanej dotacji na realizacje projektu „Odnawialne

źródła energii  w gminie Ułęż” w latach 2017 – 2018 w kwocie 107 663 zł plus
odsetki w wysokości 15 268,32 zł.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
                                plan 38 212,73 zł  

Gmina dysponuje na dzień 31 grudnia 2019 r. rezerwą ogólną w kwocie 38 212,73 zł,
stanowiącą zabezpieczenie środków na wydatki nieprzewidziane.



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
        plan 3 919 978,39 zł       wykonanie 3 782 268,97 zł,      co stanowi 96,5%
Rozdz.  80101 –  Szkoły podstawowe 
                  plan 2 417 344 zł        wykonanie 2 398 662,14 zł

Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Sobieszynie
                 plan 1 354 670 zł          wykonanie  1 349 461,67 zł

                                                        wynagrodzenie i składki 1 071 190,83 zł

 w tym dodatek dla nauczyciela stażysty rozpoczynającego pracę w szkole – 1 000 zł

Przeciętna liczba zatrudnionych  w przeliczeniu na etaty – 23,09
w tym:
- pracownicy pedagogiczni – 16,59
- pracownicy niepedagogiczni – 6,5 

pozostałe wydatki bieżące 278 270,84 zł
     Kwotę wydatków stanowiły: 
-    dodatek wiejski - 58 280,62 zł
- odpis na zfśs  -   72 229,40 zł
- dostęp do portalu prawo oświatowe - 1 088,32 zł
- zakup węgla do budynku Internat (43,86t) - 35 459,10 zł
- olej grzewczy  (8988 litrów) - 28 736,88 zł
- opłacono roczny abonament pakiet optivum (pakiet programów dla szkoły)

                                               -   2 158,99 zł
- palenie w c.o. (porozumienie z Zakładem Komunalnym) – 14 000 zł

-     pozostałe koszty utrzymania szkoły – 48 817,53 zł m.in. dofinansowanie do zakupu
okularów (400 zł), druki,    materiały papiernicze, środki czystości,  energia elektryczna
(12 159,38 zł),  woda zimna (763,97 zł),  wywóz szamba,  opłata za  gospodarowanie
odpadami  komunalnymi(3 160  zł),   przegląd  kominiarski  (602  zł),   abonament  za
prowadzenie strony internetowej (432 zł), abonament bezpieczna szkoła (405,90 zł),
aktualizacja programu cenzurka (180 zł),  opłata za internet,  rozmowy telefoniczne,
ubezpieczenie  majątku  szkoły,   delegacje,  opłata  za  szkolenia  (  1 644  zł),  badania
medycyny pracy (2 290 zł), okresowy przegląd techniczny kotłowni olejowej i dozór
techniczny (1 748,98 zł) i  inne.

-   Szkoła otrzymała wsparcie finansowe w ramach rządowego Programu Rozwijania
Szkolnej Infrastruktury oraz Kompetencji Uczniów i Nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno –  komunikacyjnych  na lata  2017 –  2019 „Aktywna tablica”  w kwocie
14 000 zł na zakup dwóch tablic interaktywnych z projektorem ultrakrótkoogniskowym
, przy udziale wkładu własnego 3 500 zł.

Szkoła Podstawowa w Białkach Dolnych
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            plan 1 062 674 zł      wykonanie  1 049 200,47 zł
wynagrodzenia i składki 876 679,69 zł

w tym wynagrodzenie z tytułu umowy  zlecenia za wykonanie ogrodzenia placu 
szkolnego  – 9 564 zł
Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników – 13,92
- pracownicy pedagogiczni – 10,92
- pracownicy niepedagogiczni – 3          

pozostałe wydatki bieżące 172 520,78 zł
- dodatki wiejskie - 33 500,77 zł
- odpis na zfśs -  46 869,13 zł  
-  pellet (19,45t)  -  15 849,26 zł
- program Office  -  659 zł
- książek do biblioteki szkolnej -  2 500 zł 
- rolety  materiałowe (4szt.) -   1 172,01 zł
- pojemniki do przewożenia żywności   - 877,85 zł
- meble do klasy IV (6 sztuk szaf i biurko) -  3 000 zł
- materiały elektryczne do wykonania linii celem dostarczenia sieci internetowej do 6
sal 
  lekcyjnych i sali gimnastycznej - 1 415,04 zł
- przeprowadzono modernizację tablicy licznikowej, montaż zabezpieczeń różnicowo
  prądowych do pieców c.o. – 1 476 zł
- zakupiono montaż okien PCV i parapetów z materiałem w klasie V – 2 471 zł
- wykonano ogrodzenie od strony północnej i wschodniej (materiały i praca koparki)

 – 12 721,98 zł
Szkoła realizowała program „tradycyjny sad” w ramach którego otrzymała   
dofinansowanie i zakupiła drzewka owocowe  za kwotę 200 zł, ponadto przygotowano 
teren do założenia sadu (praca sprzętu podczas rozbiórki budynku na placu szkolnym 
wraz z usunięciem gruzu) – 1 559,17 zł.

W ramach Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury oraz kompetencji
uczniów  i  nauczycieli  w  zakresie  technologii  informacyjno-komunikacyjnych  na  lata
2017-2019 „Aktywna tablica” i  zakupiono  trzy  interaktywne monitory dotykowe –
17 500 zł (z dotacji  14 000 zł i wkładu  finansowego własnego 3 500 zł ).

-  pozostałe  koszty  utrzymania  szkoły  –  30 749,57 zł -  ekwiwalent  za  pranie
odzieży, odzież bhp, dofinansowanie do zakupu okularów (400 zł),  zakup  materiałów
biurowych,  materiałów  do  drobnych  remontów  (1 514,45  zł),  środków  czystości  i
materiałów  gospodarczych  (3 021,42  zł),   wywóz  szamba  (3 765,12  zł),  rozmowy
telefoniczne i opłata za Internet,  opłata za gospodarowanie odpadami, wodę (559,14
zł),  energię elektryczną (4 399,19 zł),  szkolenia,    delegacje,  ubezpieczenie majątku,
naprawa  kserokopiarki,  przeprowadzenie  okresowej  kontroli  i  stanu  technicznego
przewodów  kominowych,   abonament  (bezpieczna  szkoła  1  rok  –  318,57  zł),
opracowanie  i  ocena  ryzyka  zawodowego  na  stanowisku  pracy  (700  zł),  przewóz
posiłków z ZSO Sobieszyn od m-ca IX (1 423,50 zł)  i inne.



Rozdz. 80103 –  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
                                 plan 433 910 zł                   wykonanie 428 699,30 zł

Oddział Przedszkolny w Ułężu
                 plan 297 760 zł       wykonanie 296 496,41 zł

wynagrodzenia i składki 255 090,50 zł
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty – 4,32
w tym:
- pracownicy pedagogiczni – 3,32
- pracownicy niepedagogiczni – 1

                                  pozostałe wydatki bieżące 41 405,91 zł
- odpis na zfśs (75%) –  10 711,99 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 11 975,56 zł
- pomoce dydaktyczne – 3 890 zł
- pozostałe koszty utrzymania oddziału – 14 828,36 zł  - abonament radiowy,  energia,
gaz, rozmowy telefoniczne, zakup peletu ( 5 948,74 zł), materiałów malarskich,  opłaty:
za wywóz szamba, śmieci oraz zakup usług i  inne.

Oddział Przedszkolny w Sobieszynie
                 plan 52 140 zł       wykonanie 51 157,50 zł

wynagrodzenia i składki 43 535,78 zł
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty – 0,9 /pracownik pedagogiczny

                                  pozostałe wydatki bieżące 7 621,72 zł
- odpis na zfśs (75%) – 2 899,67 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 3 095,40 zł
- pomoce dydaktyczne – 1 497,90 zł
- pozostałe koszty utrzymania oddziału – 128,75 zł  - zakup usług.

Oddział Przedszkolny w Białkach Dolnych
          plan 84 010 zł         wykonanie 81 045,39 zł

wynagrodzenia i składki  71 675,87 zł
Przeciętna liczba zatrudnionych – 1,05

pozostałe wydatki bieżące 9 369,52 zł
- odpis na zfśs (100%) – 3 108,93 zł 
- dodatek wiejski – 3 811,36 zł
- zakup wykładziny i druków – 450,73 zł
- pomoce dydaktyczne – 1 998,50 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola
                plan 41 900 zł          wykonanie 41 892,09 zł
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Wydatki poniesiono  na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy  w  
przedszkolach w innych gminach w okresie:
od I do VIII/2019 r.  – 22 966,43 zł (Ryki – 3, Nowodwór – 1).
od IX do XII/2019 r. – 18 925,66 zł (Ryki – 2, Nowodwór – 2, Dęblin – 1, Baranów -1).

Rozdz. 80110 – Gimnazja 

Gimnazjum im Jana III Sobieskiego  w Sobieszynie
             plan 223 800 zł    wykonanie 223 646,94 zł

         wynagrodzenia i składki 198 927,42 zł
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty – 5,13
z tego:
- pracownicy pedagogiczni – 3,63
- pracownicy niepedagogiczni – 1,50

                                                       pozostałe wydatki bieżące 24 719,52 zł
Wydatki bieżące obejmowały:
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 8 338,63 zł
- odpis na zfśs (75%)  – 7 891,03 zł
-  pozostałe  koszty  bieżącego utrzymania  placówki  – 8 489,86 zł   zakupy:  materiały
biurowe,  środki  czystości,  usługi:  internet,  wywóz szamba,  transportowe,   przegląd
kominiarski,  rozmowy telefoniczne, opłata za śmieci,  ubezpieczenie majątku, energia
elektryczna, zimna woda, delegacje,  szkolenia i  inne. 

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
                 plan 180 100 zł     wykonanie 131 276,11 zł 

wynagrodzenia i składki 15 331,69 zł 
- wynagrodzenie kierowcy autobusu     

    pozostałe wydatki bieżące 115 944,42 zł
1) dowóz dzieci niepełnosprawnych  zgodnie z podpisanymi z rodzicami umowami 
                                                                                                                               – 24 949,09 zł:
     a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublinie (1 osoba)
     b) Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Rykach (1 osoba)
     c) ZSO Sobieszyn (5 osób) do VI i od X 1 osoba 
     d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Białkach Dolnych  (5 osób do VI)
     e) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kęble (1 osoba)
     f) Zespół Szkół Zawodowych im. Korżyka w Rykach (1 osoba)
     g) ZSO Nr 2 w Puławach – od IX 1 osoba
2)  w miesiącach styczeń – luty br.  samochód służbowy dowoził do Szkoły  
     Podstawowej w Białkach Dolnych 4 dzieci, które zmieniły miejsce   
     zamieszkania  - 1 192,50 zł
3)  dowóz młodzieży do szkoły zgodnie z podpisaną umową z Firmą Rago Sp.   
      z o.o. w Jeziorzanach  -  56 832 zł
4) dowóz młodzieży do szkoły zgodnie z podpisaną umową z PKS Ryki Sp.   
      z o.o. w Rykach  -  23 778 zł



5) wydatki związane z utrzymaniem autobusu (materiały eksploatacyjne, 
    przegląd techniczny, ubezpieczenie, naprawa autobusu) – 9 192,83 zł

Rozdz. 80120 – Liceum ogólnokształcące 
                 plan 8 600 zł             wykonanie 8 096,85 zł

wynagrodzenia i składki 7 383,48 zł
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty – 0,34
z tego:
- pracownicy pedagogiczni – 0,34

                                                       pozostałe wydatki bieżące 713,37 zł
Wydatki bieżące obejmowały:
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 374,56 zł
- odpis na zfśs (75%)  – 338,81 zł

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
                 plan 14 580 zł             wykonanie 10 285,80 zł

Środki zaplanowano na doskonalenia zawodowego nauczycieli, zadanie realizują 
poszczególne placówki oświatowe:
1) Szkoła Podstawowa w Białkach Dolnych na plan 4 740 zł wykonano 1 350 zł, 
dofinansowano studia podyplomowe dla nauczyciela.
2) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie 
           na plan  9 840 zł    wykonanie 8 935,80 zł
W ramach dokształcenia i doskonalenia zawodowego zgodnie z Uchwałą Nr VII/54/19 
Rady Gminy Ułęż z dnia 7 czerwca 2019 roku: opłacono delegację i szkolenia dla 
nauczycieli, a także dofinansowano studia podyplomowe dla dwóch nauczycieli w 
kwocie 2550 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne
                 plan  108 040 zł      wykonanie 102 440,82 zł

Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Białkach Dolnych
          plan  29 970 zł      wykonanie 29 958,90 zł

Szkoła  Podstawowa  w  Białkach  Dolnych  otrzymała  dotację  celową  z  rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 23 470 zł.
W  ramach  otrzymanej  dotacji  wykonano  prace  remontowo  –  adaptacyjne  celem
przystosowania pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków oraz  zakupiono
niezbędne wyposażenie jadalni.
Wkład własny na realizacje zadania wyniósł 6 488,90 zł.

Stołówka szkolna przy ZSO w Sobieszynie
          plan  78 070 zł      wykonanie 72 481,92 zł

wynagrodzenia i składki 60 802,62 zł
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Zatrudnienie na 1,5 etatu, kucharki 
                         pozostałe wydatki bieżące 11 679,30 zł

- odpis na zfśs  -  1 870,15 zł
- wykonanie schodów wejściowych – 1 969,78 zł
- zakupiono wyposażenie kuchenne – 2 496,48 zł
- pozostałe wydatki – 5 342,89  zł: środki czystości, gaz, woda, wywóz 
  nieczystości płynnych i  inne.

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
        plan 1 940 zł      wykonanie 1 778,37 zł

Wydatki związane z kształceniem  uczniów Oddziału Przedszkolnego w Ułężu  
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ( 1 uczeń) .

                                                                                          wynagrodzenia i składki  1 522,36 zł 
Zatrudniony pracownik pedagogiczny – 1 etat

pozostałe wydatki bieżące  256,01 zł
-dodatek wiejski - 125,19 zł
- odpis na zfśs    -  120,82 zł
- badanie lekarza medycyny pracy – 10 zł

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
             plan 389 370 zł      wykonanie 369 786,03 zł

Są to wydatki związane z kształceniem i utrzymaniem szkoły w przeliczeniu na uczniów 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zadanie realizują 
jednostki:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie  
             na plan 298 620 zł wykonanie 294 505,75 zł

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli  realizujących godziny z uczniami 
niepełnosprawnymi.
Specjalnym kształceniem objętych jest  12 uczniów ze  Szkoły Podstawowej.

wynagrodzenia i składki  229 031,34 zł
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty – 5

pozostałe wydatki 65 474,41 zł
- dodatek wiejski – 12 829,21 zł
- odpis na zfśs – 12 346,02 zł
- szkolenia -  150 zł
- badanie lekarskie medycyny pracy -  210 zł



- zakup pomocy dydaktycznych  - 39 939,18 zł (wyposażono w pomoce dydaktyczne: 
salę integracyjną, salę do zajęć rewalidacyjnych, salę pedagoga, salę terapeutyczną). 
Zakupiono min. : laptop (2szt.), monitor interaktywny (1 szt.), program multimedialny-
percepcja słuchowa, kabiny SI (2szt.), dywan do relaksacji, piankowy domek i inne. 

Szkoła Podstawowa w Białkach Dolnych
               plan 90 750 zł         wykonano 75 280,28 zł

Wydatki związane z kształceniem uczniów niepełnosprawnych posiadających  
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego -  2 uczniów

 wynagrodzenia i składki 67 105,97 zł
pozostałe wydatki bieżące  8 174,31 zł

- dodatki wiejskie – 4 228,36 zł
- odpis na zfśs  – 3 945,95 zł

Rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego 
gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących …….
              plan 33 000 zł       wykonanie 5 698,86 zł

wynagrodzenia i składki 5 698,86 zł
pozostałe wydatki bieżące  0 zł

Realizowano zajęcia rewalidacyjne z 2 uczniami gimnazjum.

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów  ćwiczeniowych
             plan 20 594,39 zł      wykonanie 19 849,59 zł

Na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową w ramach której zakupiono:
- podręczniki , materiały ćwiczeniowe i edukacyjne dla uczniów szkoły podstawowej :
a) w Sobieszynie -  12 901,44 zł
b) w Białkach Dolnych  - 6 744,30 zł
- zakupiono materiały biurowe do obsługi zadania – 203,85 zł 

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność
             plan 46 800 zł      wykonanie 40 156,07 zł
wydatki bieżące:

 Wójt Gminy ufundował nagrody finansowe na zakończenie roku szkolnego dla 
uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – 2 800 zł 

 wypłacono zapomogę zdrowotną dla nauczyciela emeryta  w kwocie 1 200 zł.

                                                                                           wydatki majątkowe;
                                                                                     plan 40 000 zł  wykonanie 36 156,07 zł  
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Zadanie zaplanowane do wykonania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności 
publicznej w gminie Ułęż” , okres realizacji w 2020 roku.
Gmina  na  to  zadanie  otrzymała  dofinansowanie  w  ramach  RPO  WL  działanie:
Efektywność  energetyczna  sektora  publicznego,  na  wykonanie nowej  instalacji  co  i
ciepłej wody w budynku po byłym internacie. 
Wydatki poniesiono na dokumentację:
- audyt energetyczny budynku – 3 075 zł
- instalacja fotowoltaiczna do 20 KW – 2 350 zł
- instalacja centralnego ogrzewania – 11 070 zł
- studium wykonalności 18 450 zł
- zarzadzanie projektem – 1 211,07 zł

                                             
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
                        plan 66 000 zł    
                        wykonanie 58 686,75 zł,  co stanowi 88,9%          
     
Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne
             plan 20 000 zł     wykonanie 20 000 zł
  
Udzielono pomoc finansową dla Powiatu Ryckiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu 
medycznego dla Szpitala w Rykach.

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii
            plan 2 000 zł     wykonanie 2 000 zł  

Gminna Komisja przyjęła do realizacji w 2019 roku preliminarz wydatków programu
przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000 zł, środki przeznaczono na warsztaty
dla uczniów szkół w Białkach Dolnych i w Sobieszynie o  tematyce uzależnień. 

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
                plan 44 000 zł         wykonanie 36 686,75 zł 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ułężu w 2019 r.
realizowała  zadania  wynikające  z  Gminnego  Programu  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych  w  oparciu  o  ustawę  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
Działania wspomagane finansowo  to:

 działalność punktu konsultacyjnego dla ofiar przestępstw i przemocy 
                                                                                                               –  11 586,38 zł

 działalność świetlicy w Sobieszynie – 9 574,91 zł
 dofinansowanie Gminnego Koła Teatralnego działającego przy Gminnej 

Bibliotece Publicznej – 2 000 zł
 badania lekarskie w celu uzyskania opinii dot. uzależnienia od alkoholu 



                                                                                                                          – 1 080 zł
 konsultacje psychologiczne (1x w miesiącu po 4 godz.) – 2 520 zł
 wynagrodzenia członków komisji – 3 780 zł 
 zakup materiałów biurowych –  120 zł
 bilety do kina „ferie w bibliotece” + koszty przejazdu – 467 zł
 szkolenie członków komisji + koszty przejazdu – 722 zł
 wynajem autobusu przejazd do Lublina dla stowarzyszenia Bielik – 700 zł
 seminarium PPOŻ, profilaktyka przeciwalkoholowa Lublin + przejazd autobusem

–  2 271 zł
 zabawa mikołajkowa organizowana przez KGW Sobieszyn –  1 000 zł
 opłaty sądowe – 600 zł
 koszt podróży służbowej – 19,60 zł
 odpis ZFŚS –  245,86 zł

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r. wykonywała swe
zadania  z  myślą  o  jak  najlepszym  wykorzystaniu  środków  i  sposobów  na  walkę  z
alkoholizmem i innymi używkami dla dobra całej społeczności gminnej.

Dział 852 – POMOC   SPOŁECZN
                        plan  828 414 zł               
                        wykonanie 739 951,67 zł,  co stanowi 89,3%

Rozdz. 85202 – Domy pomocy  społecznej
                  plan  140 800 zł       wykonanie 128 191,29 zł

Zadanie własne, opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w 
Leopoldowie 3 osoby – 88 736,49 zł i Gościeradowie  1 osoba – 39 454,80 zł.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
                 plan  1 000 zł            wykonanie 198,74 zł

Zadanie własne: 
zakupiono materiały edukacyjne i biurowe dla członków zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej …

                 plan 13 400 zł     wykonanie 12 013,55 zł     
- dofinansowanie zadania własnego ze środków z budżetu wojewody w 100%.

Odprowadzono składki  na ubezpieczenie zdrowotne dla 22 osób podlegających 
ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu pobierania zasiłku stałego – 12 013,55 zł. 

23



Rozdz. 85214  - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze  oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

                plan  106 000 zł            wykonanie  70 302,91 zł
 dofinansowanie zadania własnego z budżetu wojewody – 46 127,31 zł

 zasiłki celowe – 11 osób – 3 670 zł 
 zasiłki celowe – specjalne  – 13 osób – 3 100 zł 

 zasiłki okresowe – 30 osób – 46 127,31 zł
 spotkanie opłatkowe z osobami starszymi i samotnymi – 4 205,60 zł
 opłacono pobyt podopiecznych w schronisku Św. Brata Alberta  

w Puławach i MAR-KOT Pająków  – 13 200 zł

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zadanie własne, finansowane w 100% ze środków własnych:                
               plan 7 500 zł         wykonanie  6 614,69 zł

  - wypłacono dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Podlodowie – 6 614,69 zł.

Rozdz.  85216 – Zasiłki stałe
                      plan 167 000 zł       wykonanie 159 921,94 zł

 zadanie własne, finansowane w 100% z budżetu wojewody 
Zasiłki  stałe  wypłacono  dla  31  osób  niezdolnych  do  pracy  z  powodu  wieku  lub
posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności na kwotę 159 921,94 zł. 

Rozdz.  85219 -  Ośrodek Pomocy Społecznej  
                   plan 314 614 zł    wykonanie 302 771,73 zł

Zadanie własne, utrzymanie ośrodka  
             na plan 310 610 zł wydatkowano 298 767,73 zł

- dofinansowanie zadania własnego z budżetu wojewody – 107 570 zł
- środki własne – 191 197,73 zł

 wynagrodzenia  i składki  ( 4,6 etatu )  -  261 248,18 zł    
 pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka 37 519,55 zł      
Koszty związane z utrzymaniem ośrodka; wdrożenie systemów komputerowych, 
ryczałty samochodowe, zfśs, ubezpieczenie sprzętu i inne.

Zadanie zlecone, finansowane ze środków wojewody 
                     na plan 4 004 zł wykonano 4 004 zł



- wypłacono wynagrodzenie dla jednej osoby za sprawowanie opieki, przyznane 
przez sąd  – 4 004 zł.

Rozdz.  85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
            plan  8 100 zł      wykonanie  0 zł 

Gmina Ułęż zawarła umowę z Solidarnościowym Funduszem Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych na realizację programu opieka wytchnieniowa.
Ponieważ w tym samym czasie w gminie Ułęż realizowano program z EFS „Wsparcie 
społeczne mieszkańców  Gminy Ułęż poprzez wprowadzenie usług 
środowiskowych”- projekt realizowany przez Specjalistyczne Gabinety Lekarskie 
„ZDROWIE”  w Dęblinie, mieszkańcy wybrali korzystniejszą dla siebie formę 
wsparcia.

Rozdz.  85230 -  Pomoc w zakresie dożywiania
            plan  70 000 zł      wykonanie  59 936,82 zł

Zadanie własne - dofinansowanie zadania z budżetu wojewody  – 47     949,45 zł   

     Dożywianiem objętych było 95 uczniów  za kwotę 39 886,82 zł:
1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie              54 uczniów          17 300,50 zł
2) Szkoła Podstawowa w Białkach Dolnych                           30 uczniów          18 330,50 zł
3) Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego  w Sobieszynie      4 uczniów                  1 521 zł
4) Zespół Szkół Zawodowych nr1 w Rykach                            5 uczniów                  2 115 zł
5) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowodworze            1 uczeń                     414,62 zł
6) Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzi                                     1 uczeń                     205,20 zł

   Wypłacono zasiłek celowy na zakup posiłku dla 30 rodzin za kwotę 20 050 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA   OPIEKA  WYCHOWAWCZA
                    plan 89 750 zł
                    wykonanie 84 552,49 zł,        co stanowi 94,2%

Rozdz.  85401 –  Świetlice szkolne
                    plan   64 750 zł wykonanie 59 952,49 zł

Świetlica szkolna przy ZSO w Sobieszynie
            plan   55 120 zł      wykonanie 54 011,12 zł

                                                         wynagrodzenia i składki 47 829,41 zł  
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty – 0,54 etatu

 pozostałe wydatki bieżące  6 181,71 zł
- wypłacono dodatek wiejski – 2 435,20 zł
- odpis na zfśs (75%) – 1 793,61 zł
- pomoce dydaktyczne – 1 766 zł
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- wyposażenie apteczki i inne – 186,90 zł

Świetlica szkolna przy  Szkole Podstawowej w Białkach Dolnych
              plan 9 630 zł    wykonanie 5 941,37 zł

                                                           wynagrodzenia i składki 3 449,43 zł 
Przeciętna liczba zatrudnionych – 0,38 

pozostałe wydatki bieżące 2 491,94 zł
- dodatek wiejski – 126,36 zł
- odpis na zfśs  – 94,67 zł
- pomoce dydaktyczne – 1 758,11 zł
- materiały malarskie, druki – 512,80 zł

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
                 plan  25 000 zł  wykonanie 24 600 zł

Wypłacono stypendium socjalne dla młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Ułęż. 
W okresie od I- XII wypłacono stypendium dla 50 uczniów na łączną kwotę 24 600 zł.
Zadanie finansowane ze środków własnych gminy – 4 600 zł (20%),  
z dotacji celowej – 20 000 zł (80%).

DZIAŁ 855 – RODZINA
                            plan 4 057 427 zł
                            wykonanie 3 978 169,39 zł,   co stanowi 48,3%

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze
                 plan 2 265 285 zł           wykonanie 2 257 841,51 zł

1. Wypłacono świadczenia wychowawcze  500+  na kwotę 2 226 099,90 zł  
dla 812 dzieci.

2. koszty obsługi zadania zleconego – 29 535 zł;
   - wynagrodzenia i składki – 27 864,30 zł (0,6 etatu) 
   - pozostałe wydatki – 1 670,70 zł

     3. dokonano zwrotu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie 
         pobranych świadczeń w kwocie 2 000 zł plus odsetki 206,61 zł.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
                    plan 1 463 200 zł           wykonanie 1 427 348,63 zł

 świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe – 1 385 446,68 zł, z tego:

 zasiłki rodzinne z dodatkami                                  - 470 536,85 zł
 zasiłki pielęgnacyjne                                                - 221 589,00 zł    
 zasiłek dla opiekuna (3 osoby)                               -   15 660,00 zł



 specjalny zasiłek opiekuńczy (5 osób)                   -   25 420,00 zł
 świadczenia pielęgnacyjne (18 osób)                    - 345 677,00 zł
 fundusz alimentacyjny (11 osób)                           -   74 230,00 zł
 jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka -  21 000,00 zł
 ubezpieczenia społeczne ZUS (15 osób)                -  67 476,73 zł
 ubezpieczenie społeczne rolników (4 osoby)        -    4 294,00 zł
 świadczenia rodzicielskie (12 osób)                      -  138 563,10 zł

 koszty związane z obsługą zadania zleconego – 38 837,96 zł
           - wynagrodzenia i składki – 35 570,91 zł (1 etat)
            - pozostałe wydatki – 3 267,05 zł, bieżąca obsługa zadania

 zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych 
świadczeń w kwocie 2 228,13 zł plus odsetki 835,86 zł.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny
                 plan 354 zł           wykonanie 293,75 zł

Wypłacono dodatek specjalny dla pracownika prowadzącego KDR w wysokości 290 zł, 
pozostałe środki przeznaczono na materiały biurowe.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny
                 plan 138 908 zł           wykonanie 124 511,81 zł

zadanie zlecone : plan 93 620 zł     wykonanie 93 620 zł
Wypłacono świadczenia „Dobry start” tzw.(300+) dla 032 dzieci na łączną kwotę 
90 600 zł.
Koszty obsługi zadania wyniosły 3 020 zł, w tym dodatek specjalny ze składkami 
2 457,23 zł oraz materiały biurowe 562,77 zł.

zadanie własne:  plan 45 288 zł     wykonanie 30 891,81 zł
Zatrudniono asystenta rodziny w wymiarze 0,6 etatu, któremu wypłacono 
wynagrodzenie ze składkami -  27 573,92 zł oraz  pozostałe wydatki na kwotę  3 317,89
zł             ( ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych, ekwiwalent 
za odzież,  środki czystości, ZFŚS).
Asystent rodziny sprawował opiekę nad  10 rodzinami, w tym 16 dzieci.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze
               plan 75 000 zł          wykonanie 70 660,76 zł 

Objęto  opieką i wychowaniem  14 dzieci, które umieszczono w pieczy zastępczej. 
Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka poniosła wydatki:
 10% wydatków za umieszczenie siedmiorga dzieci w pierwszym roku pobytu w

rodzinie zastępczej – 7 392,74 zł. (czworo dzieci w rodzinie spokrewnionej i jedno
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dziecko w rodzinie zastępczej  niezawodowej oraz jedno dziecko w zawodowej
rodzinie zastępczej).

 w drugim roku za opiekę i wychowanie trojga dzieci poniesiono koszty w kwocie
18 045,06 zł, co stanowi 30% poniesionych wydatków.
(dwoje  dzieci  w rodzinie  spokrewnionej  i  jedno dziecko  w rodzinie  zastępczej
zawodowej).

 50%  wydatków  poniesiono  za  opiekę  i  wychowanie  czworga  dzieci  w  kwocie
45 222,96 zł. (dwoje dzieci w rodzinie niezawodowej i jedno dziecko w rodzinie
zastępczej zawodowej).

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych
                 plan 110 000 zł        wykonanie 93 472,74 zł

Wydatek poniesiono za pobyt sześciorga dzieci w placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych.
Koszt utrzymania dzieci w placówce wyniósł:

 w trzecim roku pobytu i latach następnych  sześciorga dzieci na kwotę  
93 472,74 zł, co stanowi zwrot 50% kosztów ogólnych.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 
rodzinnych  oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
                 plan 4 680 zł        wykonanie 4 040,19 zł

Odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pobierania świadczenia: 
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna – 4 040,19 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA  KOMUNALANA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                  
                         plan 2 613 635 zł                                                                                                     
                         wykonanie 2 509 057,93 zł,   co stanowi 96%

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
               plan 2 013 135 zł       wykonanie 2 010 968,49 zł 

Zadanie inwestycyjne: plan 2 010 994 zł    wykonanie 2 010 968,49 zł 
Projekt pn. 
„Poprawa infrastruktury wodno – ściekowej na terenie gminy Ułęż”. 
Na powyższe zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskie w 
kwocie 1 062 363,90 zł stanowiące 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu.
Zadanie finansowane w ramach RPO WL na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu wyniosła 2 958 844,42 zł, okres realizacji zadania 2017 – 
2019 r. Zadanie zakończono i rozliczono.

Wydatki bieżące:  na plan 2 141 zł    wykonanie 0



zwrócono gminie poniesiony wydatek za dozór techniczny stacji wodociągowych.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami
                 plan 330 000 zł     wykonanie 327 251,03 zł

W zakresie  realizacji  ustawy o  utrzymaniu  porządku i  czystości  w gminach umowę
realizuje  Przedsiębiorstwo  Handlowo  –  Usługowe  EKO-TRANS  Cezary  Kubacki
Abramów.
Poniesione wydatki na realizację zadania:
- odbiór odpadów w okresie od 01.12.2019 r. do 30.11.2019 r. – 269 938,93 zł
- utworzenie nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 5 166,20 zł
- koszty utrzymania stanowiska pracy – 11 421,96 zł
-  wynagrodzenia i składki pracownika – 40 723,94 zł

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
             plan 20 000 zł   wykonanie  9 426 zł 

Środki zaplanowano  na nieprzewidziane wydatki dot. kolektorów słonecznych, w tym
na ubezpieczenie – 4 976 zł oraz zapłacono za uszkodzony kolektor  4 450 zł, co zostało
zwrócone w 100% z ubezpieczenia.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt
                plan 12 500 zł        wykonanie  6 033,80 zł

Zgodnie z podpisaną umową ze Schroniskiem dla zwierząt HAPPY DOG wpłacono 
kaucję w wysokości 2 000 zł, za rezerwację miejsca w schronisku oraz zakupiono 
usługę weterynaryjną za 70 zł, karmę 27,80 zł i odławianie bezpańskich psów – 3 936 
zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic
                plan 173 000 zł        wykonanie  115 410,18 zł

wydatki bieżące – 83     131,18 zł:
- koszt energii elektrycznej oświetlenia dróg gminnych i powiatowych oraz 
  wydatki na dystrybucję – 64 240,62 zł
- z Funduszu sołeckiego zakupiono lampy oświetleniowe LED – 5 376,43 zł
- naprawa oświetlenia – 3 923,70 zł
- zarządzanie energią – 1 383,75 zł
- dzierżawa słupów – 8 206,68 zł

Wydatki majątkowe:
plan 32 500 zł wykonanie 32 279 zł

Zadanie pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Ułęż” 
Przedsięwzięcie przygotowywane do realizacji z udziałem środków RPO WL.
Poniesione wydatki:
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- dokumentacja projektowa – 21 279 zł
- mapy do celów projektowych – 11 000 zł.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska

                   plan 5 000 zł       wykonanie  536,06 zł

Są to środki wyodrębnione, z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną 
środowiska, wykonano prace porządkowe w parku – 536,06 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność
                 plan 60 000 zł         wykonanie 39 432,37 zł

wydatki bieżące:
• zakup paliwa i części do sprzętu gospodarczego, do samochodu VW oraz inne 
  art. gospodarcze – 15 056,73 zł, 
• składki członkowskie dla stowarzyszeń – 5 866,53 zł
• serwis toalet – 210,60 zł
• utylizacja padłych dzików – 1 085,40 zł
• energia elektryczna – 104,07 zł
• sprzątanie placu po byłem GS i w Sarnach – 7 666,04 zł 
• ubezpieczenie OC i mienia – 9 443 zł

DZIAŁ 921  -  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA   NARODOWEGO
                              plan 1 869 363,24 zł
                              wykonanie 1 732 458,68 zł,  co stanowi 92,7 %

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
                 plan 60 913,27 zł        wykonanie 57 865,15 zł

wydatki bieżące : są to koszty poniesione na utrzymanie budynków świetlic wiejskich i 
remiz strażackich:
1. energia elektryczna w budynkach – 32 062,26 zł,
2. zakup drobnych materiałów, tablic ogłoszeń – 5 111,24 zł
3. serwis toalet – 280,80 zł
4. w ramach Funduszu Sołeckiego – 20 410,85 zł

Rozdz.  92116  –  Biblioteki na  plan   190  000  zł    wykonanie  190  000  zł,  dotacja
podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność
                  plan  1 618 449,97 zł    wykonanie 1 484 593,53 zł 
wydatki bieżące:    plan 65 143,97 zł   wykonanie 64 542,75 zł  
Realizacja zadań w ramach Funduszu Soleckiego – 62 129,40 zł,



zapłacono za energię elektryczną na Targowisku w kwocie 1 541,50 zł oraz zakupiono 
tablicę informacyjną – 871,85 zł. 

wydatki majątkowe:
plan 1 533 306 zł   wykonanie 1 420 050,78 zł  

„ Urządzenie targowiska w m. Ułęż „
Powyższy projekt  zrealizowano z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 835 968,80 zł,
przyznane  dofinansowanie   stanowi  kwotę  951 722,27  zł  tj.:  63,63  %  kosztów
kwalifikowalnych, pomniejszone o 5% korektę.
Na  realizację  projektu  zaciągnięto  pożyczkę  w  BGK  w  kwocie  718 873,98  zł,  którą
spłacimy po otrzymaniu dofinansowania, czyli w I kw. 2020 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
                            plan 52 700 zł
                            wykonanie 21 012,17 zł,    co stanowi 39,9%

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe
                plan 18 800 zł      wykonanie 4 918,67 zł

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie Gminnego Obiektu Sportowego w Ułężu :
- energia elektryczna – 1 823,76 zł
- serwis toalety przenośnej – 210,60 zł
- naprawa płyty boiska, zraszacza – 2 084,31 zł
- ubezpieczenie  – 800 zł

Rozdz. 92605 – Kultura fizyczna 
                  plan 30 500 zł    wykonanie 12 821,50 zł
- ubezpieczenie placów zabaw – 360 zł
- koszenie boisk gminnych – 380 zł
- mapy placów zabaw  - 81,50 zł
- dotacja celowa dla OSP Ułęż na sfinansowanie udziału własnego przy realizacji 
projektu „budowa placu zabaw w m. Ułęż – 12 000 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność 
                  plan 3 400 zł    wykonanie 3 272 zł
Udzielono pomoc finansową dla Gminy Ryki w kwocie 3 272 zł z przeznaczeniem na 
realizację projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dla uczniów klas 
trzecich szkół podstawowych. 

Wydatki na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustawami – 4     266     243,67 zł
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                             Gminie wykonującej zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
oraz  inne  zadania  zlecone  ustawami  są  przyznawane  z  budżetu  państwa  dotacje
celowe na realizację tych zadań. Plan finansowy przyjętych zadań ustala Wójt Gminy,
który ponosi odpowiedzialność za zgodne z prawem wydatkowanie tych środków.
Gmina Ułęż realizuje następujące zadania:

1)  Zwrócono  producentom  rolnym  podatek  akcyzowy  zawarty  w  cenie  oleju
napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w wysokości 287 327,81 zł. Łącznie
wpłynęło  do  urzędu  496  wniosków  o  zwrot  podatku,  obejmujących  powierzchnię
3 914,39 ha użytków i wykorzystanego oleju napędowego do produkcji rolnej w ilości
287 327,81 l, pozostałe to koszty obsługi w wysokości 5 746,55 zł.
                                                                                 
2)   finansowanie zadań zleconych z zakresu USC, OC i  działalności gospodarczej 
wypłacono wynagrodzenie pracownikom wykonującym powyższe zadania
                                                                                                                             - 106 784,99 zł
Decyzją budżetową przyznano gminie 64 000 zł na oprawę i konserwacje ksiąg USC. 
                                 
3)  urząd prowadzi rejestr wyborców na zlecenie Krajowego Biura Wyborczego, 
wypłacono wynagrodzenie dla pracownika ora zakupiono materiały biurowe -  1 349 zł

4) przewieziono materiały wyborcze do archiwum w Lublinie -  332 zł 

5) zorganizowano przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego  
                                                                                                           - 30 920 zł
6) zorganizowano przeprowadzenie Wyborów do sejmu i senatu – 31 496 zł
7) przeprowadzono szkolenie z zakresu obrony cywilnej – 500 zł
8) zakupiono podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne  dla uczniów szkół 
     podstawowych – 19 849,59 zł
9) zrealizowano zadania w zakresie pomocy społecznej na łączną kwotę  4 004 zł:

 ośrodek pomocy społecznej na podstawie wyroku sądowego wypłacił 
wynagrodzenie dla osoby  sprawującej opiekę nad osobą niepełnosprawną – 4 
004 zł

 10) zadania w zakresie Rodzina na łączną kwotę 3 777 933,73 zł

 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
                                                                                                            – 1 424 284,64 zł

 świadczenia wychowawcze (500+) – 2 255 634,90 zł
 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne – 4 040,19 zł
 karta dużej rodziny – 293,75 zł, dokonano zwrotu dotacji w kwocie 60,25 zł, w 

roku następnym



 wspieranie rodziny, środki w kwocie 93 620 zł, wypłacono świadczenia dla 
dzieci w ramach programu „Dobry Start „ tzw. 300+

Zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst. – 26     522,89 zł:

wydatki majątkowe – 20 000 zł

dział 851 rozdz. 85111 – Szpitale ogólne
                               plan 20 000 zł wykonanie 20 000 zł
Na podstawie Uchwały Nr V/30/19 Rady Gminy Ułęż z dnia 27 lutego 2019 r. udzielono
pomocy finansowej dla Powiatu Ryckiego na zakup sprzętu medycznego dla szpitala w 
Rykach w wysokości 20 000 zł.

wydatki bieżące – 6 522,89 zł

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy     
                           plan 5 000 zł      wykonanie 3 250,89 zł
Na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Ryki, będącą organizatorem 
transportu lokalnego na terenie gminy Ułęż  za pośrednictwem Spółki PKS Ryki w 
okresie od IX do XII 2019 r. zrealizowano 25 238,25 wozokilometrów płatnych po 0,25 
zł /km.  

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność 
                  plan 3 400 zł    wykonanie 3 272 zł
Udzielono pomoc finansową dla Gminy Ryki w kwocie 3 272 zł z przeznaczeniem na 
realizację projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dla uczniów klas 
trzecich szkół podstawowych. 

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE  – 3     475     764,26 zł:

1) zadania bieżące – 46     444,99 zł

DZIAŁ 630 – Turystyka
            plan 10 000 zł    wykonanie 9 936,50 zł,   

W ramach PROW na lata 2014 – 2020 we współpracy z LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi
Ryckiej” gmina otrzymała grant na realizację zadania pt. „Piękna kraina – Gmina Ułęż”,
którego celem było wydanie publikacji w nakładzie 1 000 egzemplarzy.
Całkowita  wartość  zadania  to  9 936,50  zł,  w  całości  sfinansowane  ze  środków
zewnętrznych.

DZIAŁ 720 – Informatyka
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           plan 37 241 zł      wykonanie 36 508,49 zł

Zrealizowano  mikroprojekt  pn.  „Podniesienie  kompetencji  cyfrowych  mieszkańców
gminy  Ułęż”,  okres  realizacji  2018  -2019 rok.  Całkowita  wartość  projektu  wyniosła
38 468,47 zł, z czego w  roku 2019 - 36 508,49 zł.
Projekt zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 –
2020, w ramach którego przeprowadzono szkolenia mieszkańców  z zakresu 
posługiwania się komputerem w sieci i internecie:
- zakupiono tablety szt.10, projektor, router – 17 090,75 zł, które po zakończeniu 
   projektu przekazano do Szkoły Podstawowej w Białkach Dolnych
- materiały promocyjne – 2 023 zł
- papier, toner – 376,50 zł
- dodatek specjalny dla koordynatora projektu – 4 418,32 zł
- umowa zlecenie osoby prowadzącej szkolenie – 8 599,92 zł
- usługa cateringowa – 4 000 zł
Projekt sfinansowano w 100% ze środków zewnętrznych.

2) zadania majątkowe – 3     429     319,27 zł

dział 630 rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 
             na plan 0 zł   wykonanie 0

Projekt pn. „Utworzenie miejsca obsługi turystyki rowerowej w miejscowości Ułęż” , 
którego beneficjentem była LGR w „Dolinie i Tyśmienicy Wieprza”
zaplanowano do realizacji ze środków UE  w udziale 85% dofinansowania. Koszt 
całkowity zadania zaplanowano na kwotę 155 000 zł.
Na realizację ww. zadania nie wpłynęła żadna oferta kwalifikująca się do wyboru, w 
związku z tym, odstąpiono od wykonawstwa i wycofano się z realizacji projektu.

dział 900 rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
             na plan 2 010 994 zł   wykonanie 2 010 968,49 zł

Projekt pn. „Poprawa infrastruktury wodno – ściekowej na terenie gminy Ułęż” okres 
realizacji w latach 2017 – 2019 w ramach RPO WL
Oś Priorytetowa 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów.
Koszty całkowite projektu wyniosły 2 940 379,02 zł, obejmowały:
- przebudowa stacji wodociągowej w Białkach Dolnych – 1 252 115,40 zł
- przebudowa stacji wodociągowej w Zosinie – 1 361 708,40 zł 
- wykonanie rekonstrukcji studni nr 1 ujęcia wód podziemnych w Białkach 
  Dolnych – 92 250 zł
- pozostałe koszty pośrednie – 234 305,22 zł
Projekt zakończono i rozliczono.
dział 921 rozdz. 92195 – Pozostała działalność
                              na plan 1 533 306 zł  wykonanie  1 418 350,78 zł



   
 Urządzenie targowiska w m. Ułęż 
Na powyższy projekt  podpisano umowę o przyznanie pomocy z  Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 835 968,80 zł, dofinansowanie  stanowi kwotę
951 722,27 zł tj.: 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.
W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania Firma GREEN-BIO
Paulina Wojtaś Puławy za kwotę 1 778 271,24 zł brutto.
Na  realizację  powyższego  projektu  gmina  zaciągnęła  pożyczkę  na  wyprzedzające
finansowanie w BGK w kwocie 718 873,98 zł. 
Pożyczkę spłacimy z chwilą otrzymania dofinansowania.
Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2019 r.
            na plan 218 416,87 zł wykonano  216 264,41 zł, co stanowi 99%

sołectwo zadanie wartość
planowana

wartość wykonana
/zł/

Białki Dolne Utworzenie placu zabaw 16 258,04 16 180,65

Białki Górne Utworzenie placu zabaw 12 542,97 11 986,70

Drążgów Poprawa przejezdności dróg do pól 15 632,73 15 632,73

Korzeniów Utworzenie placu zabaw 17 876,49 17 766,12

Lendo Ruskie Wymiana opraw oświetleniowych 6 000,00 5 376,43
Poprawa przejezdności dróg dojazdowych do 
pól

5 917,66 5 917,66

Podlodówka Wyposażenie miejsca integracyjnego 9 500 9 500
Poprawa przejezdności dróg gminnych 6 059,17 6 059,17

Sarny Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej 17 913,27 17 910,85

Sobieszyn Remont drogi gminnej 35 532,28 35 532,28

Ułęż Remont budynku świetlicy wiejskiej 2 500 2 500
Zakup sprzętu strażackiego 17 700 17 197,82
Poprawa przejezdności dróg gminnych 8 932,06 8 932,06

Wąwolnica Poprawa przejezdności drogi gminnej 9 158,94 9 158,94

Zosin Ogrodzenie terenu rekreacyjnego 4 350,00 4 350,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 2 626,19 2 345,93
Wstawienie bariery energochłonnej 5 530,00 5 530,00

Żabianka Poprawa przejezdności drogi gminnej 11 623,40 11 623,40
Miłosze Poprawa przejezdności dróg gminnych 12 763,67 12 763,67

218 416,87 216 264,41

Formy organizacyjno – prawne jednostek sektora finansów publicznych
Zakład budżetowy – Zakład Komunalny w Ułężu
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Podstawą działania zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i 
rozchody oraz stan środków obrotowych.

Rozdz. 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej
I. Wpływy   629     920,08 zł     

    1. Usługi                                                                                         -  282     682,38 zł
         1) odśnieżanie dróg gminnych – 14 513,33 zł
         2) wywóz nieczystości płynnych – 60 152,38 zł
         3) palenie w piecu co. – 20 000 zł
         4) koszenie poboczy –  18 749,17 zł       
         5) wynajem sprzętu  – 9 652,66 zł   
         6) remonty dróg gminnych i dojazdowych – 97 632,01 zł 
         7) remont schodów w budynku internatu – 848 zł
         8) rozbudowa sieci wodociągowej w Sobieszyn-Brzozowa – 41 451 zł 
         9) prace porządkowe na placu gminnym – 8 703,15 zł
         10) wykonanie przyłączy wodociągowych – 8 241 zł
          11) inne usługi – 2 739,68 zł
 
   2. Woda                                                                                    -      342 506 zł  
   3. Odsetki od nieterminowych wpłat                         -     2     636,04 zł
   4. Czynsz                                                                         -         487,80 zł
   5. Zwrot kosztów za wezwania do zapłaty                -               270 zł 
   6. Pozostałe przychody                                                -       1     337,86 zł
       
    II. Stan środków obrotowych na początek roku  - 8 467,81 zł

I. Wydatki – 570     956,56 zł    

1. Koszt utrzymania wodociągów i produkcja wody  – 164 041,60 zł 
 zakup części na awarie, wodomierze  - 12 178,44 zł
 opłata za korzystanie z wód  - 14 104 zł
 energia  - 82 424,07 zł
 badania wody, zakup podchlorynu  - 24 311,58 zł
 opłata za wodę do Jeziorzan  - 9 049,69 zł
 monitoring hydroforni Sobieszyn  - 1 385,51 zł
 opłata – zarząd trwały  - 1 118,35 zł
 ubezpieczenie hydroforni  - 960,00 zł
 serwis hydroforni w Podlodowie  - 2 717,30 zł
 paliwo do agregatów  - 819,51 zł
 ryczałt samochodowy dla konserwatorów  - 4 201,58 zł
 systemy elektroniczne w hydroforniach   - 6 323,01 zł
 inne                                                                          - 4 448,56 zł



2. Utrzymanie sprzętu technicznego  - 53 917,30 zł
 części  - 5 253,84 zł
 ubezpieczenia  - 3 148 zł
 paliwo  - 39 503,49 zł
 remonty, konserwacja i naprawa sprzętu  - 4 192,37 zł
 wynajem narzędzi   - 210,36 zł
 badania okresowe pojazdów  - 300,27 zł
 inne                                                                          - 1 308,97 zł

3. Utrzymanie biura                                                                   - 268 143,35 zł
 wynagrodzenia i składki  - 252 864,77 zł 
 usługi pocztowe, telefoniczne  - 991,95 zł
 odpis na fundusz socjalny  - 6 026,01 zł
 materiały biurowe i inne rozliczenia  - 3 419,22 zł
 szkolenie, delegacje, badania lekarskie  - 1 762,50 zł
 pełnienie funkcji IOD                                             - 3 078,90 zł

4. Inne  - 84 854,31 zł
 opłata za wywóz ścieków  - 17 226,27 zł
 opłaty za zajęcie pasa drogowego  - 69,40 zł
 zakup kruszywa  - 56 210,39 zł
 odsetki za nieterminowe płatności  - 170,51 zł 
 ubezpieczenia, energia  - 2 793,84 zł
 zakup betonu                                                               - 5 904 zł
 inne wydatki  -  2 479,90 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019 r.– 67 431,33 zł,
 z tego:

 Należności – 123 811,02 zł;
- za wodę –  108 240,31 zł
- usługi i wywóz nieczystości płynnych – 3 917,90 zł 
- ścieki wg. ugody Podlodów – 11 443,92 zł
- inne – 208,89 zł
   w tym należności  wymagalne – 38     925,68 zł
             - za wodę –  27 038,67 zł
             - usługi i wywóz nieczystości płynnych – 1 603,01 zł 
             - ścieki wg. ugody Podlodów – 10 284 zł
             

 Zobowiązania i inne rozliczenia – 59 686,06 zł: 
- składki na ubezpieczenie społeczne – 14 341,45 zł,    
- urząd  skarbowy – 1 243 zł                                    
- wobec pracowników – 10 974,65 zł
- wobec dostawców – 18 178,21 zł
- opłata za korzystanie z wód – 3 102 zł
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- inne – 4 079,20 zł
- nadpłaty – 7 767,55 zł    

 środki pieniężne na rachunku bankowym – 76,17 zł 
 pozostałe środki obrotowe 3 230,20 zł

Uchwałą  Nr  XI/67/19  Rady  Gminy  Ułęż  z  dnia  26  sierpnia  2019  r.  zlikwidowano
Samorządowy Zakład Komunalny w Ułężu.
Na likwidatora jednostki wyznaczono Kierownika Zakładu Komunalnego w Ułężu.
Zadania zlikwidowanej jednostki z dniem 1 stycznia 2020 r. przejął Urząd Gminy Ułęż.
Po zlikwidowanym Zakładzie Komunalnym do swoich zasobów Urząd Gminy Ułęż 
przejął:
1) pracowników w ilości 5 osób ( 4,5 etatu)
2) aktywa trwałe w wartości netto 1 682 174,42 zł
3) stan środków obrotowych na które składają się:
     - należności w kwocie 123 811,02 zł
     - zobowiązania z odroczonym terminem płatności w kwocie 59 686,06 zł
     - środki finansowe na rachunku i zapasy paliwa – 3 306,37 zł.

Rachunki dochodów własnych

Rachunek dochodów własnych utworzono na podstawie Uchwały Nr XLVI/276/10 Rady
Gminy Ułęż z dnia 29.10.2010 r.,  których dochody przeznacza się na sfinansowanie
wydatków bieżących związanych z realizacją pozyskiwanych dochodów.

Rachunek dochodów własnych w  Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie
Osiągnięto przychody  w wysokości 75 553,78 zł, z tytułu wpłaty za wyżywienie. 
Zgromadzone dochody na rachunku dochodów własnych wydatkowano na zakup 
artykułów spożywczych – 75 400,76 zł.
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 758 zł
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 5 zł.

Upoważnienia :

Wójt Gminy realizując budżet zaciągnął  zobowiązania: 

 zaciągnięto pożyczkę długoterminową w Banku Gospodarstwa Krajowego w 
Lublinie w kwocie 718 873,98 zł, na wyprzedzające finansowanie projektu pn. 
„Urządzenie targowiska w m. Ułęż„ .                                                                             
Pożyczkę spłacimy z chwilą otrzymania dofinansowania, co planujemy, że 

            nastąpi w I.kw.2020 r.

 W trakcie roku budżetowego zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w rachunku
bankowym  na  pokrycie  przejściowego  deficytu  budżetowego,  którego
maksymalna kwota na dzień 7 czerwca br. wyniosła 70 808,81 zł, plus odsetki w
kwocie 29,47 zł oraz prowizja 500 zł.



        

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu oraz stan zadłużenia    

Przychody  wykonane w kwocie  1 730 460,45 zł, to:
-  nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 011 586,47 zł
- zaciągnięta pożyczka w BGK  w kwocie 718 873,98 zł.

Rozchody planowane w kwocie 0 zł, planowana do spłaty pożyczka zaciągnięta w BGK 
na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Urządzenie targowiska w m. Ułęż” 
przeniesiono na rok 2020, jako zobowiązanie długoterminowe.         
                 
Należności i zobowiązania

Zobowiązania: 
Na dzień 31.12.2019 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania z odroczonym terminem płatności  z tytułu dostaw, usług i  zawartych
umów wynoszą  442 395,69 zł ( w tym Zakład Komunalny 59 686,06 zł).

Należności wymagalne :
1.    Opłaty, dzierżawy – 31 155,95 zł, z tego:     
       1) użytkowanie wieczyste – 233,61 zł
       2) najem i dzierżawa – 28 172,34 zł
       3) zwrot kosztów za usługi geodezyjne – 2 750 zł

2.   Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych:
     2.1. podatek rolny – 33 082,53 zł

 od osób prawnych – 802 zł, 
 od osób fizycznych – 32 280,53 zł

         Na bieżąco prowadzona jest egzekucja wierzytelności wobec zalegających z tytułu
podatku  rolnego  poprzez  kierowanie  tytułów  wykonawczych  do  organu
egzekucyjnego,  a  w  przypadku  nieściągalności,  dług  wpisywany  jest  do  księgi
wieczystej w formie hipoteki.    
     2.2. podatek od nieruchomości – 149 554,68 zł

 od osób prawnych – 30 207,48 zł          
 od osób fizycznych –  119 347,20 zł

Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie w celu egzekucji zaległości, a gdy 
egzekucja jest nieskuteczna dokonujemy wpisu hipoteki przymusowej, w celu 
zabezpieczenia zaległości.
     2.3. podatek leśny – 4 060,07 zł
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     2.4. podatek od środków transportowych – 16 329,60 zł
           - osoby fizyczne – 14 841 zł
           - osoby prawne – 1 488,60 zł
     2.5. należność od urzędów skarbowych – 2 349,27 zł
     2.6. opłata za zajęcie pasa drogowego – 491,88 zł
     2.7. opłaty za gospodarowanie odpadami – 43 851,78 zł
     2.8. podatek dochodowy od osób fizycznych – 245 zł
3. Inne
     3.1.  wpłaty rodziców za dodatkową godzinę w przedszkolu – 58 zł
     3.2.  kara grzywny nałożona na osobę fizyczną, zobowiązaną do usunięcia odpadów 
              stałych  – 5 000 zł
     3.3. rozliczenia z kontrahentami  - 69,38 zł
     3.4. zaliczka  alimentacyjna  –  103 508,63  zł,  przysługiwała  osobom  samotnie
wychowującym dzieci,  uprawnionym do świadczenia  alimentacyjnego  na podstawie
tytułu wykonawczego, którego egzekucja prowadzona przez komornika sądowego była
bezskuteczna.
Zaliczka alimentacyjna wypłacana była w okresie od 01.01.2005 r do 30.09.2008 r. 
     3.5.  fundusz alimentacyjny – 549 177,92 zł, przysługuje osobom uprawnionym do
alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja prowadzona przez
komornika sądowego była bezskuteczna.
Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego obowiązuje od 01.10.2008 r. do nadal.
     3.6.  należności  z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych i
rodzinnych wraz z odsetkami – 12 693,08 zł.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się
wyniku finansowego budżetu gminy oraz poziomu zadłużenia.

Uchwałą Nr II/6/18 Rady Gminy Ułęż z dnia 14 grudnia 2018 r. uchwaliła
Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019 – 2022 dla gminy Ułęż. 
Ww. dokument został w I półroczu 2019 r. zmieniony:

 Uchwała Nr IV/21/19 Rady Gminy Ułęż z dnia 1 lutego 2019 r. 
- zwiększono przychody i rozchody o kwotę 900 000 zł, z tytułu zaciągniętej pożyczki
krótkoterminowej w BGK na wyprzedzające finansowanie projektu.
Wobec  powyższego  zwiększono  deficyt  budżetu  o  kwotę  900  000  zł,  finansowany
pożyczką.

 Uchwała Nr VI/38/19 Rady Gminy Ułęż z dnia 1 kwietnia 2019 r. 
- zmniejszono plan przychodów o kwotę 52 005 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej.
-  wprowadzono  nowy  projekt  do  realizacji  pn.  „Termomodernizacja  budynku
użyteczności publicznej w gminie Ułęż”.



 Uchwała Nr VII/48/19 Rady Gminy Ułęż z dnia 7 czerwca 2019 r. 
- zmniejszono plan przychodów o kwotę 67 209 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej.

 Zarządzenie  Nr  107/19  Wójta  Gminy  Ułęż  z  dnia  30  września  2019  r.
dostosowanie  wartości  przyjętych  w WPF do  wielkości  planów przyjętych  w
budżecie.

 Uchwała Nr XIII/74/19 Rady Gminy Ułęż z dnia 18 października 2019 r. 
            - zmniejszono plan przychodów i deficyt budżetu o kwotę 200 000 zł.

 Uchwała Nr XVII/96/19 Rady Gminy Ułęż z dnia 30 grudnia 2019 r. 
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 900 000 zł.

Wynik budżetu: 

Plan budżetu na rok 2019, to budżet deficytowy, którego wynik zaplanowano w kwocie
- 2 211 586 zł, natomiast wynik wykonany wyniósł - 1 730 460,45 zł.
Deficyt finansowany jest przychodami pochodzącymi z:
 -  nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 011 586,47 zł
 -  zaciągnięta pożyczka 718 873,98 zł
Rok 2019 zamknięto nadwyżką budżetowa w kwocie 386 238,84 zł.

Wielkość zadłużenia:

1.  Gmina Ułęż zaplanowała kredyt w kwocie 500 000 zł, którego nie zaciągnęła.
2. Zaciągnięto pożyczkę długoterminową w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie
na wyprzedzające finansowanie projektu w kwocie  718 873,98 zł,  którą spłacimy po
otrzymaniu dofinansowania.

Przedsięwzięcia:

W załączniku Przedsięwzięcie ujęto dwa projekty:
1)  „Termomodernizacja  budynku  użyteczności  publicznej  w  gminie  Ułęż”,  zadanie
inwestycyjne,  którego  wartość  szacuje  się  na  kwotę  876 364  zł,  okres  realizacji
przypada na rok 2020. 
Gmina  na  to  zadanie  otrzymała  dofinansowanie  ze  środków  RPO  WL  działanie:
Efektywność  energetyczna  sektora  publicznego,  na  wykonanie nowej  instalacji  co  i
ciepłej wody w budynku internatu który ma być później wykorzystany m.in.  na dom
pobytu dziennego - senior plus.
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2)  „OZE  w  gminie  Ułęż”  złożyliśmy  wniosek  aplikacyjne  w  ramach  projektu  OZE
Regionalny Program Operacyjny WL na lata 2014 -2020.
Wartość  szacunkowa  przedsięwzięcia  wynosi  3 095 265  zł,  okres  realizacji  2020  –
2022.
Po podpisaniu umowy o dofinasowanie  gmina przystąpi do realizacji zadania.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/20 
Wójta Gminy Ułęż z dnia 26 marca  2020 r.

SPRAWOZDANIE  Z WYKONANIA BUDŻETU                               
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UŁĘŻU

ZA 2019 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna w Ułężu została powołana uchwałą Nr XIX/100/16 Rady Gminy
Ułęż z dnia 28 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod
nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Ułężu oraz nadania jej statutu oraz wpisana do Rejestru
Instytucji Kultury Gminy Ułęż pod nr 1.

Działalność informacyjna
a. Zbiory biblioteczne

Zakupiono łącznie 247 woluminów /144 woluminów z  własnych środków za kwotę
4.002,32  zł  i  103  woluminy  ze  środków  Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa
Narodowego o wartości 2.328,66 zł./ 
Zakupiono nagrody dla najlepszych czytelników biblioteki na kwotę 98,55 zł.

Ogólny stan księgozbioru biblioteki na dzień 31.12.2019 r.:
- książki – 13 311 woluminów - wartość księgozbioru 112.313,07 zł.
- czasopisma – 6 tytułów na kwotę 255,62 zł.

b. Czytelnictwo i wypożyczenia
Ilość  czytelników  biblioteki  –  394  osoby.  Zarejestrowano  3684  odwiedziny
użytkowników.
Wypożyczono 1003 tomy książek. W czytelni biblioteki udostępniono 142 tomy
książek oraz udzielono 219 informacji bibliograficznych.  
Z wypożyczeń gazet i czasopism czytelnicy korzystali 384 razy.



c. Programy, w których braliśmy udział
 Udział  w akcji  społeczno-edukacyjnej  „Żonkil”,  która upamiętnia powstanie w

getcie warszawskim. 

Biblioteka już po raz trzeci wzięła udział w akcji 19 kwietnia, każdy kto odwiedził
bibliotekę  otrzymał  żonkil  /wykonany  przez  pracowników  biblioteki  i  dzieci
uczęszczające  do  biblioteki/.  Żonkile  były  udostępnione  w  siedzibie  Urzędu
Gminy w Ułężu oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ułężu. 

 Porozumienie o współpracy z  Instytutem Książki  w projekcie „Mała książka –
wielki człowiek”. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które
zostaną zapisane do biblioteki w czasie trwania projektu. Każde dziecko otrzyma
tzw. „pakiet czytelniczy” składający się z Karty Małego Czytelnika, naklejek oraz
książek „Pierwsze czytanki  dla …„ i „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie
do biblioteki”. Otrzymaliśmy 40 kompletów. 

 Zgłoszenie  do  udziału  we  współpracy  ze  Stowarzyszeniem  Larix  z  projektu
MKiDN „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewi-
domych i słabowidzących”.

  „Lustro Biblioteki” akcja „Mirabelka kiełkująca historia w 100licy”.

 Złożono wniosek w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPol-
ska 2019 – „Obrzęd ludowego wesela polsko-ukraińskiego” – wnioskowana kwo-
ta 18.000,00 zł – wniosek niezrealizowany z powodu  nieotrzymania odpowied-
niej liczby punktów.

 Zgłoszenie do akcji „Tydzień z Internetem 2019” motyw przewodni „świadome
korzystanie z informacji”.

 Wniosek o dofinansowanie zadania  realizowanego z  Programu Wieloletniego
„Niepodległa” na lata 2017-2022 – „Na szlaku Niepodległej  – Gmina Ułęż” –
wnioskowana  kwota  14.820,00  zł.  –wniosek  niezrealizowany  z  powodu
nieotrzymania odpowiedniej liczby punktów.

 Fundacja  BGK – „Seniorzy  XXI  wieku” – wnioskowana kwota 12.227,00 zł.  –
wniosek  niezrealizowany  z  powodu  nieotrzymania  odpowiedniej  liczby
punktów.

 Fundacja BGK – „Historia żyje w nas”.  Mieszkańcy Ułęskiej  Ziemi Bohaterom
Armii Krajowej – wnioskowana kwota 26.200,00 zł. –wniosek niezrealizowany z
powodu nieotrzymania odpowiedniej liczby punktów.
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 Projekt zrealizowany w ramach zadania z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w
Lublinie  -  zorganizowano  szkolenie  wyjazdowe  do  Piekarni  „Alkierz”  w
Śniadówce dla producentów żywności lokalnej i tradycyjnej. Drugie wydarzenie
zrealizowane w formie imprezy plenerowej pn. "Zapach chleba – Smak tradycji".
Wnioskowana i otrzymana kwota: 18.489,70 zł.

 Regionalny Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2019” – „Odnajdź się w teatrze”
– 8.500,00 zł. - wniosek niezrealizowany z powodu nieotrzymania odpowiedniej
liczby punktów.

 Złożony  wniosek  do  programu  „Narodowy  Program  Rozwoju  Czytelnictwa”
Priorytet  1  –  Zakup  nowości  wydawniczych  do  bibliotek  publicznych  -
otrzymaliśmy dotację w kwocie 2.328 zł.
Celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy
Program  Rozwoju  Czytelnictwa  w  latach  2016-2020,  jest  zwiększenie
atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości
wydawniczych  w  zbiorach  bibliotek,  wzrost  dostępności  książek,  czasopism,
multimediów,  wydawnictw  nutowych  i  kartograficznych  w  zbiorach  bibliotek
publicznych.

II.  Działalność kulturalna

 2 lutego 2019 r. w naszej bibliotece odbyło się uroczyste spotkanie dla babć i
dziadków,  podczas  którego  zaprezentowali  się:  uczniowie  z  PSP  w  Białkach
Dolnych, ZSO w Sobieszynie, Panie z KGW z Ułęża, Wiktoria Andrzejczyk oraz
Gminne Koło Teatralne działające przy bibliotece – przedstawiając różnorodny
repertuar. 

  8 lutego 2019 r. - Artyści z Koła Poetycko-Literackiego Kwadratu Artystycznego
w  Rykach  zaprezentowali  wybrane  utwory  z  tomiku  wierszy  pn.”Twórcze
dusze”.

 Wizyta w PSP w Białkach Dolnych, przeprowadzono zajęcia dla dzieci podczas
ferii zimowych. Odbył się turniej sportowy natomiast w drugiej części dnia dzieci
wykonały woreczki zapachowe. 

 Od lutego do końca czerwca odbywały się zajęcia taneczne prowadzone przez
Studio Ruchu Kardaszewscy. Zajęcia taneczne prowadzone były dla 3 grup: 3-6
lat; 7+; dla dorosłych.

 Zimowe spotkanie z  grami planszowymi i  pogadanka z  policjantem Wydziału
Prewencji  d/s  nieletnich  i  kontaktu  z  placówkami  oświatowymi  z  Komendy



Powiatowej w Rykach. Uczestnicy wysłuchali ciekawego wykładu połączonego z
prezentacją multimedialną.

 Pracownicy  biblioteki  uczestniczyli  w  debacie  o  przyszłości  turystycznej
Lubelszczyzny. Spotkanie odbyło w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. 

 Biblioteka  zorganizowała  wolny  czas  dzieciom  i  młodzieży  w  okresie
dwutygodniowych ferii zimowych. W programie zrealizowano zarówno zajęcia
sportowe, umysłowe, plastyczne, gry planszowe i komputerowe.

 Wyjazd do kina do Ryk na film pt. „Sekretny świat kotów”.

 Zajęcia dla dzieci i młodzieży pn. „Kreatywnie i pozytywnie” w Świetlicy wiejskiej
w Sobieszynie

  3 marca 2019 r. odbył się I Ułęski Koncert Patriotyczny z okazji Narodowego
Dnia  Pamięci  Żołnierzy  Wyklętych.  Patronat  Honorowy  pełnił  –  Światowy
Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Rykach. 

  10  marca  2019  r.  odbył  się  Dzień  Kobiet,  zaprezentowany  został  spektakl
teatralny wykonany przez Gminne Koło Teatralne działające przy bibliotece.

  7  kwietnia  2019  r.  dla  mieszkańców  gminy  zorganizowano  Jarmark
Wielkanocny.

  28 kwietnia 2019 r. „Droga do Świętości” występ aktorów z Gminnego Koła
Teatralnego.

 19 maja  2019 r.  odbyła  się w Ułężu VI  edycja Przeglądu Pieśni  Maryjnej  i  o
Matce,  którego  organizatorami  byli  Wójt  Gminy  Ułęż  i  Gminna  Biblioteka
Publiczna w Ułężu.

 7 czerwca 2019 r.  udział  w ogólnopolskiej  akcji  „jak  nie  czytam jak czytam”
miejsce akcji plac przy szkole w PSP w Białkach Dolnych oraz plac przy ZSO w
Sobieszynie.

 Festyn Rodzinny w dniu 16 czerwca 2019 r.

 11 lipca  odbyło  się  szkolenie  wyjazdowe pracowników bibliotek  „Wakacyjne
czytanie  przyrody”,  gościem  specjalnym  i  przewodnikiem  był  Krzysztof
Wojciechowski pracownik Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. 

 6 września 2019 r.  wraz z  Publiczną Szkołą Podstawową w Białkach Dolnych
odbyło  się  Narodowe  Czytanie.  Czytano  nowelę  pt.  „Orka”  Władysława
Stanisława  Reymonta  z  pokazem  wicia  wieńca  dożynkowego  i  obrzędów
żniwnych przez Koło Gospodyń Wiejskich  w Ułężu.

 24 września 2019 r. udział w inauguracji gminnego targowiska „Mój rynek”.
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 27 października 2019 r. – biblioteka jako partner LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi
Ryckiej” wzięła udział w projekcie pn. „Polska moja Ojczyzna” w skład którego
wchodził Przegląd Zespołów  Tańców Narodowych, konkurs plastyczny pn. „A to
Polska  właśnie”  oraz  warsztaty  taneczne tańców narodowych prowadzonych
przez panią Annę Chudek. W przeglądzie zespołów naszą gminę reprezentowała
grupa 12 uczniów z ZSO w Sobieszynie. Do konkursu plastycznego wpłynęło 19
prace  z  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Białkach  Dolnych  i  Zespołu  Szkół
Ogólnokształcących w Sobieszynie - 7 prac przeszło do etapu powiatowego.  

 3  listopada  2019  r.  wyjazd  do  Lublina  na  występ  kabaretowy  pn.  „Robert
Korólczyk”.

 10 listopada 2019 r. odbyły się Gminne Obchody Święta Niepodległości.
 11  listopada  –  delegacja  z  GBP  w  Ułężu  wzięła  udział  w  uroczystościach

powiatowych Święta Niepodległości.
 20  listopada  2019  r.  spotkanie  w  GBP  w  Ułężu  z  pracownikami  i  Miejskiej

Biblioteki Publicznej w Rykach dotyczące projektu o „Finansach w bibliotece”,
realizatorem którego jest  Fundacja  Rozwoju  Społeczeństwa Informacyjnego  i
Narodowy Bank Polski.

 25  listopada  2019  r.  spotkanie  w  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej  w  Rykach
dotyczące  pozyskiwania  środków  dla  instytucji  pozarządowych.  Spotkanie
prowadziła Pani Małgorzata Kotowska. 

 29 listopada 2019 r. zabawa andrzejkowa wspólnie z kołami gospodyń wiejskich
z terenu Gminy Ułęż.

 15 grudnia 2019 r. zorganizowano Jarmark Bożonarodzeniowy podczas którego
rozstrzygnięto konkurs na „Potrawę Wigilijną”.

 30  grudnia  2019  r.  w  Gminnej  Bibliotece  Publicznej  w  Ułężu  odbyło  się
spotkanie opłatkowe. W świąteczny nastrój wprowadził nas występ muzyczny w
wykonaniu uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Białkach Dolnych. 

 Udział w konferencji ,,Niepodległa" w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

 Wyjazd do Teatru Capitol w Warszawie na spektakl pt. „Alibi od zaraz”.

 „Spotkanie z Kulturą” - recital Jakuba Stonia i wernisaż Anny Jurkowskiej.

 Zorganizowano wyjazd do Radomia na „Polską Noc Kabaretową”.

 Eko aktywni w bibliotece – dwie objazdowe akcje zbiórki makulatury.

 Nagrodzono najlepszych czytelników biblioteki nagrodami książkowymi w dniu
zakończenia roku szkolnego.

 Złożono wniosek „Aktywny Senior” – biblioteka nie otrzymała dofinansowania.



 „Spotkanie z biblioteką” odbiorcami lekcji były dzieci z Oddziału Przedszkolnego
w Ułężu. Celem spotkania było przekazanie dzieciom zasad zachowania się w
bibliotece oraz warunków wypożyczania książek do domu.

III.  Inna działalność 
 Wynajem  Sali  świetlicowej  przez  Lubelski  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego

w Końskowoli – „Szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii uprawy zbóż w
woj. lubelskim” – 500 zł brutto

 Wynajem  Sali  świetlicowej  przez  Lubelski  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego
w Końskowoli – przeprowadzenie kursu chemizacyjnego” – 100 zł brutto

 Wynajem  Sali  świetlicowej  przez  Lubelski  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego
w Końskowoli – „Szkolenia z zakresu normy i wymogi wzajemnej zgodności w
woj. lubelskim” – 500 zł brutto

 Wynajem ogrodzenia pod powierzchnie reklamowe – 150 zł brutto

 W dniach 5 grudnia 2019 r. do 9 grudnia 2019 r. – w Sali widowiskowej GBP
w Ułężu miała miejsce Akcja Szlachetnej Paczki. 

IV. Wykonanie planu finansowego

                        Przychody ogółem                     214 122,89 zł              
w tym:

 Środki pieniężne otrzymane :                    213 710,02 zł             
       z tego:  

- dotacja podmiotowa z Gminy Ułęż         184 097,72 zł
- dofinansowanie z NPRC "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek public           

             nych"                                                                                                2 328,00 zł
- dotacja z projektu „Zapach chleba- smak tradycji”              18 489,70 zł   
- dofinansowania i darowizny na organizację imprez oraz na działalność biblioteki 
             1 350,00 zł
- wpływ środków własnych za wynajem pomieszczeń                1 250,00 zł
- wpływ środków z tytułu zwrotu z ZSO Sobieszyn za zakupiony pellet 

             i materiały zgodnie z porozumieniem oraz z tyt. zwrotu zgodnie z porozumie 
             niem  z LGD             6 194,60 zł

 Przychody z tytułu nadpłaty energii elektrycznej       412,87  zł

                                                             Pozostałe środki własne z 2018 roku:      4 489,23 zł

Koszty ogółem                       201 233,22 zł 
 Poniesiono następujące koszty:

47



1. Wynagrodzenia ze składkami, w przeliczeniu na etaty 2,51        113 168,50 zł
2. Wynagrodzenie bezosobowe ze składkami (umowa zlecenia)        7 252,70 zł
3. Koszty na NPRC "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych"                     
                                                                                                                       6 585,94 zł
       w tym:

a) z projektu; zakup książek  -  2 328,00 zł
b) ze środków dotacji podmiotowej z Gminy Ułęż - 4 257,94 zł

4. Wydatki związane z projektem „Zapach chleba - smak tradycji” -  29 943,71 zł 
          w tym:

a) z projektu - 18 489,70 zł
- wynagrodzenia (umowy zlecenia:  przeprowadzenie szkolenie 
   oraz za usługę konferansjerską )              1 784,00 zł
- zakup materiałów              3 045,00 zł
- usługi obce(transport, usługi fotograficzne, catering)                12 460,70 zł
- nagrody za konkurs „Chleb i miód”                                                  1 200,00 zł

b) ze środków dotacji podmiotowej z Gminy Ułęż: 10 354,01 zł
 c) z darowizn i dofinansowań    1 100,00zł
                                     

w tym: (dotyczy ppkt. b i c)
- skł. ZUS zakł. od umów zlecenia                                  343,98 zł
- materiały, środki czystości, art. spożywcze              2 322,96 zł
- usługi obce (transport, koncert zespołu, catering)  6 720,70 zł
- wynagrodzenie autorskie        638,37 zł
- nagrody za wińce dożynkowe                           1 400,00 zł
- delegacje                                 28,00 zł

Pozostałe koszty :   44 282,37 zł
   
za telefon                                      812,14 zł
za internet                                      608,85 zł
toner, mat.biurowe, folia do laminowania, art. biblioteczne itp.       2 433,58 zł
pellet (faktyczne zużycie)                                                                          9 431,71 zł 
za energię elektryczną i dystrybucję                                    4 007,17 zł
art.spożywcze, dekoracyjne, śr.czystości, pozostałe art.przemysł.  13 479,23 zł
art. do drobnych remontów                            595,58 zł
wyposażenie (fotel, odkurzacz, regał)     997,98 zł
za wykonane usługi wywóz szamba      690,50 zł
przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego      140,00 zł 
opłata za abonament radiowy       75,60 zł
wykonanie pomiarów elektrycznych                      1 050,00 zł
usługi obce (transport, Catering, wynajem różnych sprzętów itp.)   3 639,28 zł
za trwały zarząd     722,44 zł 



za odpady komunalne      840,00 zł
ubezpieczenie sprzętu komputerowego i mienia      32,00 zł 
koszty delegacji                                                         1 170,60 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   3 555,71 zł.

(w pozostałych kosztach zawierają się wydatki na bieżącą działalność biblioteki oraz
koszty związane z organizacją pozostałych imprez organizowanych przez GBP m.in. 
Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, bal karnawałowy i Dzień Babci i Dziadka, Gminny
Dzień Kobiet, Spotkanie Wielkanocne, ”Droga do świętości”, Przegląd Pieśni Maryjnej,
Festyn Rodzinny oraz pozostałe spotkania, które odbyły się w 2019 r..

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 30/20 
Wójta Gminy Ułęż z dnia 26 marca  2020 r.

I N F O R M A C J A
O  Z A S O B A C H    M I E N I A    K O M U N A L N E G O

G M I NA    U Ł Ę Ż
stan na dzień  31  GRUDNIA  2019 r.

Zasoby mienia komunalnego na terenie Gminy Ułęż, na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowią
ogółem powierzchnię 193,0494 ha.
 
W stosunku do roku ubiegłego powierzchnia mienia komunalnego zmniejszyła się o 1,0907 ha: 

 Gmina zbyła nieruchomość położoną w miejscowości Ułęż obręb 0010, gmina Ułęż ozn. Nr
230/3, o powierzchni 0,1873 ha (AN Rep A Nr 3744/2019 z dnia 15.10.2019 r.)

 Gmina zbyła nieruchomość położoną w miejscowości Ułęż obręb 0010, gmina Ułęż ozn. Nr
199/2, o powierzchni 0,1038 ha (AN Rep A Nr 3852/2019 z dnia 22.10.2019 r.)

 Gmina zbyła nieruchomość położoną w miejscowości Ułęż obręb 0010, gmina Ułęż ozn. Nr
233/2, o powierzchni 0,1429 ha (AN Rep A Nr 3852/2019 z dnia 22.10.2019 r.)

 Gmina zbyła nieruchomość położoną w miejscowości Ułęż obręb 0010, gmina Ułęż ozn. Nr
231/2, o powierzchni 0,1184 ha (AN Rep A Nr 3860/2019 z dnia 22.10.2019 r.)

 Gmina zbyła nieruchomość położoną w miejscowości Ułęż obręb 0010, gmina Ułęż ozn. Nr
232/2, o powierzchni 0,1728 ha (AN Rep A Nr 3868/2019 z dnia 22.10.2019 r.)

 Gmina zbyła nieruchomość położoną w miejscowości Ułęż obręb 0010, gmina Ułęż ozn. Nr
232/4, o powierzchni 0,1728 ha (AN Rep A Nr 3884/2019 z dnia 22.10.2019 r.)
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 Gmina zbyła nieruchomość położoną w miejscowości Ułęż obręb 0010, gmina Ułęż ozn. Nr
232/3, o powierzchni 0,1727 ha (AN Rep A Nr 3876/2019 z dnia 22.10.2019 r.)

 Gmina zbyła nieruchomość położoną w miejscowości Żabianka obręb 0012, gmina Ułęż ozn.
Nr 87, o powierzchni 0,0200 ha (AN Rep A Nr 3911/2019 z dnia 24.10.2019 r.)

Wraz z początkiem 2019 roku w życie weszła Ustawa z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu
prawa  użytkowania  wieczystego  gruntów  zabudowanych  na  cele  mieszkaniowe  w prawo
własności tych gruntów.
Właściciele gruntów, które zostały przekształcone, muszą zadbać o kwestie formalne. Chodzi
tu głównie o wprowadzenie zmian w księdze  wieczystej  nieruchomości  oraz w ewidencji
gruntów i budynków. Aby jednak było to możliwe, potrzebne było uzyskanie zaświadczenia o
przekształceniu  użytkowania wieczystego  w prawo własności  tych  gruntów.  Wójt  Gminy
Ułęż  wydał  takie  zaświadczenia  odnośnie  gruntów  stanowiących  własność  gminy  z
informacją  o  obowiązku  wniesienia  opłaty  przekształceniowej.  Taką  musi  bowiem uiścić
każdy nowy właściciel. Wcześniej ponosił on koszty z tytułu użytkowania wieczystego.
Wniesienie  opłaty  za  przekształcenie  użytkowania  wieczystego  we  własność;  właściciele
mają do wyboru dwie opcje. Pierwsza zakłada uiszczanie opłat corocznie. Decydując się na to
rozwiązanie należy dokonywać płatności przez kolejnych 20 lat. Opcja numer dwa zakłada
jednorazowe uiszczenie należności.
W 2019 r. Wójt Gminy Ułęż wydała 4 zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności z
obowiązkiem wnoszenia opłaty przez okres 20 lat.
Opłata dotyczy budynku położonego w Ułęż 209 (blok mieszkalny po byłym SUR), lokale
mieszkalne 1 – 4, grunt o powierzchni 0,16 ha.
Roczny  przypis  opłaty  przekształceniowej  wynosi   104,34  zł  i  jest  równy  opłacie  za
użytkowanie wieczyste, bez zastosowanej bonifikaty.

Zasoby mienia komunalnego to:
- grunty ogółem -70,9124 ha
         w tym: grunty rolne – 36,2878 ha

          działki budowlane – 11,3258 ha
          tereny rekreacyjne – 10,4688 ha
          lasy – 1,912 ha
          pozostałe – 10,918 ha         

- drogi ogółem – 122,1370 ha
   w tym drogi: kategorii gminne – 54,1380 ha

                               kategorii powszechnego użytkowania – 67,9990 ha

Większość  gruntów  komunalnych  znajduje  się  w  bezpośrednim  zarządzie  sołectw,  są  to
grunty przeważnie o niskiej klasie bonitacyjnej i nie przedstawiają wartości rolniczej.
Grunty zabudowane i pozostałe, to grunty zabudowane takimi budynkami jak:
- targowisko „Mój Rynek”,
- szkoły (budynki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie oraz Szkoły Podstawo
  wej w Białkach Dolnych)



- sklepy wiejskie (Zosin, Białki Górne, Podlodówka),
- hydrofornie wraz z urządzeniami sieci wodociągowej,
- świetlice wiejskie,
- remizy Ochotniczych Straży Pożarnych oraz budynki przyległe,
- gminne obiekty kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Ułężu, tzw. GOK
- siedziba Urzedu Gminy wraz z budynkiem gospodarczym i wiatą na opał,
- budynki magazynowo – produkcyjne, (w tym kompleks po SUR, kompleks po GS oraz 
   inne),
- budynek mieszkalny (przy kompleksie GS),
- budynek mieszkalny w udziale ¼ (spadek po P. M.Chudowolskiej),
- budynek gospodarczy w udziale ¼ (spadek po P. M. Chodowolskiej),
- punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (przy kompleksie GS).

Grunty nieużytkowane rolniczo, to grunty takie jak:
- dawne żwirownie 
- dawne piaskownie,
- glinianki,
- dawne grzebowiska zwierząt,
- place do zabaw,
- boiska szkolne.

Z gruntów tych korzystają mieszkańcy poszczególnych miejscowości na terenie Gminy Ułęż, 
na których grunt te są położone.

Z ogólnej powierzchni gruntów komunalnych: w zarządzie jest  4,9822 ha
                                                                           w użytkowaniu wieczystym jest  1,2800 ha
                                                                           w dzierżawie 19,5825 ha

        
Dochody uzyskane z tytułu zagospodarowania i sprzedaży mienia komunalnego stanowią 
dochody własne gminy.

      -    opłata za trwały zarząd - 2 011,41 zł
      -    użytkowanie wieczyste i dzierżawa gruntów -           1 696,01 zł
      -    czynsze dzierżawne    -       
113 659,27 zł
      -    sprzedaż mienia gminnego -       207 753,88 zł

Łączne dochody z tytułu zagospodarowania i sprzedaży mienia komunalnego w 2019 roku 
wyniosły 325 120,57 zł.
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                                                                                 Wójt Gminy Ułęż
                                                                                   Barbara Pawlak



Gmina Ułęż       
                                                             

 BUDYNKI                                  

Lp.
Budynki Stan na dzień

31.12.2019

Podstawa nabycia
nieruchomości

Nr działki
Miejscowość

Sposób zagospodarowania

użytkowanie
wieczyste

dzierżawy
przekazane

w zarząd
inne formy

użytkowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9

44 AN/Dec. kom. 8 10 26
1 Obiekty handlowe 4

*targowisko „Mój Rynek” RGŻ.mg 6323/381/92 256 Ułęż 1

*sklep w Zosinie I Ns 107/15 102/2 Zosin 1
*sklep w Białkach Górnych RGŻ.mg 6323/410/92 143 Białki Górne 1
*sklep w Podlodówce RR.GN.GT-7723-2/Ułęż-

34/03
658/4 Podlodówka 1

2 Obiekty edukacyjne 7
Szkoły i zabudowania 2
*ZSO w Sobieszynie GKN-7224/6B/Ułęż-41/99 1132/1 Sobieszyn 1

*SP w Białkach Dolnych GKN-7224-6b/Ułęż-37/99 316/2 Białki Dolne 1
Świetlice wiejskie 5
*Sobieszyn AB.GT.2/8237/I/Ułęż-1/92 480 Sobieszyn 1
*Podlodówka RR.GN.GT-7723-2/Ułęż-34/03 658 Podlodówka 1

*Żabianka RGŻ.mg 6323/384/92 65 Żabianka 1
*Białki Górne RGŻ.mg 6323/410/92 143 Białki Górne 1
*Drążgów GKN-7224-6b/Ułęż-43/99 535 Drążgów 1

3 Hydrofornie i sieci 5

*Białki Dolne RGŻ.mg 6323/416/92 168 Białki Dolne 1
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*Ułęż RGŻ.mg 6323/491/92 284 Ułęż 1
*Zosin GG.GT.2/8237/I/U-3/93 141/2 Zosin 1
*Sobieszyn GKN-7224/6a/Ułęż-31/00 1373 Sobieszyn 1

*Podlodów 16/52 Podlodów 1
4 Remizy i obiekty OSP 7

*Korzeniów RGŻ.mg 6323/367/92 175/2 Korzeniów 1
*Białki Dolne RGŻ.mg 6323/415/92 305/2 Białki Dolne 1
*Sobieszyn AB.GT.2/8237/I/Ułęż-1/92 480 Sobieszyn 1
*Lendo Ruskie
  -garaż OSP

RGŻ.mg
6323/488/92

100/2 
Lendo Ruskie

1
1

*Ułęż GG.GT.2/8237/I/Ułęż-4/93 712 Ułęż 1
*Sarny RGŻ.mg 6323/374/92 545/2 Sarny 1

5 Gminne obiekty kultury 1
* Gminna Biblioteka 
Publiczna tzw. GOK

RGŻ.mg
6323/493/92

285/1
285/2
Ułęż

1

6 Kompleks „pałacowy” 3 RGŻ.mg 6323/365/92

*budynek administracyjny 
„pałac”

571/2 Ułęż 1

*budynek gospodarczy 
przy Urzędzie Gminy

571/2 Ułęż 1

*wiata na opał 571/2 Ułęż 1

7 Budynki magazynowo-
produkcyjne

12

Kompleks po SUR 6 AN Nr 5719/2011 

*budynek po skł. bud. 
(mały)

162/3 Ułęż 1
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*budynek po skł. bud. 
(duży)

162/3 Ułęż 1

*budynek piętrowy 
cynkowni

162/4 Ułęż 1

*budynek produkcyjny
*wiata 

162/6 Ułęż 1
1

*budynek produkcyjny 162/7 Ułęż 1

Kompleks po GS 5 RGŻ.mg 6323/489/92 163/9 Ułęż
*budynki magazynowe 3

*budynek magazynowy 1
*budynek skupu zbóż 1

Inne 1
*punkt selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych

RGŻ.mg 6323/489/92 163/9 Ułęż 1

8 Inne budynki 5
*oczyszczalnia ścieków w 
Ułężu

RGŻ.mg 6323/489/92 163/13 Ułęż 1

*budynek szkoły w Lendzie
Ruskim

GKN-7224-6b/Ułęż-40/99 193 Lendo Ruskie 1

*działka w Sobieszynie
 ( w udziałe ¼)

2 Postanowienie Sygn.akt
I Ns 415/16

458 Sobieszyn

-budynek mieszkalny 
-budynek gospodarczy

1
1

*budynek mieszkalny
   w Ułężu

RGŻ.mg 6323/489/92 163/1 Ułęż 1

 Sporządził: Robert Bieńczak
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    GRUNTY

Lp. Wyszczególnienie Jedn.
miary

Stan na dzień
31.12.2019

Forma
nabycia

Sposób zagospodarowania
użytkowanie

wieczyste
dzierżawy

przekazane
w zarząd

inne formy
użytkowania

sprzedano

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Grunty ogółem

w tym:

ha 70,9124 Dec. kom.
A.N.

1,2800 19,5825 4,9822 45,0677 1,0907

rolne    36,2878 - 17,8272 - 18,4606 -
działki budowlane    11,3258 1,2800 0,6416 4,9822 4,4220 1,0907
tereny rekreacyjne     10,4688  - - - 10,4688 -
pozostałe     10,918 - 1,1137 - 9,8043 -
lasy 1,912 - - - 1,912 -

2 Drogi ogółem

w tym:

ha 122,1370 - - - 122,1370 -

gminne 54,1380 - - - 54,1380 -
powszechnego 

użytkowania
67,9990 - - - 69,9990 -

Sporządził: Robert Bieńczak
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Komunalizacja dróg na terenie gminy Ułęż
Stan na dzień 31.12.2019 r.

Lp. Miejscowość
Drogi skomunalizowane w ha

kategorii 
gminne

Kategorii
pow. użytkow.

Razem

1. Sarny 4,4000 4,5434 8,9434
2. Miłosze 2,2700 1,4100 3,6800
3. Korzeniów 8,2000 4,8739 13,0739
4. Białki Dolne 4,9600 9.8716 14,8316
5. Białki Górne 1,9400 3,7800 5,7200
6. Ułęż 11,1500 17,1145 28,2645
7. Drążgów 7,6500 4,6200 12,2700
8. Sobieszyn 6,8000 6,0412 12,8412
9. Podlodów 0,2600 1,1363 1,3963
10. Podlodówka - 8,3561 8,3561
11. Lendo Ruskie 1,7600 2,5200 4,2800
12. Zosin 1,4980 0,8520 2,3500
13. Żabianka 3,2500 2,8800 6,1300

Razem 54,1380 67,9990 122,1370
         Sporządził: Robert Bieńczak
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	Dochody ogółem: 14 776 230,11 zł
	Przychody ogółem: 1 630 800 zł
	1 630 800
	0
	16 407 030,11
	11 454 436,11
	8 602 630
	3 311 165,11
	4 952 594
	Plan dochodów ogółem: 15 251 313,24 zł
	DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
	DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
	wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego (40%) – 8 658 ,24 zł
	3. Dotacje na zadania własne – 540 387,41 zł


	Wydatki budżetu gminy
	Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
	Rozdz. 80110 – Gimnazja
	Gimnazjum im Jana III Sobieskiego w Sobieszynie
	Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
	Rozdz. 80120 – Liceum ogólnokształcące
	Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

	Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej
	plan 140 800 zł wykonanie 128 191,29 zł
	Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
	plan 1 000 zł wykonanie 198,74 zł
	Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej …
	plan 13 400 zł wykonanie 12 013,55 zł
	- dofinansowanie zadania własnego ze środków z budżetu wojewody w 100%.
	Odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 22 osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu pobierania zasiłku stałego – 12 013,55 zł.
	Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
	plan 106 000 zł wykonanie 70 302,91 zł

	dofinansowanie zadania własnego z budżetu wojewody – 46 127,31 zł
	Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe
	Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe
	Rozdz. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej
	Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
	plan 8 100 zł wykonanie 0 zł

	Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania
	plan 70 000 zł wykonanie 59 936,82 zł

	Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne
	Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
	plan 25 000 zł wykonanie 24 600 zł
	Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami
	Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt
	Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	dział 921 rozdz. 92195 – Pozostała działalność
	Rozdz. 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej
	I. Wpływy 629 920,08 zł

	3. Utrzymanie biura - 268 143,35 zł
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019 r.– 67 431,33 zł,
	z tego:
	Zobowiązania:
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