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I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Budżet gminy na 2018 rok uchwalony uchwałą nr 71/XXXV/2017 Rady Gminy w Boronowie
z dnia 27 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boronów na 2018 rok zamyka
się po stronie:

–
–
–
–

dochodów kwotą :
wydatków kwotą :
przychodów kwotą:
rozchodów kwotą:

14 617 702,00
15 051 535,00
675 033,16
241 200,16

W wyniku dokonanych zmian w 2018 roku budżet gminy:

–

po stronie dochodów zwiększył się do kwoty

18 104 851,12

–

po stronie wydatków zwiększył się do kwoty:

18 921 622,03

-

po stronie przychodów zwiększył się do kwoty:

3 953 638,68

-

po stronie rozchodów zwiększył się do kwoty

3 136 867,77

Zmian w planie przychodów , rozchodów, dochodów i wydatków w toku realizacji budżetu
dokonano:
- po stronie przychodów :
a) zwiększono o wolne środki za 2017 rok o kwotę :

1 778 605,52

b) zwiększono o nadwyżkę budżetową z lat ubiegły o kwotę :

1 500 000,00

- po stronie rozchodów :
a) zwiększono spłatę rat otrzymanych pożyczek o kwotę

2 775 667,61

b) zwiększono o udzielone pożyczki

120 000,00

- po stronie dochodów:
1. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy
a) zwiększono budżet gminy o wpływy z tytułu subwencji oświatowej
b) zwiększono budżet gminy o dotację ze zwrotu Funduszu Sołeckiego
c) zmniejszono budżet gminy o wpływy środków UE na zadania bieżące
d) zwiększono budżet gminy o dotację z WFOŚ i GW w Katowicach
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90 435,00
11 562,09
-50 605,85
6 799,20

e) zwiększono budżet gminy o środki z UE na inwestycje

2 799 500,00

2. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy :
a) zwiększono budżet gminy o dotację na pomoc społeczną i rodzinę

351 825,00

b) zwiększono budżet gminy o dotację na zadania z zakresu USC
c)zwiększono budżet gminy o dotację na zwrot rolnikom i producentom

5 059,09

rolnym części podatku akcyzowego
d) zwiększono budżet gminy o dotację na pomoc materialną dla uczniów

51 897,94
7 021,00

e) zwiększono budżet gminy o dotację na wybory samorządowe

40 224,00

f) zwiększono budżet gminy o dotację na upowszechnianie wychowania
przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci

126 040,00

g) zwiększono budżet gminy o dotację na program „ Aktywna tablica „

14 000,00

h) zwiększono budżet gminy o dotację na zakup podręczników szkolnych

33 391,65

- po stronie wydatków:
a) zwiększono środki na wybory samorządowe

40 224,00

b) zwiększono środki na wykup gruntów

90 000,00

c) zwiększono środki na dotację do GOK-u

25 000,00

d zwiększono środki na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania

445 866,65

e) zwiększono środki na zadania inwestycyjne z zakresu budowy oświetlenia
ulicznego

35 000,00

f) zwiększono środki na pomoc finansową dla Gminy Lubliniec

3 000,00

g) zmniejszono środki na programy ERASMUS +

-50 605,85

h) zwiększono środki na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic

18 000,00

i) zwiększono środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem
infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej

31 000,00

j) zwiększono środki na wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą
kanalizacyjną i wodociągową

2 307 000,00

k) zwiększono środki na bieżące wydatki Urzędu Gminy

160 000,00

l) zwiększono środki na wydatki bieżące z zakresu pomocy

351 825,00

społecznej i rodziny
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ł) zwiększono środki na wydatki bieżące z zakresu USC

5 059,09

m) zwiększono środki na dotację do wymiany kotłów c.o

250 000,00

n) zwiększono środki na pomoc materialną dla uczniów

7 021,00

o) zwiększono środki na zwrot rolnikom i producentom rolnym części
podatku akcyzowego

51 897,94

p) zwiększono środki na wydatki inwestycyjne z zakresu dróg gminnych

93 000,00

r) zwiększono środki na opracowanie programu ochrony środowiska

6 799,20

Zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu
gminy przedstawia poniższa tabela:
Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2018 r.
po zmianach

1.

DOCHODY OGÓŁEM, w
tym:

18 104 851,12 19 015 252,31

105,0

Dochody bieżące

15 090 439,60 15 701 129,09

104,1

Dochody majątkowe
2.

Wykonanie % wykonania
budżetu za w stosunku do
2018 rok
planu

3 014 411,52

3 314 123,22

110,0

WYDATKI OGÓŁEM, w
tym:

18 921 622,03 17 278 385,47

91,3

Wydatki bieżące

14 796 528,05 14 131 886,47

95,5

Wydatki majątkowe

4 125 093,98

3 146 498,55

76,3

3.

PRZYCHODY

3 953 638,68

5 252 606,89

132,9

4.

ROZCHODY

3 136 867,77

3 096 867,77

98,7
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II.WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Dochody budżetu gminy w 2018 roku zostały wykonane w wysokości 19 015 252,31
tj.105,0 % planu
Dochody budżetu gminy w 2018 roku przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym według
źródeł:
UDZIAŁ
Lp.
WYSZCZEGÓLNIENIE

BUDŻET 2018 ROK PO
ZMIANACH

WYKONANIE

%

ZA 2018 ROK

WYKONANIA

W DOCHODACH
OGÓŁEM

1

2

I

DOCHODY OGÓŁEM:

1.

Podatki lokalne:

3

4

5

6

18 104 851,12

19 015 252,31

105,0

3 130 607,00

2 001 478,80

63,9

65 260,00

61 176,03

93,7

2 654 000,00

1 453 567,27

54,8

225 000,00

253 986,97

112,9

116 347,00

119 542,53

102,7

15 000,00

20 948,00

139,7

55 000,00

92 258,00

167,8

395 000,00

418 280,83

105,9

10,5 %

w tym:

-

podatek rolny
podatek od nieruchomości

-

podatek od środków transportowych
podatek leśny

-

podatek od spadków i darowizn

-

podatek od czynności cywilnoprawnych

2.

Wpływy z opłat:

2,2 %

w tym:
-

targowej

22 000,00

19 365,00

88,0

-

skarbowej

8 000,00

9 280,00

116,0

-

lokalnej

12 000,00

8 260,32

68,8

-

adiacenckiej , renty planistycznej

3 000,00

2 369,00

79,0

-

za odbiór odpadów komunalnych

350 000,00

376 185,81

107,5

-

trwały zarząd

-

2 395,90

-

-

eksploatacyjna

-

424,80

-

3.

Dochody z majątku Gminy:

867 825,00

959 484,78

110,6

48 625,00

80 446,79

165,5

5 700,00

5 741,97

100,7

5,1 %

w tym:
-

wpływy z najmu i dzierżawy

-

wieczyste użytkowanie

-

sprzedaż składników majątkowych

100 000,00

92 186,18

92,2

-

wpływy ze sprzedaży wody i wywozu ścieków

713 500,00

781 109,84

109,5

4.

Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu
państwa:

2 781 491,00

3 011 451,66

108,3

w tym:
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15,8 %

udziały w podatku dochodowym od osób
fizycznych
-

2 631 491,00

2 798 720,00

106,4

150 000,00

212 731,66

141,8

3 893 968,00

3 893 968,00

100,0

3 395 561,00

3 395 561,00

100,0

udziały w podatku dochodowym od osób
prawnych
5.

Subwencje:

20,5 %

w tym:
-

część oświatowa

-

część wyrównawcza

498 407,00

498 407,00

100,0

6.

Pozostałe dochody:

7 035 960,12

8 730 588,24

124,1

w tym:
-

dotacje na zadania własne

264 586,57

261 550,16

98,9

-

dotacje na zadania zlecone

1 342 658,68

1 333 699,93

99,3

-

dotacje na zadania realizowane na podstawie
porozumień z organami administracji
samorządowej

109 962,00

-

-

-

odsetki od środków na rachunkach bankowych

-

odsetki od nieterminowo regulowanych
należności

20 000,00

72 173,98

360,9

1 200,00

3 086,14

257,2

60 000,00

76 623,09

127,7

27 510,00

42 495,34

154,5

6 000,00

5 886,00

98,1

110 000,00

100 669,30

91,5

60 000,00

141 614,55

236,0

60 994,15

60 994,15

100,0

6 799,20

28 071,36

412,9

dotacja celowa na program 500

2 799 500,00

3 216 987,52

114,9

zwrot dla gminy podatku od nieruchomości

2 161 800,00

2 137 539,20

98,9

-

1 244 248,00

-

4 949,52

4 949,52

100,0

PRZYCHODY

3 953 638,68

5 252 606,89

- wolne środki

2 453 638,68

3 398 348,16

- nadwyżka z lat ubiegłych

1 500 000,00

1 854 258,7

22 058 489,80

24 267 859,20

wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu
pozostałe dochody
odpłatność za przedszkole
odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej
-

-

zwroty gmin za korzystanie dzieci z prywatnego
przedszkola w Boronowie
dotacje na zad. bieżące współfinansowane z
udziałem środków UE
dotacje celowe z WFOŚi GW

-

dotacje na inwestycje współfinansowane z UE

dotacja na zadania własne inwestycyjne

II

RAZEM I + II:
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45,5 %

W podatkach lokalnych dochody były wykonane w 63,9 % w stosunku do założonego
planu. Niskie wykonanie dochodów w podatkach lokalnych wynika z tego ,że w 2018 roku
skorygowano deklaracje podatkowe Gminy Boronów na podatek od nieruchomości za lata
2014-2016 w zakresie wykazania wartości budowli wodociągów i kanalizacji mając na uwadze
ustawę z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
Wpływy z opłat targowej, skarbowej, lokalnej, adiacenckiej , renty planistycznej, za
odbiór odpadów komunalnych , trwałego zarządu zostały wykonane w wysokości 105,9 %
Dochody z majątku Gminy zostały wykonane w wysokości 110,6 %.
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu
państwa osiągnęły poziom 106,4 % Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych osiągnęły poziom 141,8 %
Wpływy z subwencji osiągnęły poziom 100 %.
Pozostałe dochody osiągnęły poziom 124,1 %
Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2018 roku według źródeł i działów przedstawia
załącznik nr 1 niniejszego opracowania.
Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych to kwota : 448 380,74
Faktyczne zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec roku to kwota :

171 123,66

z tego:
- z tytułu opłat za wodę i ścieki wraz z odsetkami

8 470,99

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych

7 951,07

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych

1,00

- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych

8 616,86
251,07

- z tytułu czynszów

4 391,50

- z tytułu renty planistycznej

3 627,80

- odsetki od czynszów i renty planistycznej

2 017,31

- z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych
- z tytułu funduszu alimentacyjnego

21 368,06
111 694,00

- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego

2 734,00
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III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W 2018 roku wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane do wysokości 17 278 385,02
tj. 91,3 % planu.
Na niewykorzystane środki z tytułu wydatków budżetowych w kwocie 1 643 237,01 składają
się pozostałości środków na następujących zadaniach:
 utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej
620 381,01
 rolnictwo
37,16
 utrzymanie dróg
266 864,24
 utrzymanie zasobów komunalnych
17 186,51
 gospodarka gruntami i nieruchomościami
145 278,58
 plany zagospodarowania przestrzennego
11 326,20
 zadania z zakresu geodezji
10 000,00
 utrzymanie zieleni
685,11
 utrzymanie miejsc pamięci narodowej
5,81
 wydatki administracyjne
97 648,20
 promocja gminy
2 424,79
 bezpieczeństwo publiczne
2 019,47
 obsługa długu gminy
10 108,26
 oświata i wychowanie
97 835,71
 ochrona zdrowia
8 786,93
 pomoc społeczna + rodzina
75 057,32













rezerwy
44 200,00
edukacyjna opieka wychowawcza
4 972.07
oczyszczanie wsi
1 100,00
wyłapywanie bezdomnych zwierząt
13 348,64
gospodarka odpadami
6 056,89
oświetlenie ulic
127 277,04
pozostałe wydatki komunalne
12 778,43
wydatki związane z ochroną środowiska
11 934,44
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
575,50
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
16 797,38
kultura fizyczna
36 173,32
wykluczenie cyfrowe
2 378,00
W realizacji większości zaplanowanych zadań Gminy Boronów wykonanie planu
wydatków jest poniżej zaplanowanego poziomu. Związane jest to przede wszystkim
z wygenerowaniem nadwyżki operacyjnej, która pozwoli spełnić kryteria art.243
ustawy o finansach publicznych .

Wydatki w układzie działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących, a
także wydatków majątkowych przedstawiają załączniki nr 2,3,4,5
Wykorzystanie środków na wydatki według zadań w układzie tabelarycznym przedstawia się
następująco:
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Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1

I

2

WYKONANIE
WYDATKÓW

NA 2018 ROK

ZA 2018 ROK

3

4

%
WYKONANIA

5

WYDATKI OGÓŁEM /I + II/

18 921 622,03

17 278 385,02

91,3

BIEŻĄCE:

14 796 528,05

14 131 886,47

95,5

78,2 %

81,8 %

1 749 779,56

1 489 607,53

9,2%

8,6%

800 750,00

720 322,11

90,0

1100,00

-

-

198 730,36

154 141,12

77,6

187 600,00

175 711,27

93,7

46 500,00

29 313,49

63,0

91 000,00

40 221,42

44,2

18 000,00

6 673,80

37,1

10 000,00

-

-

300,00

294,19

98,1

13 500,00

151,36

1,1

29 299,20

16 520,77

56,4

3 000,00

2 314,89

77,2

350 000,00

343 943,11

98,3

2 511 475,09

2 420 305,89

96,4

13,3 %

14,0 %

10 456 073,40

10 197 081,31

55,3 %

59,0 %

189 659,16

153 485,84

80,9

1 305,20

1 268,04

97,2

udział w wydatkach ogółem

1.

PLAN
WYDATKÓW

WYDATKI KOMUNALNE
udział w wydatkach ogółem

85,1

w tym:
-

2.

utrzymanie
sanitarnej

infrastruktury

wodociągowej

i

oczyszczanie wsi
eksploatacja dróg
oświetlenie dróg
utrzymanie zasobów komunalnych
gospodarka gruntami i nieruchomościami
zagospodarowanie przestrzenne
zadania z zakresu geodezji
utrzymanie miejsc pamięci narodowej
schroniska dla bezdomnych zwierząt
pozostała działalność
utrzymanie zieleni
gospodarka odpadami
WYDATKI ADMINISTRACYJNE
udział w wydatkach ogółem

3.

POZOSTAŁE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE
GMINY
udział w wydatkach ogółem

97,5

w tym:
-

kultura fizyczna
rolnictwo
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-

bezpieczeństwo publiczne
- oświata i wychowanie

51 550,00

49 530,53

96,1

5 418 173,10

5 320 337,39

98,2

58 000,00

49 213,07

84,8

3 744 542,00

3 669 484,68

98,0

96 846,00

91 873,93

94,9

468 000,00

467 424,50

99,9

-

ochrona zdrowia

-

pomoc społeczna + rodzina

-

edukacyjna opieka wychowawcza

-

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

ochrona środowiska

24 300,00

12 365,56

50,9

-

promocja gminy

17 000,00

14 575,21

85,7

-

zwrot podatku akcyzowego dla producentów
rolnych

51 897,94

51 897,94

100,0

300,00

300,00

100,0

18 000,00

15 622,00

86,8

316 500,00

299 702,62

94,7

35 000,00

24 891,74

71,1

0,2 %

0,2 %

odsetki od pożyczek

35 000,00

24 891,74

71,1

REZERWY

44 200,00

-

-

4.

obrona narodowa
wykluczenie cyfrowe
ochrona powietrza i klimatu
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
udział w wydatkach ogółem

-

5.

udział w wydatkach ogółem

0,2 %

-

II

w tym:

-

ogólne

3 200,00

-

celowe

41 000,00

-

4 125 093,98

3 146 498,55

21,8 %

18,2

ROZCHODY

3 136 867,77

3 096 867,77

-

spłata pożyczek

3 016 867,77

3 016 867,77

-

120 000,00

80 000,00

22 058 489,80

20 375 252,79

INWESTYCJE
udział w wydatkach ogółem

III
-

-

76,3

-

udzielone pożyczki

OGÓŁEM
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-

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:
I BIEŻĄCE :

14 131 886,47

tj. 95,5% planu

1) Wydatki komunalne

1 489 607,53
tj. 85,1% planu

w tym:
-utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi

720 322,11
tj. 90,0 % planu

- umowy zlecenia wraz pochodnymi

12 390,36

- zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika zakup
narzędzi do oczyszczalni, zakup części do usuwania awarii ,

58 922,60

wodomierzy
- zakup wody

304 899,11

- opłaty za energię elektryczną i wodę -oczyszczalnie i przepompownie

168 012,27

- awarie i remonty sieci wodociągowej , kanalizacyjnej i ciągnika

50 530,31

- nadzór technologiczny nad oczyszczalniami

16 200,00

- dopłata mieszkańcom do ścieków

17 119,22

- pozostałe usługi ( min. usługi transportowe, badania wody ,usługi elektryczne) 86 358,96
- opłaty za Internet

975,00

- opłaty za zajęcie pasa drogowego, czynsz dzierżawny

- eksploatacja dróg

4 914,28

154 141,12
tj. 77,6% planu

- zakupy (min. części do kosiarek, paliwo do kosiarek, narzędzia )
- remonty cząstkowe dróg , remont przepustów

7 535,23
25 232,94

- remont drogi Dębowa Góra ( w tym 14 730,36 Fundusz Sołecki Dębowa Góra ) 24 725,29
- remont drogi w Grojcu

57 814,80
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- zimowe utrzymanie dróg
-oznakowanie dróg, przegląd techniczny obiektów mostowych ,
koszty przesyłki pocztowej
- oświetlenie dróg

22 008,03
16 824,83

175 711,27
tj. 93,7 % planu

-

zużycie energii elektrycznej
eksploatacja oświetlenia
dzierżawa słupów , przyłączenia do sieci , dobudowa oświetlenia
opłata za zajęcie pasa drogowego

-

zakup i montaż lamp solarnych ( Fundusz sołecki Grojec )

–
–
–

- utrzymanie zasobów komunalnych

94 432,77
40 832,08
34 757,12
489,30
5 200,00
29 313,49
tj.63,0 % planu

- opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych
- remonty w budynkach komunalnych

23 969,01

- usługi kominiarskie, przeglądy techniczne budynków

–

gospodarka gruntami i nieruchomościami

–

odszkodowania za drogi
sporządzenie operatów szacunkowych, podziały i rozgraniczenia
nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie

–

524,08

4 820,40

40 221,42
tj. 44,2% planu

- opłaty sądowe

28 134,00
4 892,80
3 647,62

- dzierżawa terenu

204,00

- opłaty za monitoring – park gminny

843,00

- zakup gruntu

2 500,00

-zagospodarowanie przestrzenne

6 673,80

-utrzymanie miejsc pamięci narodowej

294,19

- schroniska dla bezdomnych zwierząt

tj.37,1 % planu
tj. 98,1% planu
151,36
tj.1,1 % planu

-pozostała działalność

16 520,77
13

tj.56,4% planu
- zakupy do szaletów i na scenę plenerową
- zakup wody do szaletów i na scenę plenerową
- koszty przesyłki

609,41
600,05
17,00

- dzierżawa terenu

918,91

- wycinka drzew

5 576,40

- przegląd techniczny sceny plenerowej

300,00

- opracowanie programu ochrony środowiska

8 499,00

- utrzymanie zieleni

2 314,89
tj. 77,2 % planu

tj. zakup sadzonek

- gospodarka odpadami

343 943,11
tj.98,3% planu

tj. wywóz odpadów komunalnych

2) Wydatki administracyjne
tj.96,4 % planu

2 420 305,89

w tym:
a) zadania realizowane w ramach zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej

55 689,04

b)wydatki Gminy związane z zadaniami zleconymi

c) wydatki Rady Gminy

123 294,73

106 993,48

w tym:
-diety radnych

61 950,00

- e -sesja - zakupy

44 316,54

- zakup artykułów spożywczych

111,94

- odnowienie licencji LEGISTRATOR

615,00
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d) wydatki Urzędu Gminy

2 134 328,64

w tym:
-ekwiwalent za odzież ochronną, dopłata do okularów

1 863,48

- diety sołtysów

3 264,00

- wynagrodzenie inkasentów podatków

3 417,84

-wynagrodzenia osobowe pracowników

1 277 937,79

-dodatkowe wynagrodzenie roczne

87 205,10

-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń

228 064,96

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- badania lekarskie pracowników

30 431,27
1 090,00

- umowy zlecenia

11 942,80

- zakup materiałów biurowych

15 022,73

- zakup środków czystości

2 785,16

- zakup min. książek, świetlówek, kartek świątecznych, sprzętu komputerowego ,
kwiatów , artykułów spożywczych , tonerów , komputerów, lekarstw,
prenumerata czasopism

42 424,83

- zakup opału

12 118,98

- opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną

10 440,34

- naprawy rolet i kserokopiarek

873,30

- wymiana instalacji elektrycznej

205 133,58

- szkolenia pracowników

9 802,22

- obsługa prawna oraz inspektor danych osobowych

35 182,00

- opłaty pocztowe

16 131,60

- usługi komunalne

5 527,86

-różne usługi/min. wykonanie pieczątek, abonament RTV, serwis informatyczny,
ogłoszenia prasowe, , monitoring/

86 080,71

-opłaty telekomunikacyjne

7 177,47

-podróże służbowe oraz ryczałty za korzystanie z samochodów

18 958,76

prywatnych do celów służbowych
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- ubezpieczenia sprzętu, budynku, opłaty na Śląski Związek Gmin i Powiatów
opłaty na Stowarzyszenie „Bractwo Kuźnic „ opłaty na Subregion Biały Śląsk 16 571,12
-zakup nagród

1 497,98

- opłaty sądowe

496,33

- składki na PFRON

2 886,43

3) Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy:

10 197 081,31
tj. 97,5 % planu

-kultura fizyczna

153 485,84
tj. 80,9% planu

-dotacja dla LKS „ Jedność „ w Boronowie na zaspokojenie potrzeb mieszkańców
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć
sportowych i współzawodnictwa sportowego
100 000,00
- dotacja dla TKKF „ Boronovia” na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i
współzawodnictwa sportowego
8 500,00
- doposażenie boiska gminnego ul. Koszęcińska

4 146,19

- bieżące utrzymanie placu sportowo- rekreacyjnego w Grojcu

1 265,45

- bieżące utrzymanie kąpieliska gminnego ,placów zabaw

3 988,03

- zakup iglaków ( Fundusz sołecki Grojec 499,92 )
- utrzymanie boiska wielofunkcyjnego” ORLIK”
- czynsz dzierżawny plac zabaw Dębowa Góra

499,92
25 128,16
2 578,09

- zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na placu rekreacyjno- sportowym w Grojcu
( Fundusz Sołecki Grojec 6 909,16 )

7 380,00

rolnictwo

1 268.04
tj. 97,2 % planu

tj. składka Gminy na Śląską Izbę Rolniczą
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-bezpieczeństwo publiczne

49 530,53
tj.96,1 % planu
70,93

a)zadania z zakresu obrony cywilnej
b) Ochotnicza Straż Pożarna

49 459,60

-

umowa zlecenie / kierowca/
ekwiwalent za udział w akcjach
zakupy/ paliwa, , części zamiennych , wyposażenia, umundurowania /
opłaty za energię elektryczną i wodę
badania lekarskie
remont samochodu pożarniczego
przegląd aparatów tlenowych , badania techniczne, szkolenia
ubezpieczenie strażaków i samochodu
opłaty telekomunikacyjne

-

podatek od nieruchomości

–

oświata i wychowanie

–
–
–
–
–
–
–
–

1 560,00
4 847,80
13 077,53
11 272,31
447,00
3 875,73
6 833,32
3 943,00
1 740,91
1 862,00

5 320 337,39
tj. 98,2 % planu

a) Szkoła Podstawowa

2 074 190,28
tj.98,8 % planu

-wynagrodzenia osobowe pracowników

1 274 391,70

-dodatkowe wynagrodzenie roczne

97 940,19

- składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń

274 912,85

-wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli ,
pomoc zdrowotna dla nauczycieli

84 478,22

- zakup oleju opałowego / 10 978 litrów /

30 363,33

-zakupy/ środków czystości , materiałów biurowych, dzienników lekcyjnych,
kredy, materiały do remontów , wyposażenia, druków, tonerów, tuszy ,
publikacji /

36 080,36

- umowy zlecenia

22 542,00

- zakup książek i pomocy dydaktycznych

19 465,80

- opłaty za energię elektryczną

8 254,81

- opłaty za wodę

1 725,11
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- remonty

125 380,99

-badania lekarskie pracowników

1 970,00

-pozostałe usługi /m.in. usługi komunalne, opłaty pocztowe,
ochrona obiektu , przeglądy techniczne , prace

21 357,72

elektryczne, usługi transportowe, obsługa BHP, obsługa bankowa,
usługi kominiarskie, opłaty abonamentowe/
- opłaty telekomunikacyjne

1 913,74

- delegacje służbowe pracowników

804,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- ubezpieczenie sprzętu i budynku , ubezpieczenie OC

67 556,00
3 931,79

- szkolenia pracowników

818,62

- wpłaty na PFRON

303,05

b) dowożenie uczniów do szkół

60 453,19
tj. 87,9% planu

c) Publiczne Gimnazjum

1 148 960,46
tj. 99,5 % planu

wynagrodzenia osobowe pracowników
– wypłata dodatków wiejskich , ekwiwalentu za odzież
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
–

- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń
–
–
–

358 266,42
14 952,64
25 372,97
72 231,08

umowy zlecenia
9 900,00
zakup oleju opałowego / 19 374 litrów/
54 691,64
zakupy / materiałów biurowych, środków czystości,
47 886,36
wyposażenia, publikacji, artykułów elektrycznych, kredy, tuszy , tonerów,
akcesoriów komputerowych , wyposażenia /

- zakup książek i pomocy naukowych

19 460,37

- opłaty za energię elektryczną

17 992,64

–
–
–

opłaty za wodę

983,83

naprawy
remont dachu
remont ściany z luksferów

953 ,25
399 399,21
60 476,56
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-

badania lekarskie pracowników

860,00

- pozostałe usługi /m.in. ochrona mienia, ,usługi komunalne ,
opłaty pocztowe, usługi transportowe, opłaty bankowe, przeglądy techniczne,
abonament za programy komputerowe, montaż instalacji magazynu oleju
opałowego/

35 967,63

- opłaty za usługi telekomunikacyjne

3 393,20

- delegacje służbowe pracowników
–
–
–
–
–

264,26

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
ubezpieczenie sprzętu i budynku
szkolenia pracowników
składki na PFRON
podatek od nieruchomości

d) utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
tj. 100,0%,planu

18 792,00
6 478,71
520 ,94
74,75
42,00
191 781,98

- wypłata dodatków wiejskich

5 846,14

- wynagrodzenia osobowe pracowników

128 891,20

- składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń

28 490,94

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

15 453,17

- zakupy/, artykuły szkolne, artykuły papiernicze , olej opałowy 1000 litrów,
środki czystości , wyposażenie /

5 411,00

- opłaty za energię elektryczną

967,62

- usługi komunalne

687,62

- ubezpieczenie budynku

500,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- delegacje służbowe pracowników

5 317,61
4,28

- szkolenia pracowników

121,11

- składki PFRON

61,15

- naprawa pieca elektryczno- gazowego

30,14

e) utrzymanie obsługi księgowo – finansowej Zespołu Placówek Oświatowych

141 424,23
tj.98,0 % planu

–

wynagrodzenia osobowe pracowników

104 131,90
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- dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 879,52

składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
– zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, tonerów , papieru
- szkolenia pracowników
–

- delegacje służbowe

19 726,10
2 094,00
6 598,46
409,62
80,69

- pozostałe usługi

503,94

f) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

8 649,53
tj. 55,8 % planu

g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli

17 935,00

emerytów
tj.100,0 % planu
h) realizacja programów UE Erasmus +

60 994,15
tj. 100,0 % planu

i) utrzymanie klas sportowych

11 570,50
tj.63,9% planu

j) utrzymanie Przedszkola

339 172,97
tj. 99,3 % planu

-

wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież ochronną 11 663,57

–

wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń
zakup środków czystości , oleju opałowego (2098 .litrów), artykułów
papierniczych, wyposażenia

–
–
–

- opłaty za energię elektryczną
–
–
–
–
–
–

231 492,57
11 467,87
48 302,52
21 785,63
1 358,38

badania lekarskie pracowników
pozostałe usługi /m.in. usługi komunalne, usługi pocztowe/
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
ubezpieczenie budynku
delegacje służbowe pracowników
szkolenia pracowników
naprawy
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667,52
1 608,52
9 984,39
468,08
24,35
79,71
237,25

–

składki PFRON

32,61

k) zwroty dla Gmin za pobyt dzieci z Gminy Boronów

23 862,49

w przedszkolach niepublicznych
tj. 86,8% planu

l) stołówka szkolna i przedszkolna

233 621,79
tj. 91,3 % planu

- ekwiwalent za odzież ochronną

654,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników

93 587,91

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 824,16

- składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń

18 145,45

- zakup środków czystości ,węgla , wyposażenia, gazu

10 498,07

- zakup żywności

97 226,47

- naprawy

93,11

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 762,00

- pozostałe usługi

678,14

- badania lekarskie

152,48

ł) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym
3 917,83
tj. 71,9 % planu

m) dotacja dla Prywatnego Przedszkola KRZYŚ w Boronowie

868 983,77
tj. 98,8 % planu

n) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie wypoczynku

3 930,00

dzieci i młodzieży
tj.98,3 % planu

o) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie nauki, edukacji,
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oświaty i wychowania

2 500,00
tj. 100,0% planu

p) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej

20 235,17
tj. 86,6 % planu

r) dotacja dla Szkoły Podstawowej prywatnej z oddziałami integracyjnymi

74 879,12
tj. 97,3 % planu

s). zakup bezpłatnych podręczników dla uczniów ( dotacja )

33 274,93
tj. 99,6 % planu

-ochrona zdrowia

49 213,07
tj.96,1 % planu

a) wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji

47 513,07

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
tj. dotacja dla Gminy Lubliniec na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób
uzależnionych i ich rodzin, opieka nad dziećmi i rodzinami patologicznymi, szkolenia i
wynagrodzenia członków GKRPA, organizacja programów profilaktycznych dofinansowanie
zajęć i imprez sportowych, dopłaty do wycieczek szkolnych, dożywianie dzieci biorących udział
w pozalekcyjnych programach socjoterapeutycznych ,zakup publikacji.

b) wydatki na zwalczanie narkomanii

1 700,00

tj. organizacja programów profilaktycznych, dotacja dla Gminy Lubliniec na prowadzenie
Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, opieka nad dziećmi i rodzinami
patologicznymi
-pomoc społeczna + rodzina

3 669 484,68
tj.98,0. % planu

w tym:
a) zadania zlecone

3 330 077,22
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- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami( 4787 świadczeń ) , świadczenia
alimentacyjne ( 88 świadczeń ) , składki emerytalno – rentowe
( 114 świadczeń )

1 038 917,56

- obsługa świadczeń rodzinnych

25 653,44

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające
świadczenia pielęgnacyjne ( 5 osób )

4 037,49

- Karta Dużej Rodziny

51,97

– program 500 + ( 2094 świadczeń )

2 105 883,20

- obsługa programu 500 +

31 656,00

- świadczenie „ dobry start „ ( 400 świadczeń )

120 000,00

- obsługa świadczenia „ dobry start „

3 877,56

b) zadania własne

339 407,46

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (29 świadczeń ) /w tym z

495,13

dotacji 9 395,21 /

29 779,08

-zasiłki stałe ( 6 osób ) /w tym z dotacji 25 388,09 /

25 388,09

-obiady dla osób potrzebujących ( 1173 świadczenia )
/w tym z dotacji 4 000,00 /

4 000,00

-składki na ubezpieczenia zdrowotne ( 6 osób) /w tym z dotacji 2 241,29 /

2 241,29

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
/ w tym z dotacji 65 564,00 /

220 148,85

- usługi opiekuńcze / 3 osoby samotne i schorowane /

30 647,33

- piecza zastępcza (2 dzieci )

10 260,00

- wspieranie rodziny (4 rodziny )

/ w tym z dotacji 1 288,00 /

7 730,32

- organizacja opłatka dla ludzi starszych i samotnych, opłata programu PEAD

4 650,88

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości

1 413,00

- dodatki mieszkaniowe (1 osoba )

2 207,83

- obsługa programu 500 +

202,23

- obsługa świadczeń rodzinnych

243,43
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-edukacyjna opieka wychowawcza

91 873,93
tj.94,9 % planu

a) świetlica szkolna

80 856,04

wynagrodzenia osobowe pracowników
– wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli i ekwiwalentu za odzież
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń

58 335,90
3 222,46
3 738,46
12 309,53

–

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
-

zakupy

2 650,00
599,69

b) pomoc materialna dla uczniów

11 017,89

w tym:
- wypłata stypendiów dla uczniów / w tym z dotacji Wojewody
Śląskiego 7 021,00 /

11 017,89

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

467 424,50
tj. 99,9 % planu

a) dotacja dla instytucji kultury – utrzymanie Gminnego

405 000,00

Ośrodka Kultury

b) pozostała działalność

9 424,50

tj. wydawanie Biuletynu Gminnego

c) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie

15 000,00

upowszechniania kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

d) dotacja na ochronę zabytków dla Parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Boronowie
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35 000,00

e) pomoc finansowa dla Gminy Lubliniec na organizację dożynek powiatowych 3 000,00

- ochrona środowiska

12 365,56
tj.50,9% planu

- opłaty za korzystanie ze środowiska

12 365,56

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników i producentów rolnych/ dotacja
Wojewody Śląskiego /

51 897,94

tj.100,0 % planu

–

promocja gminy
tj. 85,7 %

14 575,21
planu

/ zakup i wykonanie materiałów promocyjnych , wymiana partnerska Gminy Boronów z
gminą w Czechach, udział w Święcie Rolników,/

-obrona narodowa / dotacja Wojewody Śląskiego 300,00 /

300,00

wykluczenie cyfrowe- kontynuacja programu ze środków gminy

tj.100,0 % planu 15 622,00
tj. 86,8 % planu

- ochrona powietrza i klimatu

299 702,62
tj. 94,7 % planu

tj. dopłata do wymiany pieców c.o dla mieszkańców

4. Obsługa długu publicznego

24 891,74
tj. 71,1% planu

tj. odsetki od pożyczek zaciągniętych zgodnie z zawartymi umowami
5. Niewykorzystane rezerwy

44 200,00

w tym:
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rezerwa ogólna

3 200,00

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

41 000,00

II. WYDATKI INWESTYCYJNE
W 2018 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą:

3 146 498,55
tj.76,3 % planu

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

1) Rozbudowa wodociągu ul. Częstochowska

75 983,88

2) Rozbudowa kanalizacji ul. Częstochowska

268 573,60

3) Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Poprzecznej w Boronowie

420 051,22

4) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Poprzecznej w Boronowie

420 512,01

5) Budowa kanalizacji ul. Wolności w Boronowie

1 403 426,17

6) Zakup programu wizualizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
( wydatki niewygasające )

27 000,00

7) Budowa ciągu pieszo – jezdnego ul. Młyńska – projekt
( wydatki niewygasające )

20 000,00

8) Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Powstańców

139 995,00

9) Przebudowa ul. Pogodnej i ulic bocznych od ul. Poznańskiej

54 500,00

10) Budowa ul. Szkolnej –projekt

24 000,00

11) Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Lompy – projekt

14 760,00

12) Budowa miejsc postojowych dla rowerów

7 394,00

13) Wykup gruntów

5 500,00

14) Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy – projekt

5 435,00

15) Zakup programu komputerowego „ woda , ścieki „
16) Zakup samochodu dla policji ( wpłata na fundusz wsparcia Policji )

10 086,00
7 000,00

17) Budowa oświetlenia w miejscowości Sitki ( 16 635,54 Fundusz
sołecki Hucisko )

50 180,00

18) Dobudowa oświetlenia ul Młyńska

7 749,00

19) Dobudowa oświetlenia ul. Wolności

22 462,60

26

20) Dobudowa oświetlenia fragmentu ul. Zielonej w Boronowie

13 037,25

21) Budowa oświetlenia w miejscowości Grojec

12 922,68

22) Budowa oświetlenia fragmentu ul. Dworcowej

15 090,14

23) Budowa oświetlenia ul. Chabrowa, Kwiatowa , Jaśminowa - projekt

8 000,00

24) Oświetlenie drogi rowerowej Zumpy ( 15 334,44 Fundusz solecki Zumpy ) 112 840,00

Niskie wykorzystanie środków na zadania inwestycyjne , jest związane z tym ,że po
przetargach wiele inwestycji udało się zrealizować za kwotę niższą niż zakładano w
kosztorysach inwestorskich.

ROZCHODY
Na kwotę rozchodów w wysokości
3 096 867,77
składają się spłaty rat pożyczek
zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach na zadania inwestycyjne i program PONE w wysokości 3 016 867,77 oraz kwota
80 000,00 na którą udzielono długoterminowej dla LKS Jedność Boronów na zadanie
inwestycyjne pn. „ Budowa siłowni zewnętrznej wraz z systemem nawadniania boiska przy ul.
Koszęcińskiej w Boronowie „( Umowa pożyczki nr 188/VI/2018/SK) Ostateczny termin spłaty
udzielonej pożyczki 31 lipiec 2019 roku .

Wydatki , które nie wygasają z upływem roku kalendarzowego 2018
Uchwałą nr 17/III/2018 Rady Gminy Boronów z dnia 27 grudnia 2018 roku uchwalono wykaz
wydatków , które nie wygasają z upływem roku kalendarzowego 2018 :
- zakup inwestycyjny pn” zakup programu do wizualizacji sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej” kwota 27 000,00 ostateczny termin realizacji 30. 06.2019
- zadanie inwestycyjne pn. Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Młyńska „ kwota 20 000,00
ostateczny termin realizacji 30.06. 2019
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ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE GMINY
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi 162 648,00
zaciągniętych pożyczek na inwestycje

są to zobowiązania z tytułu

- Pożyczka / umowa nr 179/2010/301/OW/ot-st/P zaciągnięta 18 sierpnia 2010 roku. Aktualna
kwota zadłużenia 162 648,00 a ostateczny termin spłaty to 15 grudzień 2021 roku.

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina na lokatach terminowych posiadała środki w wysokości
3 500 000,00, na rachunku bieżącym kwotę 654 139,76

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE
ZA 2018 ROK

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan na
2018rok

1

2

3

4
DOCHODY OGÓŁEM:

010
01095
2010

750
75011

5

Wykonanie za
2018 rok
6

3 504 458,68

3 471 239,13

Rolnictwo i łowiectwo

51 897,94

51 897,94

Pozostała działalność

51 897,94

51 897,94

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin,
związkom powiatowo – gminnym )
ustawami
Administracja publiczna

51 897,94

51 897,94

22 333,09

21 721,85

Urzędy wojewódzkie

22 333,09

21 721,85

22 333,09

21 721,85

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
2010 rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin,
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związkom powiatowo – gminnym )
ustawami
751

75101

75109

752
75212

801

80153

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa

40 924,00

33 967,19

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
prawa

700,00

700,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
2010 rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin,
związkom powiatowo – gminnym )
ustawami

700,00

700,00

Wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie

40 224,00

33 267,19

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin,
związkom powiatowo – gminnym )
ustawami

40 224,00

33 267,19

Obrona narodowa

300,00

300,00

Pozostałe wydatki obronne

300,00

300,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin,
związkom powiatowo – gminnym )
ustawami

300,00

300,00

Oświata i wychowanie

33 391,65

33 274,93

Zapewnienie uczniom prawa do
bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych

33 391,65

33 274,93
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2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin,
związkom powiatowo – gminnym )
ustawami
852

85213

855
85501

85502

33 391,65

33 274,93

Pomoc społeczna

4 096,00

4 037,49

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej , niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji
społecznej

4 096,00

4 037,49

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
2010 rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin,
związkom powiatowo – gminnym )
ustawami

4 096,00

4 037,49

Rodzina

3 351 516,00

3 326 039,73

Świadczenia wychowawcze

2 161 800,00

2 137 539,20

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej
zlecone gminom (związkom gmin,
2060 związkom powiatowo-gminnym
)związane z realizacją świadczenia
wychowawczego stanowiącego
pomoc państwa w wychowaniu
dzieci

2 161 800,00

2 137 539,20

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

1 064 571,00

1 064 571,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
2010 państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji

1 064 571,00

1 064 571,00
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rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin,
związkom powiatowo – gminnym )
ustawami

85503

2010

85504

2010

Dział

Rozdział

Karta Dużej Rodziny

145,00

51,97

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin,
związkom powiatowo – gminnym )
ustawami

145,00

51,97

Wspieranie rodziny

125 000,00

123 877,56

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin,
związkom powiatowo – gminnym )
ustawami

125 000,00

123 877,56

Wyszczególnienie

Plan na
2018 rok

1

2

3

4

WYDATKI OGÓŁEM:

010
01095

3 504 458,68

Wykonanie za
2018 rok
5
3 471 239,13

Rolnictwo i łowiectwo

51 897,94

51 897,94

Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
w tym w szczególności:

51 897,94

51 897,94

51 897,94

51 897,94

51 897,94

51 897,94

50 880,34

50 880,34

1 ) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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750

1 017,60

1 017,60

Administracja publiczna

22 333,09

21 721,85

Urzędy wojewódzkie:

22 333,09

21 721,85

a) wydatki bieżące

22 333,09

21 721 ,85

1 ) wydatki jednostek budżetowych

22 333,09

21 721,85

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

19 970,09

19 358,86

2 363,00

2 362,99

40 924,00

33 967,19

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

40 224,00

33 267,19

40 224,00

33 267,19

23 884,00

16 927,19

16 101,00

12 276,59

7 783,00

4 650,60

16 340,00

16 340,00

Obrona narodowa

300,00

300,00

Pozostałe wydatki obronne

300,00

300,00

w tym w szczególności:
75011

b) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa

751

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
a)wydatki bieżące
75101

w tym w szczególności :
1 ) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie
a) wydatki bieżące
75109

w tym w szczególności:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

752
75212
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a) wydatki bieżące

300,00

300,00

1 ) wydatki jednostek budżetowych

300,00

300,00

a) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań

300,00

300,00

Oświata i wychowanie

33 391,65

33 274,93

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

33 391,65

33 274,93

33 391,65

33 274,93

33 391,65

33 274,93

33 391,65

33 274,93

Pomoc społeczna

4 096,00

4 037,49

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej , niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej

4 096,00

4 037,49

4 096,00

4 037,49

4 096,00

4 037,49

4 096,00

4 037,49

Rodzina

3 351 516,00

3 326 039,73

Świadczenia wychowawcze

2 161 800,00

2 137 539,20

a) wydatki bieżące

2 161 800,00

2 137 539,20

1 ) wydatki jednostek budżetowych

35 800,00

31 656,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

24 304,00

21 712,04

b) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań

11 496,00

9 943,96

w tym w szczególności:

801

a) wydatki bieżące
80153

w tym w szczególności:
1 ) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań

852

85213

a) wydatki bieżące
1 ) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań

855

85501
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2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 126 000,00

2 105 883,20

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

1 064 571,00

1 064 571,00

1 064 571,00

1 064 571,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

62 811,71

62 811,71

b) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań

50 533,14

50 533,14

12 278,57

12 278,57

1 001 759,29

1 001 759,29

Karta Dużej Rodziny

145,00

51,97

a) wydatki bieżące

145,00

51,97

1 ) wydatki jednostek budżetowych

145,00

51,97

a) wydatki na realizację ich statutowych
zadań

145,00

51 97

125 000,00
125 000,00

123 877,56

a) wydatki bieżące
1 ) wydatki jednostek budżetowych
85502

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

85503

Wspieranie rodziny
a) wydatki bieżące
1 ) wydatki jednostek budżetowych
85504

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 910,00
3 190,00
720,00

121 090,00

123 877,56
3 877,56
3 158,56
719,00

120 000,00

Załącznik nr 4

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY
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NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
- WYKONANIE ZA 2018 ROK

Dział Rozdział

§

600

Wyszczególnienie

Plan na
2018 rok

Wykonanie
za 2018 rok

Dochody ogółem

109 962,00

-

109 962,00

-

109 962,00

-

109 962,00

-

Transport i łączność
60013

Drogi publiczne wojewódzkie
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu
województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień ( umów ) między jednostkami
samorządu terytorialnego

Dział Rozdział

600

Wyszczególnienie

Plan na 2018 rok

Wykonanie za 2018
rok

Wydatki ogółem

109 962,00

-

109 962,00

-

109 962,00

-

109 962,00

-

109 962,00

-

Transport i łączność
60013 Drogi publiczne
wojewódzkie
a) wydatki majątkowe
1. inwestycje i zakupy
inwestycyjne

Załącznik nr 5
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ZAKRES I KWOTY DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH W 2018 ROKU
Lp.

1.

NAZWA PODMIOTU

KWOTA DOTACJI

OGÓŁEM:

405 000,00

GMINNY OŚRODEK KULTURY W BORONOWIE – samorządowa instytucja
kultury

405 000,00

ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH W 2018 ROKU NA
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA
ZYSKU
ZAKRES DOTACJI

KWOTA DOTACJI

OGÓŁEM:

1 408 495,51

1.Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć
sportowych i współzawodnictwa sportowego
2.Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie
upowszechniania kultury , sztuki , ochrony dóbr kultury i tradycji
3.Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie nauki, edukacji,
oświaty i wychowania
4.Prace remontowo –konserwatorskie obiektów wpisanych do
rejestru zabytków niebędących własnością gminy
5.Dotacja dla Prywatnego Przedszkola KRZYŚ w Boronowie
6.Zasopkojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie wypoczynku
dzieci i młodzieży
7. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony
środowiska

108 500,00

15 000,00

2 500,00
35 000,00
868 983,77
3 930,00
299 702,62
74 879,12

8. Dotacja dla Szkoły Podstawowej prywatnej z oddziałami
integracyjnymi w Boronowie
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DOTACJE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO UDZIELONE W 2018 ROKU
Lp. Dział Rozdział

1

921

§

92195

Kwota

Rodzaj realizowanego
zadania

2710 3 000,00 Organizacja
dożynek
powiatowych
na terenie
Gminy Lubliniec

Razem

Jednostka
realizująca
zadanie
Gmina Lubliniec

3 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

1.

2.

3.

4.

5.

6 100,00

1 300,00

Ochrona zdrowia

6 100,00

1 300,00

Zwalczanie narkomani

1 200,00

1 200,00

a) wydatki bieżące

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

4 900,00

100,00

4 900,00

100,00

4 900,00

100,00

OGÓŁEM
851
85153

w tym w szczególności
:
-dotacje na zadania
bieżące
85154

Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
a) wydatki bieżące
w tym w szczególności:
- dotacje na zadania
bieżące
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Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018

Dział Rozdział

Nazwa
sołectwa

Nazwa zadania,
przedsięwzięcia
OGÓŁEM

926

92695

900

90015

926

Sołectwo
Grojec

Zakup i montaż
urządzeń do ćwiczeń
Zakup i montaż lampy
solarnej
Zakup agregatu
prądotwórczego

92695

Plan na
2018 rok

Wykonanie za
2018 rok

61 709,50

59 309,42

6 909,16

6 909,16

6 600,00

5 200,00

1 000,00

-

500,00

499,92

15 009,16

12 609,08

15 334,44

15 334,44

14 730,36

14 730,36

16 635,54

16 635,54

Zakup iglaków
926

900
600
900

Razem

92695

90015
60016
90015

Sołectwo
Zumpy

Oświetlenie drogi
rowerowej Zumpy

Sołectwo
Utwardzenie drogi w
Dębowa Góra Dębowej Górze
Sołectwo
Hucisko

Budowa oświetlenia w
miejscowości Sitki
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II. MIENIE KOMUNALNE
Stan mienia komunalnego Gminy Boronów przedstawia się następująco:

1. GMINA POSIADA:

a) GRUNTY – o powierzchni 106,9 ha , w tym drogi i tereny komunikacyjne o powierzchni
37,07 ha
WYSZCZEGÓLNIENIE
Stan na 31.12.2017
Stan na 31.12.2018
Ogółem

103,75

106,90

-rolne

24,06

25,30

- budowlane

34,18

34,16

- pozostałe

41,36

43,29

- lasy

1,94

1,94

- parki

2,21

2,21

Zmiany w ewidencji gruntów za okres objęty informacją :
1. Skomunalizowano :
- na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego :
a) działkę rolną pomiędzy Boronowem a Huciskiem 0,02 ha
b) działkę rolną w Zumpach 1,22 ha
c) drogę od ul. Niwskiej do granicy gminy Woźniki 2,44 ha
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Boronów:
a) część drogi – odnoga ul. Szkolnej 0,03 ha
b) część ul. Polnej 0,02 ha
- na podstawie decyzji Starosty Lublinieckiego :
a) część ul. Jaśminowej 0,01 ha
b) część ul. Kwiatowej 0,01 ha
c) część ul. Chabrowej 0,01 ha
2. Nabyto do zasobu mienia komunalnego grunty na podstawie aktów notarialnych :
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a) grunt przy ul. Częstochowskiej 0,01 ha
3. Z zasobu mienia komunalnego wykreślono :
a) na podstawie sprzedaży w drodze przetargu następujące działki :
- działka nr 5858/12 położona w Boronowie pomiędzy ul. Szkolną i Częstochowską 0,19 ha
- działka 5860/162 położona w Boronowie przy ul. Częstochowskiej 0,04 ha
- działka nr 5863/161 położna w Boronowie przy ul. Częstochowskiej 0,33 ha
- działka nr 5859/162 położna w Boronowie przy ul. Częstochowskiej 0,02 ha
- działka nr 5519/161 położona w Boronowie przy ul. Leśnej 0,02 ha
b) na podstawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej (na poprawę zagospodarowania
nieruchomości sąsiedniej )
- działka nr 5935/643 położona w Boronowie przy ul. Wolności 0,02 ha

b) PLACE I TERENY OTWARTE
9.030 m2 - grunty przy ul.Grabińskiej
2.040 m2 - grunty rolne nad rzeką Lenca - nieużytkowane
35.300 m2 - grunty pod oczyszczlnią
15.400 m2 - boisko LKS
3.800 m2 - grunty przy ul.Wolności
9.004 m2 - teren przy Szkole
984 m2 - Poczta Boronów,
340 m2 - kapliczka
7.318 m2 - stara droga do Dębowej Góry – za stolarnią
3.630 m2 - Dom Kultury
108 m2 - przy ul. Wolności
4.194 m2 - w Zumpach
10.000 m2 - pod Szkołą Podstawową w Boronowie,
1.205 m2 - teren Urzędu Gminy,
104.776 m2 - po byłej żwirowni / na trasie Koszęcin/-nieużytkowane(lewa strona)
509 m2 - przepompownia przy ul. Częstochowskiej
1.156 m2 - przy ul. Tartacznej w Zumpach
4.380 m2 - w Dębowej Górze
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4.980 m2 - rolne przy ul. Niwskiej
4.494 m2 - za rz. Leńca
3.480 m2 - przy cmentarzu
5.616 m2 - przy ul. Wolności (obok przystanku w Hucisku)
2.179 m2 - przy P.Kompała
12.410 m2 - letniskowe przy ul. Niwskiej
48.144 m2 - grunty rolne za torami kolejowymi
988 m2 - zabudowane ( były Dom Nauczyciela )
9.719 m2 - rolne przy ul. Poprzecznej
586 m2 - teren przy ul. Dworcowej
15.485 m2 - pod zabudowę przy ul. Wolności (Siudejka)
2.950 m2 - za przejazdem kolejowym przy Koszęcińskiej
5.180 m2 - przy lesie ( ul. Grabińska)
9.020 m2 - rolne pod Zumpami
1.000 m² - przy wjeździe na ul. Grabińską
5.861 m2 - rolne w Hucisku
2.772 m2 - pod zabudowę przy Poprzecznej
16.650 m2 - grunty przekazane przez Parafię
11.499 m2 - rolne przy Wolności ( Siudejka)
35.188 m2 - przy trasie do Koszęcina ( prawa strona)
27.700 m2 - rolne w Niwisku
31.093 m2 - rolne w Zumpach
17.300 m2 - plac rekreacyjny w Grojcu
48.038 m2 - udział 5/96 w Hucisku
26.540 m2 - teren przyległy do cmentarza oraz przy ul. Wojska Polskiego
1.842 m2 - udział w nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego z lokalem
4.226 m2 - w Zumpach - nieużytkowane
968 m2 - przy rondo (ul. Poznańskiej i Częstochowskiej)
2.282 m2 - rolne przy ul. Polnej
19.000 m2 - teren przy oczyszczalni
363.801 m2 - ulice, drogi, tereny komunikacyjne
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173 m2 - teren przy ul. Bocznej
704 m2 - tereny zielone przy Liswarcie
7.431 m2 - w wieczystym użytkowaniu
4.670 m2 - teren przy ul. Wojska Polskiego
5.078 m2 - działki przy ul. 3 Maja i Niwskiej
96.968 m2 - tereny przemysłowe przy trasie do Koszęcina

c) BUDYNKI
Stan na 31 .12.2017 r.
Wartość księgowa budynków
WYSZCZEGÓLNIENIE

3 520 594,15

Stan na 31.12.2018 r.
3 357 571,50

Stan na 31.12.2017 r. Stan na 31.12.2018 r

- obiekty mieszkalne

3

3

- obiekty kulturalne

1

1

- obiekty sportowe

1

1

- budynek Urzędu Gminy

1

1

- szalety gminne

2

2

- obiekty szkolne

1

1

- inne obiekty

2

2

W okresie od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r. :

- dokonano umorzenia budynków na kwotę : 163 022,65
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d) URZĄDZENIA TECHNICZNE I BUDOWLE

WYSZCZEGÓLNIENIE

Stan na 31.12.2017r.( wartość Stan na 31.12.2018 . (wartość
księgowa netto)
księgowa netto)

OGÓŁEM

29 580 009,92

30 375 931,63

1 050 577,89

1 414 787,54

16 403,06

15 535,94

oczyszczalnia ścieków

4 047 494,39

3 945 670,86

kanalizacja

9 435 656,44

10 427 671,49

14 316 704,21

13 668 989,09

urządzenia techniczne

74 134,33

63 251,23

urządzenia alarmowe

3 894,80

3 355,52

monitoring

51 386,82

44 427,47

podium z zadaszeniem

77 000,49

73 980,86

469 588,42

684 840,25

kotłownia

34 298,55

30 888,70

ogrodzenia

2 870 ,52

2 532,68

wodociągi
przepompownie

drogi gminne, place,
boiska, parking ,most parki

punkty świetlne

Dane o zmianach w stanie budowli i urządzeń technicznych w okresie od 31.12.2017 roku do
31.12.2018 rok
- wykonano wodociąg ul. Częstochowska
61 962,51
- wykonano wodociąg ul. Poprzeczna
351 940,02
- wykonano kanalizację ul. Wolności
1 163 862,74
- wykonano kanalizację ul. Częstochowskiej
219 006,99
- wykonano kanalizację ul. Poprzecznej
351 914,64
-wykonano ciąg pieszo – jezdny ul. Powstańców
139 995,00
- wykonano miejsca postojowe na rowery
7 394,00
- wykonano oświetlenie drogi rowerowej Zumpy
122 680,00
- wykonano oświetlenie ul. Wolności
22 462,60
- wykonano oświetlenie w miejscowości Grojec
12 922,68
- wykonano oświetlenie ul. Zielona
13 037,25
-wykonano oświetlenie w miejscowości Sitki
54 792,50
- wykonano oświetlenie ul. Dworcowej
15 090,14
- wykonano oświetlenie ul. Młyńska
7 749,00
- Zespół Placówek Oświatowych otrzymał nieodpłatnie
plac zabaw
25 000,00
- dokonano umorzenia na kwotę
1 773 888,36
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e) ŚRODKI TRANSPORTU

WYSZCZEGÓLNIENIE

Stan na 31.12.2017 r ( Stan na 31.12.2018 r (
wartość księgowa netto) wartość księgowa netto)

Samochód OSP, ciągnik rolniczy,
przyczepa asenizacyjna, wózek
widłowy

46 991,44

40 005,10

- dokonano umorzenia na kwotę 6 986,34

f) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

WYSZCZEGÓLNIENIE

Stan na 31.12.2017 r

Programy komputerowe, licencje

162 761,23

Stan na 31.12.2018 r
181 979,75

Dane w zmianach w stanie wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 31.12.21017 roku
do 31.12.2018 roku :
- zakupiono program komputerowy „ woda, ścieki „

10 086,00

- zakupiono program komputerowy „ środki trwałe „

4 000,00

- zakupiono programy antywirusowe

5 132,52

2. DOCHODY GMINY ZWIĄZANE Z MAJĄTKIEM WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12 .2018
- wpływy z najmu i dzierżawy

80 446,79

- wpływy ze tytułu odpłatnego nabycia prawa własności / sprzedaż/

92 186,18

- opłaty za wieczyste użytkowanie

5 741,97

- wpływy ze sprzedaży wody i wywozu ścieków

781 109,84

RAZEM

959 484,78

3.PROGNOZOWANE DOCHODY GMINY ZWIĄZANE Z MAJĄTKIEM
NA 2019 rok WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
- wpływy z najmu i dzierżawy
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności /sprzedaż/
50 000,00
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69 800,00

-

opłaty za wieczyste użytkowanie
5 700,00
wpływy ze sprzedaży wody i wywozu ścieków
733 500,00

RAZEM : 859 000,00
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III. OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA
1. Program Ograniczenia Niskiej Emisji
W roku 2018 realizowano działania wynikające z uchwały nr 26/XXXIX/2018 Rady Gminy w
Boronowie z dnia 18 kwietnia w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym
dofinansowania ze środków budżetu gminy do wymiany źródeł ciepła w budynkach/lokalach
mieszkalnych położonych na terenie Gminy Boronów.
Wydatkowano kwotę 299.702,62 zł, przedmiotowa dotacja została udzielona 52
mieszkańcom.
2. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
W celu zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku oraz ich sterylizację,
odławianie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w
przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zawarto umowę z Przedsiębiorstwem
Usług Produkcyjno – Handlowych „Gabi” Gabriela Bartoszek, ul Dworcowa 24, 47-120
Żędowice
W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich zawarto umowę z osobą prowadzącą
gospodarstwo rolne znajdujące się w Boronowie przy ul. 3 Maja 25.
W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 odebrano dwa zgłoszenia o bezdomnym psie:
a) Zgłoszenie w dniu 05.01.2018 – po nieudanej próbie odnalezienia właściciela psa został
on zaadaptowany przez mieszkańca Gminy Boronów
b) Zgłoszenie w dniu 22.09.2018 – rannemu zwierzęciu udzielono pomocy w gabinecie
weterynaryjnym. W tym samym dniu skontaktowano się z właścicielką psa, która
zamieściła w internecie ogłoszenie o zaginięciu.

3. Program Ochrony Środowiska
W ramach realizacji Programu Ochrony Środowiska zrealizowano następujące inwestycje:
1.) Rozbudowa kanalizacji ul. Częstochowska
1. Wykonawca: IDUA Sp. z o. o. 42 – 600 Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 159
2. Kwota: 256.073,60 zł (brutto)
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3. Odbiór końcowy: 28.08.2018r.
4. Zakres rzeczowy: Ø200mm PVC – 326,9m, Ø225mm PE – 94,2m
2.) Rozbudowa wodociągu ul. Częstochowska
1. Wykonawca: Firma „Wachowicz” – Zygmunt Wachowicz, Zawada
ul. Długa 163, 42 – 260 Kamienica Polska
2. Kwota: 71.638,88 zł (brutto)
3. Odbiór końcowy: 08.08.2018r.
4. Zakres rzeczowy: Ø110mm PE – 206,4m, Ø80mm żeliwo – 1,25m

3.) Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Poprzecznej w Boronowie
1. Wykonawca: PPHU Instal-Budotech Jan Gorol, 42 – 287 Kamienica, ul.
Częstochowska 38 c
2. Kwota: 414.743,72 zł (brutto)
3. Odbiór końcowy: 12.10.2018r.
4. Zakres rzeczowy: Ø110mm PE – 609,92m, Ø90mm PE – 515,66m

4.) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Poprzecznej w Boronowie
1. Wykonawca:

PPHU

Instal-Budotech

42 – 287 Kamienica, ul. Częstochowska 38 c
2. Kwota: 415.204,51 zł (brutto)
3. Odbiór końcowy: 12.10.2018r.
4. Zakres rzeczowy: Ø200mm PVC – 819,58 m
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Jan

Gorol

5.) Budowa kanalizacji ul. Wolności w Boronowie
1. Wykonawca: Konsorcjum firm:
 PPHU Instal-Budotech Jan Gorol – Lider konsorcjum
42 – 287 Kamienica, ul. Częstochowska 38 c
 Instalbudotech

Spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością

komandytowa
42 – 287 Kamienica, ul. Częstochowska 38 c,
2. Kwota: 1.385.426,17 (brutto)
3. Odbiór końcowy: 14.09.2018r.
4. Zakres rzeczowy: Ø200mm PVC – 1020,5m, Ø225mm PE – 651,6m
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spółka

IV. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Roczny Program współpracy Gminy Boronów z organizacjami pozarządowymi na rok
2018, zwany dalej Programem, został przyjęty uchwałą nr 65/XXXIV/2017 z dnia 29 listopada
2017 r. Rady Gminy Boronów.

1. Współpraca finansowa
Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zlecono
realizację zadań publicznych stowarzyszeniom.
Zgodnie z „Programem”

na realizację współpracy finansowej w 2018 roku

przewidziano środki finansowe w wysokości – co najmniej 21 500,00 zł.
Zgodnie z Uchwałą nr 71/XXXV/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Boronów na 2018 rok Rada Gminy przeznaczyła na realizację zadań
publicznych w roku 2018 środki finansowe w wysokości: 21 500,00 zł.
Gmina Boronów, zawarła 4 umowy z 2 organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę
21 500,00 zł
Porównanie wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w latach
2014 – 2018 przedstawia załączony wykres. Na poniżej przedstawionym wykresie możemy
zaobserwować znaczny spadek wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym
w roku 2018 w porównaniu do lat poprzednich, wyraźny spadek spowodowany jest tym, iż do
roku 2017 klubą sportowym zostały udzielane dotacje na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, natomiast od 2018
roku dotacje te udzielane są zgonie z uchwałą nr 64/XXXIV/2017 w sprawie określania
warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Boronów w zakresie sprzyjania sportu
na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
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140 000,00
120 000,00
132 000,00
100 000,00
118 500,00
80 000,00

107 000,00

108 428,07

60 000,00
40 000,00
20 000,00

21 430,00

0,00
2014

2015

2016

2017

2018

2. Formy zlecania zadań
Zgodnie z ustawą gmina zlecała realizację zadań z zastosowaniem otwartych
konkursów ofert:
Ogłoszono 4 otwarte konkursy ofert:


06.06.2018 r. – na zadanie: Organizacja wycieczek edukacyjnych



12.09.2018 r.- na zadanie: Organizacja Boronowskiej Biesiady Śląskiej



01.10.2018 r – na zadanie: Zabezpieczenie dawnego Szybika Kopalnianego



06.11.2018 r – na zadanie: Gminny Konkurs Kulinarny pn.,, Świąteczne smakołyki
z przepisu Babuni”

W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert podpisano 4 umowy o wsparcie
realizacji zadania publicznego.
3. Wykaz umów zawartych w 2018 r.
Urząd nie przekazywał organizacjom pozarządowym środków finansowych na
podstawie umów wieloletnich, a jedynie na okres realizacji zadania – nieprzekraczający
jednego roku.
Szczegółowy wykaz umów zawiera poniższa tabela.
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LP

1.

NUMER

DATA

STOWARZYSZENIE/KLUB

UMOWY

ZAWARCIA

SPORTOWY

219/VI/2018
- EOD

29.06.2018 r.

Stowarzyszenie dla
Boronowa

278/X/2018
2.

08.10.2018 r.

NAZWA ZADANIA

UDZIAŁ
DOTACJI

„Organizacja wycieczek

Stowarzyszenie dla
Boronowa

- OP

edukacyjnych”

4 000,00 zł.

„Organizacja
Boronowskiej Biesiady
Śląskiej”

6 000,00 zł

„Zabezpieczenie dawnego
3.

296/X/2018
- OP

26.10.2018 r.

Stowarzyszenie
Miłośników Ziemi
Boronowskiej

Szybika Kopalnianego”

4.

9 000,00 zł.

Gminny Konkurs
352/XII/2018
- OP

03.12.2018 r.

Stowarzyszenie dla

Kulinarny pn.,, Świąteczne

Boronowa

smakołyki z przepisu

2 500,00 zł.

Babuni”
RAZEM

21 500,00 zł

4. Obszary współpracy
Realizowane przez organizacje pozarządowe zadania publiczne mieściły się w
obszarach wskazanych w zadaniach priorytetowych przewidzianych w rozdziale IV Programu.
Szczegółowe zestawienie obszarów współpracy i danych liczbowych dotyczących zadań
zrealizowanych w 2018 r. przedstawia poniższy wykaz.

Zestawienie danych liczbowych dot. zadań zrealizowanych w 2018 roku
Obszar
współpracy

Kwota
przeznaczon
a na
realizację
zadań

Liczba
zrealizowanych
zadań

Liczba
podmiotów,
którym
przyznano
dotację

Kwota
przyznanych
dotacji

Wykorzystana
kwota dotacji

Zadania z zakresu
nauki, edukacji,

2 500,00

1

1

2 500,00

2 500,00 zł
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oświaty i
wychowania

Zadania z zakresu
kultury, sztuki,
ochrony dóbr
kultury i tradycji

15 000,00 zł

2

2

15 000,00 zł

15 000,00 zł

Zadania w
zakresie
wypoczynku
dzieci i młodzieży

4 000,00 zł

1

1

4 000,00 zł

3 930,00 zł

6. Dotacje udzielone w trybie ustawy o sporcie
Przedmiotowe dotacje były realizowane zgodnie z uchwałą nr 64/XXXIV/2017 Rady Gminy w
Boronowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania
zadań własnych Gminy Boronów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. Zgodnie w/w
uchwałą do Urzędu Gminy wpłynęły dwa wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Gminy
Boronów na realizację zadania z zakresu sportu. Gmina Boronów zawarła 2 umowy z 2 klubami
sportowymi na łączną kwotę 108 500,00 zł. Szczegółowy wykaz umów zawiera poniższa
tabela:

LP

NUMER

DATA

KLUB

NAZWA PROJEKTU

UMOWY

ZAWARCIA

SPORTOWY

UDZIAŁ
DOTACJI

Ludowy Klub
Sportowym

1.
10/I/2018 EOD

04.01.2018 r.

„Jedność”
z siedzibą w
Boronowie,

„Prowadzenie zajęć
sportowych dla
mieszkańców Gminy
Boronów. Prowadzenie
zajęć i udział w rozgrywkach

ul. Koszęcińska
12
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piłki nożnej"

100 000,00
zł.

„Organizacja imprez
rekreacyjno-sportowych

2.

(Mistrzostwa Gminy

9/I/2018EOD

04.01.2018 r.

Klub

Boronów w Tenisie

Rekreacyjno-

Stołowym, w Szachach,

Sportowym TKKF

Biegach Przełajowych,

„BORONOVIA”

Mikołaj na Sportowo,

z siedzibą w

Sportowy Turniej Miast i

Boronowie,

Gmin, Turnieje Piłki

ul. Poznańska 2

Siatkowej i Nożnej, oraz

8 500,00 zł

prowadzenie sekcji Karate,
sekcji Szachowej i sekcji
Siatkówki)"
RAZEM

108 500,00
zł

7.Dotacje udzielone na podstawie ustawy o ochronie zabytków
Uchwała nr 80/XXXV/2017 Rady Gminy w Boronowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie:
zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności gminy. Zgodnie z w/w
uchwała w 2018 r. do Urzędu Gminy wpłyną jeden wniosek Rzymsko-Katolickiej Parafii NMP
Królowej Różańca Świętego w Boronowie o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy
Boronów, wpisanym do rejestru zabytków, a nie stanowiącym własności Gminy.
Uchwała nr 30/XL/2018 Rady Gminy w Boronowie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie: przyznania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy. Zgodnie z w/w uchwałą
udzielono dotacji Rzymsko-Katolickiej Parafii NMP Królowej Różańca Świętego w Boronowie
w wysokości 35 000,00 zł. Gmina Boronów, reprezentowana przez Wójta Gminy Pana Rufina
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Majchrzyka, zawarła umowę z Parafią NMP Królowej Różańca Świętego w Boronowie.
Szczegółowy wykaz umowy zawiera poniższa tabela:

LP

NUMER

DATA

WŁAŚCICIEL

UMOWY

ZAWARCIA

ZABYTKU LUB

NAZWA ZADANIA

UDZIAŁ
DOTACJI

PODMIOT
RzymskoKatolicka Parafia

1.
134/V/2018
- OS

22.05.2018 r.

NMP Królowej
Różańca
Świętego w
Boronowie,
ul. Wolności 1

RAZEM

Udzielenie dotacji na
zadanie związane z
czyszczeniem i impregnacją
połaci dachu o pow. 650m2

35 000,00

w Kościele NMP Królowej

zł.

Różańca Św. w Boronowie
35 000,00 zł
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V. GOSPODARKA GRUNTAMI I ZAGOSPODAROWANIE
1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.


Wydano informacje o terenie ( wypisy i wyrysy – 31 szt, zaświadczenia – 81 szt )
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 343 działek.

2. Realizacja uchwał podjętych przez Radę Gminy Boronów.

a. Uchwała nr 4/XV/2008 Rady Gminy w Boronowie z dnia 05 lutego 2008 r. w sprawie
zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność
Gminy Boronów na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony.
W 2018 r. zawarto następujące umowy dzierżawy:



Nr 82/III/2018-GG na okres od 01.02.2018 r. do 31.01.2021 r. z dotychczasowym
dzierżawcą, na kwotę 200,00 zł brutto rocznie, nieruchomość oznaczona numerem
działki: 4422/1288, 4426/1286, 4442/1277, 1999/1276, km. 2, o łącznej powierzchni
0,6774 ha, do wykorzystania rolniczego.



Nr 241/VIII/2018-GG na okres od 01.08.2018 r. do 31.07.2021 r. z dotychczasowym
dzierżawcą, na kwotę 250,00 zł brutto rocznie, nieruchomość oznaczona numerem
działki: 23, 24, km. 7, o łącznej powierzchni 0,6870 ha, do wykorzystania rolniczego.



Nr 242/VIII/2018-GG na okres od 12.08.2018 r. do 11.08.2021 r. z dotychczasowym
dzierżawcą, na kwotę 110,00 zł brutto rocznie, nieruchomość oznaczona numerem
działki: 2327/1079, km. 2, o powierzchni 0,3880 ha, do wykorzystania rolniczego.



Nr 281/X/2018-GG na okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2021 r. z nowym dzierżawcą,
na kwotę 61,50 zł brutto miesięcznie, część nieruchomości działki 1080/92, km. 1,
o powierzchni 20m2, na cele handlowe



Nr 301/XI/2018-GG na okres od 01.11.2018 r. do 31.10.2021 r. z dotychczasowym
dzierżawcą, na kwotę 160,00 zł brutto rocznie, nieruchomość oznaczona numerem
działki: 4805/302, km. 2, o powierzchni 0,4090 ha, do wykorzystania rolniczego.



Nr 370/XII/2018-GG na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. z dotychczasowym
dzierżawcą, na kwotę 295,20 zł brutto miesięcznie, lokal o powierzchni 14,5 m2,
znajdujący się w budynku Urzędu Gminy, usytuowany na nieruchomości oznaczonej
numerem działki: 1080/92, na prowadzenie Agencji Banku PKO BP.

b. Uchwała Nr 18/XXXVII/2018 Rady Gminy w Boronowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
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Do gminnego zasobu została nabyta nieruchomość oznaczona geodezyjnie numerem działki 3868/98,
km. 2, o powierzchni 0,0125 ha, pod infrastrukturę gminną. Na koszty nabycia w/w nieruchomości
składa się:




2.500,00 zł – cena nieruchomości ustalona protokołem uzgodnień z dnia 19.04.2018
r.,
150,00 zł - wypis i wyrys z operatu ewidencji gruntów i budynków,
383,00 zł – koszty notarialne i sądowe.

c. Uchwała Nr 45/XXXII/2017 Rady Gminy w Boronowie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w
Boronowie, przy ul. Częstochowskiej, stanowiącej własność Gminy Boronów.
Z gminnego zasobu nieruchomości została zbyta nieruchomość oznaczona geodezyjnie numerem
działki 5858/162, km. 2, o powierzchni 0,1925 ha, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za
kwotę 24.850,00 zł brutto. W 2018 r. w związku ze sprzedażą w/w nieruchomości poniesiono wydatki,
na które składa się:



150,00 zł – wypis i wyrys z operatu ewidencji gruntów i budynków.

d. Uchwała Nr 47/XXXII/2017 Rady Gminy w Boronowie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w
Boronowie, przy ul. Częstochowskiej, stanowiącej własność Gminy Boronów.
Z gminnego zasobu nieruchomości została zbyta nieruchomość oznaczona geodezyjnie numerem
działki 5860/162, km. 2, o powierzchni 0,0351 ha, w trybie przetargu ustnego ograniczonego za kwotę
8.700,00 zł brutto. W 2018 r. w związku ze sprzedażą w/w nieruchomości poniesiono wydatki, na które
składa się:



150,00 zł - wypis i wyrys z operatu ewidencji gruntów i budynków.

e. Uchwała nr 48/XXXII/2017 Rady Gminy w Boronowie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie
przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w
Boronwie, przy ul. Częstochowskiej, stanowiącej własność Gminy Boronów.
Z gminnego zasobu nieruchomości została zbyta nieruchomość oznaczona geodezyjnie numerem
działki 5863/161, km. 2, o powierzchni 0,3322 ha, w trybie przetargu ustnego ograniczonego za kwotę
8.700,00 zł brutto. W 2018 r. w związku ze sprzedażą w/w nieruchomości poniesiono wydatki, na które
składa się:




98,40 zł – ogłoszenie o przetargu w prasie,
150,00 zł - wypis i wyrys z operatu ewidencji gruntów i budynków.
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f.

Uchwała nr 46/XXXII/2017 Rady Gminy w Boronowie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie
przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w
Boronwie, przy ul. Częstochowskiej, stanowiącej własność Gminy Boronów.

Z gminnego zasobu nieruchomości została zbyta nieruchomość oznaczona geodezyjnie numerem
działki 5859/162, km. 2, o powierzchni 0,0224 ha, w trybie przetargu ustnego ograniczonego za kwotę
5.595,00 zł brutto. W 2018 r. w związku ze sprzedażą w/w nieruchomości poniesiono wydatki, na które
składa się:


150,00 zł - wypis i wyrys z operatu ewidencji gruntów i budynków.

g. Uchwała nr 44/XLI/2018 Rady Gminy w Boronowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w
Boronowie, przy ul. Wolności, stanowiącej własność Gminy Boronów.
Z gminnego zasobu nieruchomości została zbyta nieruchomość oznaczona geodezyjnie numerem
działki 5935/643, km. 2, o powierzchni 0,0215 ha, w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki 5377/643 za kwotę 5.904,00
zł brutto. Na wydatki związane ze zbyciem w/w nieruchomości składa się:



49,20 zł – ogłoszenie w prasie, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
150,00 zł - wypis i wyrys z operatu ewidencji gruntów i budynków.

h. Uchwała nr 4/XXXVI/2018 Rady Gminy w Boronowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w
Boronowie, przy ul. Leśnej , stanowiącej własność Gminy Boronów.
Z gminnego zasobu nieruchomości została zbyta nieruchomość oznaczona geodezyjnie numerem
działki 5519//161, km. 2, o powierzchni 0,0206 ha, w trybie przetargu ustnego ograniczonego za kwotę
6.220,00 zł brutto. Na wydatki związane ze zbyciem w/w nieruchomości składa się:



49,20 zł – ogłoszenie w prasie, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
150,00 zł - wypis i wyrys z operatu ewidencji gruntów i budynków.
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VI. OŚWIATA
1. Na podstawie uchwały nr 3/XXXVI/2018 z dnia 30.01.2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych
przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Boronów oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania wypłacono dotację dla Przedszkola Prywatnego „Krzyś”:
- na dzieci zdrowe i objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju 539 345,35 zł;
- na dzieci niepełnosprawne 329 638,42.
Ogółem: 868 983,77 zł
Gmina Boronów otrzymała z innych gmin zwrot udzielonej dotacji na dzieci, które nie są mieszkańcami
Gminy Boronów w wysokości 141 614,55 zł.
Przekazano dotację dla Prywatnej Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Boronowie w
kwocie 74 879,12 zł. na 4 uczniów niepełnosprawnych. Szkoła rozpoczęła swoją działalność we
wrześniu 2018 r.
2. Kwota naliczonej dla gminy Boronów dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań
w zakresie wychowania przedszkolnego dla gmin wyniosła 126 040,00 zł. (dotyczy dzieci
przedszkolnych od 2,5 lat-5 lat zarówno w prywatnym przedszkolu jak i publicznym).
3. Kwota subwencji oświatowej na rok 2018 dla gminy Boronów wyniosła 3 395 561,00 zł.
4. Dofinansowanie z budżetu państwa Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 20172019 – „Aktywna tablica” na kwotę 17 500,00 zł, z czego 14 000,00 zł to kwota dofinansowania, a
3 500,00 zł to wkład własny. W ramach dofinansowania zakupiono monitor interaktywny do ZPO w
Boronowie.
5. Otrzymano środki na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Śląskim na dofinansowanie kosztów
kształcenia młodocianych pracowników w wysokości 56 342,45 zł. W ramach środków przyznano
dofinansowanie dziewięciu pracodawcom na kształcenie siedmiu młodocianych pracowników.
6. Na podstawie podpisanych umów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych wydano 12 378,00 zł na
dowóz uczniów do szkół poza teren gminy.
7. Gmina Boronów zwróciła innym gminom za dzieci przedszkolne (mieszkańców Boronowa)
uczęszczających do przedszkoli poza terenem gminy kwotę 23 862,49 zł.
7. Udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom. Złożono 29 wniosków na kwotę
11 017,89 zł, z czego z budżetu Wojewody zgodnie z umową przekazano 7 021,00 zł, środków własnych
przeznaczono 3 996,89 zł.
8. Biuletyn Informacyjny Gminy Boronów ukazał się 5 razy. Skład i wydruk Biuletynu powierzono na
podstawie umowy Drukarni Perfekt-Druk Łęgowik Agnieszka z Częstochowy. Wydatkowana kwota to
9 424,50 zł.
9. Na zadania związane z promocją gminy wydano 14 575,21 zł. (kwiaty okolicznościowe, artykuły
spożywcze, torebki prezentowe, wykonanie tabliczki pamiątkowej, opublikowanie ogłoszenia
promującego gminę, przewóz osób do Komorni Lotka, balony promocyjne z herbem gminy na Dożynki
Gminne, magnesy promocyjne, usługi gastronomiczne, nocleg dla gości z czech-partnerskiego miasta).
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VII. POMOC SPOŁECZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie działa i realizuje swoje zadania w oparciu o
Uchwałę Nr 9/93 Rady Gminy w Boronowie z dnia 11 marca 1993r. w sprawie utworzenia
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boronowie, Statut GOPS w Boronowie oraz
o następujące ustawy:
- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2018r. poz.9943 ze. zm.),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077ze.zm.)
- ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r (Dz. U. z 2018r. poz. 1508 ze. zm.),
- ustawę o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003r (Dz.U.z 2018r, poz. 2134 ze zm.),
- ustawę z dnia 21czerwca 2001r.ododatkach mieszkaniowych(Dz,U.z 2018r.,poz.2529ze
zm.),
- ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487 ze zm.),
- ustawę z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 511 ze zm.),
- ustawę z dnia 07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018r.
poz. 554 ze zm.),
- ustawę z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz.1390),
- ustawę z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2018r. poz.998 ze.zm.),
- ustawę z dnia 05 grudnia 2014r.o Karcie Dużej Rodziny(Dz. U. z 2017r. poz. 1832 ze zm.),
- ustawę z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018r.,
poz. 2134 ze zm.)
- ustawę z dnia 04 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za Życiem”
(Dz. U. z 2016r. poz. 1860),
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia rządowego programu „Dobry
Start: (Dz.U z 2018r. poz.1061),
- kodeks postępowania administracyjnego,
- innych właściwych ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych.
Zgodnie z w/w Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy o charakterze
obowiązkowym, zadania własne gminy, zadania zlecone gminie z zakresu administracji
rządowej.
POMOC SPOŁECZNA
Głównym zadaniem pomocy społecznej jest pomoc rodzinom i osobom samotnym w formie
wsparcia finansowego, świadczenia pracy socjalnej realizowanej najczęściej poprzez
pobudzanie aktywności osób i rodzin przy zastosowaniu różnego rodzaju poradnictwa:
rodzinnego, pomocy osobom bezrobotnym w poszukiwaniu pracy, zdobywaniu nowych
kwalifikacji.
Osoby zgłaszające się do Ośrodka Pomocy Społecznej to mieszkańcy gminy spełniający
kryterium dochodowe (701 zł. dla osoby samotnej oraz 528 zł. na osobę w rodzinie) oraz
spełniające co najmniej jedną z przesłanek art.7 ustawy o pomocy społecznej (tj. ubóstwo,
sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba,
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przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa
lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, trudności
w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania,
zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna) kwalifikujące do
udzielenia pomocy ze środków społecznych.

Ogółem w 2018 r. w dziale 852; Opieka Społeczna
wykorzystano środki w wysokości 323 595,97zł. z podziałem na:
1. Środki z budżetu Wojewody w wys.
2. Środki z budżetu Gminy
w wys.

110 626,08 zł.
212 969,89 zł.

Z pomocy społecznej, pracy socjalnej oraz pomocy usługowej skorzystało 96 osób z 80 rodzin,
6 osobom GOPS opłacał składkę zdrowotną. Wydano 91 decyzji o przyznaniu świadczeń w
formie pieniężnej, rzeczowej i usługowej na świadczenia z pomocy społecznej, składki
zdrowotne, ubezpieczenia z NFZ, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci, dodatki mieszkaniowe,
wykorzystano środki na zorganizowanie spotkania opłatkowego, realizację program
żywnościowy FEAD 2018,
Na powyższe świadczenia wykorzystano kwotę w wysokości 102 714,96 zł.
Z powyższej kwoty są środki pochodzące z:
1. Budżetu Wojewody z przeznaczeniem na świadczenia w wys.
2. Budżetu gminy z przeznaczeniem na świadczenia
w wys.

45 062,08 zł.
57 652,88 zł.

Pozostała kwota to obsługa świadczeń z pomocy społecznej, Zespołu Interdyscyplinarnego,
zakup licencji do programów (kadrowo- płacowego, finansowego dla głównej księgowej)
zakup antywirusów do komputerów (kierownika, pracownika socjalnego), zakup materiałów i
druków, wynagrodzenia i pochodne, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu, delegacje, opłata
telefoniczna, opłata za energię, opłata bankowa, regeneracja sprzętu komputerowego, zakup
urządzenia do zabezpieczenia danych osobowych itp.) w wys. 220 881,01zł. z podziałem na
środki pochodzące z:
1. Budżetu Wojewody w wys.
65 564,00 zł.
2. Budżetu Gminy
w wys. 155 317,10 zł.
Z zadań zleconych przez Wojewodę Śląskiego na wypłatę świadczeń wykorzystano kwotę w
wys. 45 062,08 zł. w następujących rozdziałach:
- 85 213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne oraz świadczenia z pomocy
społecznej
– 6 278,78 zł.
- 85 214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne
9 395,21 zł.
- 85 216 - Zasiłki stałe
- 25 388,09 zł. - 85
230 - Pomoc w zakresie dożywiania
- 4 000,00 zł.
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Z zadań własnych gminy typu obowiązkowego i fakultatywnego na wypłatę świadczeń
wykorzystano kwotę 57 652,88 zł. w następujących rozdziałach:
- 85 214 - Zasiłki i pomoc w naturze (dożywianie dzieci)
- 20 383,87 zł.
- 85 215 - Dodatki mieszkaniowe
- 2 207,83 zł.
- 85 228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 30 647,33 zł.
- 85 295 - Pozostała działalność (opłatek dla osób starszych, chorych,
opłata programu żywnościowego FEAD)
- 4 413,85 zł

Wydatki GOPS w Boronowie za 2018r w dziale 852 Opieka Społeczna w poszczególnych
rozdziałach:
Rozdział : 85 205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 495,13 zł.
Wydatek stanowi zakup materiałów biurowych i
znaczków do obsługi Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szkolenie pracownika z dojazdem
Rozdział : 85 213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne oraz świadczenia z pomocy społecznej – 6 278,78 zł.
Z tej pomocy skorzystało 6 osób w ilości 61 świadczeń pobierających zasiłek stały, 1 osoba
pobierająca specjalny zasiłek opiekuńczy w ilości 12 świadczeń, trzy osoby pobierające
świadczenie pielęgnacyjne w ilości 38 świadczeń oraz jedna osoba pobierająca zasiłek dla
opiekuna w ilości 12 świadczeń za które Ośrodek Pomocy Społecznej ma obowiązek
odprowadzić składkę zdrowotną, pokrytą z dotacji od Wojewody.

Rozdział : 85 214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne –
- 29 779,08 zł.
W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące zadania:
- zasiłki okresowe - zadanie własne dotowane
- zasiłki celowe - zadanie własne
- zasiłki celowe specjalne – zadanie własne
- dożywianie uczniów - zadanie własne
- opłata za schronienie dla osoby bezdomnej – zadanie własne
Przyznane przez Ośrodek Pomocy Społecznej zasiłki okresowe udzielone zostały 13 rodzinom,
w ilości 34 świadczenia głównie z powodu bezrobocia 28 świadczeń oraz niepełnosprawności
4 świadczenia i choroby 2 świadczenia na łączna kwotę w wys. 9 395,21 zł. pokryte ze
środków od Wojewody.
Część z przyznanych zasiłków okresowych udzielono w formie rzeczowej, zwłaszcza osobom i
rodzinom zagrożonym patologią społeczną.
Świadczenia w postaci zasiłków celowych, celowych specjalnych zostały udzielone 20
rodzinom w ilości 29 świadczeń głównie w formie pieniężnej na zakup żywności, opału,
odzieży i obuwia, lekarstw i leczenia oraz w formie rzeczowej w postaci zakupu żywności art.
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chemicznych, opału, lekarstw. Koszt udzielonych świadczeń wyniósł 9 564,77 zł. z zadań
własnych gminy.
W 2018r. opłacono schronienie dla osoby bezdomnej oraz osoby stosującej przemoc w
rodzinie w ilości 291 świadczeń na kwotę 7 025,00 zł. z zadań własnych gminy.
W 2018r. z programu z dożywiania finansowanego przez GOPS skorzystało 20 dzieci szkolnych
w stołówce ZPO w Boronowie oraz 21dziecko w stołówce szkoły specjalnej
w Lublińcu,
w ilości 1 237 świadczeń. Koszt dożywiania ze środków gminy to kwota w wys. 3 794,10 zł.
Rozdział : 85 215 Dodatek mieszkaniowy – 2 207,83 zł.
Dodatek mieszkaniowy pobiera 1 osoba przez okres 12 miesięcy, zamieszkała w lokalu
komunalnym Urzędu Gminy na kwotę 2 207,83 zł. z zadań własnych gminy.
Rozdział : 85 216

Zasiłek stały – 25 388,09 zł.

Zasiłki stałe zostały przyznane 6 osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności, których dochód nie przekracza ustalonego kryterium
dochodowego, dla osoby samotnej 634 zł. dla osoby w rodzinie 514 zł. Udzielono 35
świadczenia na kwotę 25 388,09 zł. z dotacji od Wojewody.
Rozdział : 85 219

Ośrodki Pomocy Społecznej – 220 148,85 zł.

W tym rozdziale wydatkowano kwotę w wysokości 220 148,85 zł. z czego kwota 65 564,00 zł.
pokryta została z budżetu Wojewody zaś kwota 154 584,85 zł z budżetu gminy. Kwota ta
obejmuje wynagrodzenia i pochodne kierownika, pracownika socjalnego, księgowej, kasjera,
zakup materiałów biurowych, zakup licencji do 2 programów księgowej, zakup antywirusów,
zakup komputera, wypłatę ekwiwalentu za odzież, opłatę czynszu, opłaty pocztowe, opłaty
bankowe, telekomunikacyjne, opłatę za energię, delegacje, szkolenia, fundusz socjalny,
ubezpieczenie sprzętu, usługi informatyczne, podatek, opłata usługi RODO itp.

Rozdział : 85 228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 30 647,33 zł.
Tą formą pomocy zostały objęte cztery starsze, samotne osoby, wymagające pomocy i opieki
osób drugich. Powyższa kwota stanowi wynagrodzenie i pochodne, ekwiwalent za odzież,
fundusz socjalny, ryczałt na pojazd dla opiekunki domowej zatrudnionej w GOPS na ½ etatu
oraz opiekunki wspomagającej oraz i na czas zastępstwa w ramach umowy zlecenia pokryte z
zadań własnych gminy.
Rozdział : 85 230

Pomoc w zakresie dożywiania – 4 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału wykorzystano środki z zadań zleconych i wydano kwotę
w
wysokości 4 000,0 zł. na posiłki i pomoc rzeczową dla 20 dzieci w ilości 1173 świadczenia.
Rozdział : 85 295

Pozostała działalność – 4 650,88zł.
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W ramach tego rozdziału wykorzystano środki z zadań własnych gminy na organizację
spotkania opłatkowego dla ludzi starszych, samotnych w wysokości 2 642,77 zł., opłatę
rachunku bankowego na dożywianie dzieci w wysokości 237,03 zł. oraz opłacono koszty
realizacji programu żywnościowego FEAD 2018w wys. 1771,08 zł. .

Ogółem w 2018 r. w dziale 855; Rodzina
wykorzystano środki w wysokości 3 344 030,05 zł. z podziałem na:
1. Środki z budżetu Wojewody w wys.
2. Środki z budżetu Gminy
w wys.

3 327 833,73 zł.
16 196,32 zł.

Z powyższej kwoty świadczenia wychowawcze otrzymały 243 rodziny w ilości 4394
świadczenia dla 407 dzieci, 400 uczniów otrzymało świadczenie „Dobry Start”, świadczenia
rodzinne i świadczenia opiekuńcze pobierało 244 rodzin,11 osób skorzystało ze składki
emerytalno – rentowej od pobieranych świadczeń , 5 osobom GOPS opłacał składkę
zdrowotną, 4 rodziny pobierały świadczenia z funduszu alimentacyjnego, pieczą zastępczą
objętych jest dwoje dzieci.
Wydano 781 decyzje o przyznaniu świadczeń w formie pieniężnej na świadczenia rodzinne i
opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
świadczenia wychowawcze,
świadczenie Dobry Start (300+), opłacono asystenta rodziny, finansowano rodzinę zastępczą,
Na powyższe świadczenia wykorzystano kwotę w wysokości 3 282 791,08 zł.
Z powyższej kwoty są środki pochodzące z:
1. Budżetu Wojewody z przeznaczeniem na świadczenia w wys. 3 266 088,76zł.
2. Budżetu gminy z przeznaczeniem na świadczenia
w wys.
16 702,32 zł.
Pozostała kwota w wysokości 61 238,97zł. to obsługa świadczeń rodzinnych, opiekuńczych,
funduszu alimentacyjnego, programu 300+, świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny
w postaci zakupu licencji i antywirusów do programów, zakupu materiałów, znaczków i
druków, zakupu komputera, wynagrodzenia i pochodne, szkolenia, delegacje, opłata
bankowa, regeneracja sprzętu komputerowego, usługa informatyczna, usługa RODO itp.)
Całość wydanych środków pochodzi od Wojewody.
Z zadań zleconych przez Wojewodę Śląskiego na wypłatę świadczeń wykorzystano kwotę w
wys. 3 266 088,76zł. w następujących rozdziałach:
- 85 501 - Świadczenia wychowawcze
- 2 105 883,20 zł.
- 85 502 - Świadczenia rodzinne, ZDO, SZO, świadczenia
pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, świadczenie rodzicielskie
oraz składki na ubezpieczenia społeczne
- 1 038 917,56 zł.
- 85 504 - Wspieranie rodziny (asystent rodziny)
1 288,00zł.
oraz świadczenie Dobry Start(300+)
- 120 000,00 zł
Z zadań własnych gminy typu obowiązkowego i fakultatywnego na wypłatę świadczeń
wykorzystano kwotę 16 702,32 zł. w następujących rozdziałach:
- 85 504 - Wspieranie rodziny (asystent rodziny)
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-

6 442,32 zł.

- 85 508 - Piecza zastępcza

- 10 260,00 zł.

Wydatki GOPS w Boronowie za 2018r w dziale 855 Rodzina w poszczególnych rozdziałach:
Rozdział : 85 501 Świadczenie wychowawcze - 2 137 539,20 zł.
W rozdziale tym w 2018 r. wydatkowano kwotę w wys. - 2 137 539,20 zł. na:
- wypłatę świadczeń wychowawczych dla 407 dzieci w ilości 4394 św. - 2 105 883,20 zł.
- obsługę świadczeń wychowawczych w postaci wynagrodzenia i pochodnych, zakupu
druków, materiałów biurowych, znaczków, licencji na program, obsługi informatycznej,
bankowej, szkolenia, delegacje, modernizacja sieci komputerowej ,opłatę informatyczną,
obsługę RODO - 31 656,00zł.
Świadczenia wychowawcze przyznano na podstawie 341 decyzji, całość pokryto z dotacji
Wojewody.
Rozdział : 85 502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
– 1 064 571,00 zł.
W rozdziale tym w 2018 wydatkowano kwotę w wys. 1 064 571,00 zł. na:
- świadczenia rodzinne i opiekuńcze z dodatkami dla 240 rodzin,
4787 świadczeń
- 799 790,29 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 31 rodzin
- 31 000,00 zł.
- zasiłek dla opiekuna dla 4 rodzin w ilości 35 świadczeń
- 18 400,00 zł.
- składka na ubezpieczenia społeczne dla11 rodzin, 114 świadczeń
- 37 158,27 zł.
- fundusz alimentacyjny dla 4 rodzin, 84 świadczenia
- 35 600,00 zł.
- świadczenie rodzicielskie dla 12 rodzin,130 świadczeń
- 116 969,00 zł.
- obsługa świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenie pracownika ,składki ZUS, zakup materiałów, licencji do programów,
ze ŚR i FAL, zakup szkoleń , delegacje , znaczki , obsługa informatyczna,
bankowa, modernizacja sprzętu komputerowego itp.)
- 25 653,44 zł.
Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny,
świadczenie rodzicielskie przyznano na podstawie 349 decyzji, pokryte z dotacji Wojewody.
Rozdział : 85 503

Karta Dużej Rodziny - 51,97 zł.

Wydatek stanowi opłatę za obsługę Kart Dużej Rodziny w postaci zakupu materiałów
biurowych ze środków pochodzących z dotacji9 Wojewody . W 2018r. wydano 24 kart dużej
rodziny.
Rozdział : 85 504

Wspieranie rodziny - 131 607,88 zł. xxxxx

Wydatek stanowi :
- opłatę za pracę asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie dla
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czterech rodzin z problemem opiekuńczo - wychowawczym nad dziećmi za 2018 w wysokości
7 730,32zł. z czego kwota w wysokości 6 442,32 to środki własne zaś kwota w wysokości 1
288,00 zł ( oraz dodatkowo 506,00 zł. z Funduszu Pracy ) to środki pochodzące od Wojewody.
- świadczenia z programu „Dobry start” 300+ na kwotę w wysokości 120.000,00 zł oraz
obsługę powyższego świadczenia w wysokości 3 877,56 zł. stanowiącą zakup licencji do
programu Minerwa, zakup materiałów biurowych oraz wynagrodzenie i pochodne.
Łącznie wydatkowana kwota w wysokości 123 877,56 zł. w całości pochodzi z dotacji od
Wojewody
Rozdział : 85 505

Piecza zastępcza - 10 260,00 zł.

Wydatek stanowi opłatę za pobyt w rodzinie zastępczej dwoje dzieci z terenu naszej gminy
od stycznia do grudnia 2018r. Środki na to zadanie pochodzą z budżetu gminy.

Dodatkowe zdania, współpraca z innymi instytucjami.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania określone w ustawie
o
pomocy społecznej jak również zadania wynikające z innych ustaw oraz z rozeznanych potrzeb
gminy i indywidualnych potrzeb podopiecznych GOPS.
Na sytuację życiową rodzin wpływają różne czynniki. Osoby i rodziny korzystające z pomocy
społecznej dotknięte są różnego rodzaju dysfunkcjami. Najczęściej mieszkańcy naszej gminy
zgłaszali się po pomoc z powodu: bezrobocia 17 rodzin, niepełnosprawności 16 rodzin,
długotrwałej choroby 17 rodzin, bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego
i opiece nad dziećmi 32 rodziny w tym rodziny wielodzietne i niepełne, potrzeby ochrony
macierzyństwa 5 rodzin, alkoholizmu 8 rodzin, ubóstwa 11 rodzin, bezdomność 1 osoba,
trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego 1 rodzina.
Jednym z wielu zadań w 2018 realizowanym przez GOPS jest Karta Dużej Rodziny.
Z programu tego skorzystało 7 rodzin naszej gminy, obsłużono i wydano 24 Kart Dużej Rodziny,
które uprawniają ich członków do korzystania z ulg w różnych instytucjach wskazanych przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i dostępnych na stronie internetowej.
Wszystkie osoby zainteresowane Kartą Dużej Rodziny zostały poinformowane o stronie
internetowej zawierającej bazy instytucji świadczących ulgi. W 2019r. zostały znowelizowane
przepisy dotyczące KDR pozwalające na uzyskanie KDR przez rodziców dorosłych dzieci, którzy
wychowywali troje i więcej dzieci.
Większość zadań podejmowanych przez GOPS opiera się na dobrym rozpoznaniu
potrzeb środowiska. Pracownicy ośrodka wiedzą w jakich środowiskach kumulują się
problemy społeczne, potrafią wskazać miejsca szczególnie trudne społeczni oraz rodziny,
w których występują problemy patologiczne. Pracownicy zajmują się poradnictwem
socjalnym, wspomagają aktywność zawodową, w poszukiwaniu pracy, doradztwem
rodzinnym i innym.
Z tego typu pomocy skorzystało w 2018r. ok. 43 osób i rodzin naszej gminy.
Praca ta polegała na udzielaniu porad i informacji, pomocy osobom niezaradnym, pisaniu pism
do różnego rodzaju instytucji, załatwianiu spraw emerytalno – rentowych, wypełnianiu
druków np. do sądu, ZUS, Urzędu Skarbowego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych itp. kierowaniu wniosków do Powiatowego Zespołu d/s Orzekania
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o Stopniu Niepełnosprawności . W 2018r. do Komisji skierowano 20 osób celem ustalenia
stopnia niepełnosprawności i możliwości otrzymania świadczeń z pomocy społecznej czy z
innych instytucji. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.
OPS informuje osoby niepełnosprawne z terenu gminy o możliwości uzyskania
dofinansowania do zakupionych środków leczniczych, sprzętu oraz wyjazdów na turnusy
rehabilitacyjne z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kieruje
osoby zainteresowane do PCPR w Lublińcu, gdzie można składać wnioski do PFRON.
Z bezpłatnego wypoczynku letniego zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty
w Katowicach skorzystało 2 dzieci z naszej gminy. Ośrodek Pomocy Społecznej skierował na
kolonie 2 dziewczynki z rodziny wielodzietnej, objętej pomocą społeczną.
Wzorem lat ubiegłych OPS zorganizował „spotkanie opłatkowe dla ludzi starszych
i schorowanych”, z udziałem ok. 80 osób chorych i niepełnosprawnych. Uroczystość uświetnił
występ dzieci ze szkoły podstawowej, a swą obecnością zaszczycił Wójt gminy, proboszcz
parafii oraz zaproszeni goście. Przygotowano 16 paczek żywnościowych na Święta Bożego
Narodzenia dla dzieci.
Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia również obsługę techniczną powołanemu w
2011r. przez Wójta Gminy Zespołowi Interdyscyplinarnemu d/s przeciwdziałania przemocy w
rodzinie. W 2018 r. w 10 rodzinach była prowadzona procedura „Niebieskiej Karty”. W
pracach Zespołu uczestniczy dwóch pracowników socjalnych GOPS, pedagog, pracownik
ośrodka zdrowia. policjant, dwie kuratorki z Sądu Rejonowego
w Lublińcu oraz trzech
członków stowarzyszeń. Przewodniczącym zespołu jest pracownik socjalny. Podczas
posiedzeń zespołu dochodzi do konfrontacji osób reprezentujących różne instytucje i
środowiska na temat sytuacji osób i rodzin z problemem przemocy oraz zagrożonych
przemocą w rodzinie. W każdym przypadku pracownicy socjalni udają się do rodziny,
przeprowadzają wywiady i prowadzą z nią pracę socjalną.
Od kwietnia 2015 funkcjonuje na terenie gminy rodzina zastępcza. Rodzina ta przyjęła
do siebie dwoje dzieci pozbawionych opieki i wsparcia biologicznych rodziców. Ośrodek
Pomocy zwraca do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 50 % kosztów funkcjonowania
rodziny tj. 500 zł. miesięcznie na każde dziecko. Jedno z dzieci w m-cu sierpniu osiągnęło
pełnoletniość i ośrodek pomocy nie dopłaca do jego utrzymania. .
W ramach świadczeń rodzinnych realizowanych przez GOPS udzielamy pomocy w
postaci świadczenia rodzicielskiego skierowanego dla matek, które nie są uprawnione po
urodzeniu dziecka do zasiłku macierzyńskiego np. osoby niepracujące, studentki itp. przez rok
czasu po urodzeniu dziecka. W ramach świadczeń rodzinnych realizowane są następujące
świadczenia : zasiłek rodzinny z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne,
specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. Od części osób korzystających ze świadczeń
opiekuńczych odprowadzana jest składka zdrowotna oraz składka emerytalno- rentowa,
Ośrodek wypłaca również fundusz alimentacyjny wraz z postępowaniem wobec dłużników
alimentacyjnych, realizuje program 500+ oraz 300+ .
Kolejnym zadaniem realizowanym przez ośrodek jest zatrudnienie asystenta rodziny.
Pracownik ten pracuje na umowę – zlecenie i pomaga rodzinom niewydolnym wychowawczo
opiece nad dziećmi. Wsparciem asystenta zostały objęte cztery rodziny z terenu gminy
wymagające tego rodzaju pomocy.
Do zadań Ośrodka należy obejmowanie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ osób
pozbawionych tego ubezpieczenia i kwalifikujących się do tej formy pomocy. Świadczeniem
tym obejmujemy najczęściej osoby, które z własnej winy nie są zarejestrowane w PUP w
Lublińcu na okres 90 dni.
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Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca też dodatki mieszkaniowe dla osób spełniających
kryteria z ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Obecnie z tego świadczenia korzysta 1 osoba
z naszej gminy.
Współdziałanie z Bankiem Żywności w Częstochowie
W 2018r. GOPS po raz kolejny przystąpił do Unijnego Programu FEAD 2014 -2020
realizowanego przez Bank Żywności w Częstochowie. Akcja rozdzielania żywności odbyła się
w lutym, marcu i grudniu 2018r. łącznie trzy dostawy produktów.
Programem objęto 157 osób. Rozdzielono produkty w ilości 5 710,50 kg
o łącznej wartości 27 760,65zł. w postaci: makaron, ryż biały, herbatniki, mleko, groszek z
marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, filet z makreli, cukier biały, olej rzepakowy,
buraczki wiórki, kasza gryczana, ser, gołąbki w sosie pomidorowym, kabanosy wieprzowe,
miód wielokwiatowy, powidła śliwkowe, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet. Koszty
finansowe związane z realizacją programu w wys. . 1 771,08 zł. . tj. opłata za magazynowanie,
transport, szkolenie uczestników projektu pokryto z GOPS w Boronowie w 2018r. ze środków
własnych.
Współpraca Ośrodka z innymi instytucjami
Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z kuratorami z Sądu Rejonowego
w
Lublińcu, pod opieką których znajduje się obecnie ok. 5 rodzin naszej gminy. Podczas wizyty
kuratora dochodzi do omówienia sytuacji rodzin i możliwości udzielenia im pomocy. Kuratorzy
są członkami zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie
i stanowią
pomocne źródło informacji na temat środowisk objętych ich działalnością.
Utrzymujemy kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Lublińcu, kierując tam osoby
bezrobotne, celem rejestracji, uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego oraz możliwości
znalezienia pracy czy przekwalifikowania zawodowego oraz udziału w Klubach Pracy różnego
rodzaju kursach. Funkcjonuje platforma komunikacyjna SEPI pomiędzy GOPS
a Urzędem Pracy. Dzięki temu programowi możemy sami sprawdzić, którzy z naszych
podopiecznych są zarejestrowani w PUP i wystąpić o stosowne zaświadczenie. Systematycznie
Urząd Pracy przesyła do GOPS elektronicznie oferty pracy, które są wyłożone do wglądu w
siedzibie OPS do wykorzystania prze klientów.
Ośrodek kontaktuje się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu,
w
sprawie osób niepełnosprawnych, Domów Pomocy Społecznej, rodzin zastępczych.
Dobrze układa się współpraca ze szkołą podstawową, udzielając na wniosek
pracownika socjalnego i dyrektora szkoły bezpłatnych obiadów dla dzieci z rodzin
potrzebujących pomocy.
Korzystamy również z opinii psychologa szkolnego oraz wychowawców klas o dzieciach
z rodzin potrzebujących pomocy.
Współpraca z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej polega głównie na
otoczeniu opieką medyczną i pielęgniarską ludzi starszych i schorowanych, będących pod
opieką Ośrodka, wydawaniu zaświadczeń dla osób kierowanych na komisję d/s ustalania
niepełnosprawności.
GOPS jest w stałym kontakcie z Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przy Urzędzie Gminy. Przekazywanie informacji o rodzinach z problemem
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alkoholowym pozwala na bardziej skuteczną pomoc skierowaną dla tych rodzin. Pracownicy
ośrodka pomagają w pisaniu wniosków o leczenie na Komisję osobom poszkodowanym przez
nadużywanie alkoholu w ich rodzinach.
Ośrodek współpracuje z Komisariatem Policji w Woźnikach. Kontaktujemy się
z dzielnicowym naszej gminy w sprawie rodzin patologicznych wymagających interwencji,
sytuacji kryzysowych, przemocy w rodzinie. Dzielnicowy uczestniczy w pracach Zespołu
interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie.
Pracownicy ośrodka prowadzą również punkt informacyjny o możliwości skorzystania
z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń
wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, kryteriach i zasadach udzielania tej pomocy oraz
możliwościach uzyskania pomocy od innych instytucji.
Ponadto na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej GOPS można się zapoznać się
z zasadami udzielania pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, opiekuńczych,
wychowawczych, świadczenia Dobry start, KDR, .
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