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Uwagi wstępne

Budżet Łużyckiego Związku Gmin na rok 2016 uchwalony został w dniu 02 grudnia
I

2015r. uchwałą Zgromadzenia nr IV1VI/2/2015 i wynosił:

- po strome dochodów - Hl 278,30 zł,

- po stronie wydatków - 126 030,00 zł.

W ciągu półrocza wprowadzono dwie zmiany budżetu w zakresie przeniesień między
działami i paragrafami:

• Uchwałą Zgromadzenia ŁZG nr IVIIXI3/2016 z dnia 09.06.2016r

-po stronie dochodów w rozdziale 75095 zmniejszono plan o kwotę 252,00 zł
oraz dodano rozdział 90002 -gospodarka odpadami z planem 49 400,00zł

-po stronie wydatków w rozdziale 75095 -administracja publiczna zwiększono
plan w paragrafie 4210 -zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł
oraz w paragrafie 4300- zakup usług pozostałych o kwotę 100,00 zł.

Dodano również nowy rozdział 90002 -gospodarka odpadami z planem
54000,00 zł.

- wyniku zmian zwiększono przychody budżetu o kwotę 5.452,00 zł.

• oraz Uchwałą Zarządu ŁZG nr Wl12016 z dnia 30.06.2016r.

-zmniejszono plan w rozdziale 75095 w paragrafie 4700- szkolenia
pracowników o kwotę 500,00 zł oraz w paragrafie 4410- podróże służbowe
krajowe o kwotę 200,00 zł.

Łącznąkwotę 700,00 zł przeniesiono do nowego paragrafu 4480- podatek od
nieruchomości

W wyniku wprowadzonych zmian ogólne wartości wydatków i dochodów budżetu
Łużyckiego Związku Gmin nadzień 30 czerwca 2016 roku uległy zmianie iwynoszą:

- po stronie dochodów - 160426,30 zł,

- po stronie wydatków - 180630,00 zł.

Zarówno dochody jak iwydatki w całości stanowią dochody iwydatki bieżące.

Planowany deficyt w kwocie 20203,70 zł w całości pokryty zostanie przychodami
z tytułu nadwyżki z lat poprzednich.



W ujęciu syntetycznym wykonanie budżetu za I półrocze 2016r przedstawia poniższa tabela:

D-Należności D - zaległość % wykona-
Lp. Treść Plan Wykonanie w- illa

W -Zobowiązania wymagalne

I Dochody ogółem 160426,30 58348,12 53140,05 0,00 36,37%
i

l Dochody własne
160426,30 58348,12 53 140,05 0,00 36,37%

pozostałe odsetki 0,00 461,87 0,00 0,00 0,00%

wpływy z wpłat gmin i powiatów na

rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin n 1026,30 57886;25 53 ]40,05 0,00 52,]4%

lub związków powiatów na

dofinansowanie zadań bieżących
środki otrzymane od pozostałych

jednostekzaliczanych do sektora

finansów publicznych na realizację 49400,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

zadań bieżących jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych

fi Wydatki ogółem 180630,00 60773,60 952,10 l 0,00 33,65>0/0

l Wydatki bieżące 180630,00 60773,60 9)2,10 D,OO 33,65%

wynagrodzenia
76750,00 39490,21 0,00 0,00 51,45%

pochodne od wynagrodzeń 14800,00 7684,34 0,00 0,00 51,92%

pozostałe wydatki bieżące 89080;00 13 599,05 952,10 0,00 15,27%

0,00 0,00 0,00 0,00 l 0,00%2 wydatki majątkowe

In Wynik -20203,70 -2425,48 0,00 0,00 12,01%

l deficyt
20203,70 2425,48 0,00 0,00 12,01%

2 nadwyżka
0,00 '0,00 0,00 0,00 0,00%

Z przedstawionej tabeli wynika, że Związek uzyskał dochody w kwocie 58348,12 zł,

tj. w wysokości 36,37% planowanej wielkości rocznej, natomiast wydatki wykonał w

wysokości 33,65% zaplanowanej rocznej sumy, tj. w kwocie 60773,60 zł.

Na koniec półrocza wystąpił deficyt w kwocie 2425,48 zł co stanowi 12,01% planowanej

wielkości.

Wykonanie planu przebiega prawidłowo.



Dochody

Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie zaległość % wykona-

nia

750 .Administracja publiczna
111-026,30 -57886,25 0,00 52,14%

75095 Pozostała działalność 111 D26,30 57886,25 0,00 52,14%

2900 wpływy z wpłat gmin
ipowiatów na rzecz innych
jednostek samorządu 111026,30 57886,25 0,00 52,14%
terytorialnego oraz związków
gmin lub związków powiatów ;

dofinansowanie zadań bieżących

758 Różne rozliczenia 0,00 461,87 0,00 0,00%

75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 461,87 0,00 0,00%

0920 pozostałe odsetki 0,00: 461,87· 0,00. 0,00%

900 Gospodarka komunalna 49400,00 0,00 0,00 0,00%
iochrona środowiska

90002 Gospodarka odpadami 49400,00 0,00 0,00 0,00%

środki otrzymane od
pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora 49400,00 0,00 0,00 0,00%2460 finansów publicznych na
realizację zadań bieżących
jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych

Ogółem dochody 160426,30 58348,12 0,00· 36,37%

Dochody wykonano w kwocie 58348,12 zł, co stanowi 36,37% planu.
W porównaniu z analogicznym okresem TOku ubiegłego dochody zmniejszyły się
o 288,41 zł.

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się
następująco:

Dział 750 - Administracja publiczna

Na wykonane dochody w tym dziale składają się wpłaty gmin z tytułu składek
członkowskich przeznaczonych na działalność Związku w kwocie 57 886,25 zł, co stanowi
52,14% planu. Wysokość składek w stosunku do roku poprzedniego nie zmieniła się
ipozostała na poziomie 0,70 zł od jednego mieszkańca gminy. Dwie gminy (Brody i Lipinki
Łużyckie) uregulowały składkę w pełnej rocznej wysokości, co wpłynęło na wykonanie planu
w 52,14 %.

Dział 758 - Różne rozliczenia
Wykonane dochody w tym dziale w kwocie 461,87 zł to odsetki od środków lila

rachunkach bankowych.



Wydatki budżetowe
Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r. przedstawia poniższa tabela:

Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie Zobowiązania % wyko-

nania

750 Administracja publiczna 125370,00 60773,60 952,10 48,48%

75095 Pozostała działalność 125370,00 60773,60 952,10 48,48%

4010 wynagrodzenia osobowe 67200,00 33952,63 0,00 50,52%pracowników

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5550;00 5537,5"8 0,00 99,78%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 13 300,00 7131,90 0,00 53,62%
4120 składki na Fundusz Pracy 1500,00, 552,44 0,00 36,83%
4170 wynagrodzenia bezosobowe 4000,00 0,00 0,00 0,00%
4210 zakup materiałów iwyposażenia 4970,00 l 178,30 (l ,00 23,71%
4270 Zakup usług remontowych 500,00 50,00 0,00 10,00%
4280 ' zakup usług zdrowotnych 200;00· 0,00 ' D,DO 0,00%
4300 zakup usług pozostałych 18150,00 7306,93 861,00 40,26%

opłaty z tytułu zakupu usług

4360
telekomunikacyjnych świadczonych

800,00 239,34 0,00 29,92%w ruchomej publicznej sieci
• telefonicznej

Opłaty za administrowanie i czynsze
4400 za budynki, lokale i pomieszczenia 3200,00 1820,00 0,00 56,88%

garażowe

4410 podróże służbowe krajowe 1300,00 600,10 91,10 46,16%

4440
odpisy na zakładowy fundusz

2000;00 1914,38 0,00 95,72%, świadczeń socjalnych

4480 ' Podatek od nieruchomości 700,00' 0,00 0,00 0,00%

4700
szkolenia pracowników niebędących

2000,00 490,00 0,00 24,50%członkami korpusu służby cywilnej

758 Różne rozliczenia 1263,00 0,00 0,00 0,00%
75818 ' Rezerwy ogólne i celowe 1260,00 0,00 0,00 0,00%

4300 : Rezerwy 1260;00 O,DO 0;00 0,00%

900 Gospodarka komunalna j 54000,00 0,00 0,00 0,00%
ochrona środowiska

90002 Gospodarka odpadami 54000,00 0,00 0,00 0,00%

4300 • zakup usług pozostałych 54000,00 0,00' 0,00 0,00%

Ogółem wydatki 180630,00 60773,60 952,10 33,65%

Wydatki budżetowe za I półrocze 2016 roku wyniosły '60773,60 (33,65% planu)
iw całości stanowią wydatki bieżące.



Realizacja wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się
następująco:

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z funkejonowaniem Łużyckiego Związku Gmin,
a mianowicie obsługa Biura Związku i jego utrzymanie. Na planowaną kwotę 125 370,00 zł
wydatkowano 60 773,60 zł, co stanowi 48,48 % planu. Na kwotę tę składają się wydatki na:

1_ Wynagrodzenia 39490,21zł

w tym: - wynagrodzenia osobowe
- dodatkowe wynagrodzenia roczne

33952,63 zł
5537,58 zł

2_ Pochodne od wynagrodzeń

3_ Zakup materiałów iwyposażenia

7684,34 zł

l 178,30 zł

z tego: - wyposażenie
- materiały biurowe
- artykuły spożywcze
- zakup akcesoriów komputerowych
- pozostałe materiały

4_ Zakup usług remontowych

955,93 zł
71,22 zł
117,15zł
19;00zł
15,00zł

5_ Zakup usług pozostałych
z tego: - obsługa prawna

- opłaty bankowe
- opłaty pocztowe
- zakup licencji
- usługi serwisowe
- pozostałe

50,00 zł

7306,93 zł
5 166,00 zł;
164,00 zł;
159,80 zł;
547,42 zł;
159,90 zł;
1 109,81 zł,

5_ Zakup usług telekomunikacyjnych 239,34 zł

l 820,00 zł

600,10 zł

l 914,38 zł

490,00 zł

6_ Czynsze najmu lokali biurowych

7_ Podróże służbowe

8_ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

9_ Szkolenia pracowników

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym są planowane wydatki w kwocie 1260,00 zł jako rezerwa ogólna
tworzona zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych.



Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 4000,00 zł na realizację Raportu

z Programu Ochrony Środowiska za lata 2014-2015, zgodnie z wytycznymi zawartymi

w ustawie Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 672).

W rozdziale 90002 -gospodarka odpadami w paragrafie 4300- zakup usług

pozostałych zaplanowano również wydatek w kwocie 50.000,00 zł. Jest to kwota dotacji

przyznanej przez WFOŚiGW w Zielonej Górze w kwocie 49.400,OOzł oraz zabezpieczenie

wkładu własnego w kwocie 16,24zł
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