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Objaśnienia do sprawozdania rocznego z wykonania  budżetu gminy  
za 2015 rok 
Budżet gminy uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Abramów Nr IV/14/2015 
 z  dnia 30 stycznia 2015r następująco: 
- dochody - 12.466.771,97 
- wydatki – 13.081.876,97 
oraz : 
- rozchody – spłata planowanych do zaciągnięcia kredytów – 254.557,00 
- przychody – nadwyżka z lat ubiegłych – 229.662,00 
         -  pożyczki i kredyty – 640.000,00zł 
Rada Gminy  w okresie do 31 grudnia  2015r  zmieniła budżet następującymi uchwałami: 
1. Uchwałą Rady Gminy V/22/2015 z dnia 20 marca 2015r 
- zwiększając dochody budżetu gminy o łączną kwotę  -            13.716,00 
- zmniejszając dochody budżetu gminy o łączna kwotę  -             89.750,00 
- zmniejszając wydatki budżetu gminy o łączna kwotę  -           303.934,44 
- zwiększając wydatki budżetu gminy o łączna kwotę -  457.900,44  
 oraz zwiększyła przychody o kwotę 230.000,00  
2. Uchwałą Rady Gminy Nr VI/27/2015 z dn. 19 czerwca 2015r 
- zwiększając dochody budżetu gminy o kwotę  -          90.115,43 
- zwiększając wydatki budżetu gminy o łączna kwotę  -      785.218,43 
- zmniejszając wydatki budżetu gminy o łączna kwotę -          25.103,00 
3. . Uchwałą Rady Gminy Nr VII/29/2015 z dn. 23 lipca 2015r 
- zmniejszając dochody budżetu gminy o kwotę  -             2.500,00 
- zwiększając wydatki budżetu gminy o łączna kwotę  -      446.700,18 
- zmniejszając wydatki budżetu gminy o łączna kwotę -        560.053,00 
4, . Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/31/2015  z dn. 21 sierpnia 2015r 
- zwiększając dochody budżetu gminy o kwotę  -         602.808,00 
- zmniejszając dochody budżetu gminy o kwotę   -     18.221,00 
- zwiększając wydatki budżetu gminy o łączna kwotę  -      694.087,00 
- zmniejszając wydatki budżetu gminy o łączna kwotę -            9.500,00 
5. . Uchwałą Rady Gminy Nr IX/36/2015 z dn. 11 września 2015r 
- zmniejszając dochody budżetu gminy o kwotę   -         14.339,59 
- zwiększając dochody budżetu gminy o kwotę  -  686.548,06 
- zmniejszając wydatki budżetu gminy o łączna kwotę  -         5.264,94 
- zwiększając wydatki budżetu gminy o łączna kwotę -         37.473,41 
6. . Uchwałą Rady Gminy Nr X/43/2015 z dn. 29 października 2015r 
- zwiększając dochody budżetu gminy o kwotę  -          192.183,03 
- zwiększając wydatki budżetu gminy o łączna kwotę  -       374.733,37 
- zmniejszając wydatki budżetu gminy o łączna kwotę -         182.550,34 
7. . Uchwałą Rady Gminy Nr XI/56/2015 z dn. 27 listopada 2015r 
- zwiększając dochody budżetu gminy o kwotę  -           49.066,00 
- zwiększając wydatki budżetu gminy o łączna kwotę  -      150.153,00 
- zmniejszając wydatki budżetu gminy o łączna kwotę -        101.087,00 
8. . Uchwałą Rady Gminy Nr XII/65/2015 z dn. 29 grudnia 2015r 
- zwiększając dochody budżetu gminy o kwotę  -          10.000,00 
- zmniejszając dochody budżetu gminy o  kwotę  -       2.965,00 
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- zwiększając wydatki budżetu gminy o łączna kwotę  -      161.357,44 
- zmniejszając wydatki budżetu gminy o łączna kwotę -        154.322,44 
 
Wójt Gminy  w tym okresie wydał zarządzenia zmieniające budżet  gminy w następujący sposób: 
1. Zarządzeniem Nr 18/2015 z dnia 27 kwietnia 2015r, wprowadził do budżetu dotację m.in. 
dotację  celową na zadania własne gminy- stypendia socjalne w kwocie 15.074,00 oraz - dotacje 
celowe na realizację zadań zleconych  z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów 
rolnych  w kwocie  - 241.147,73zł w rezultacie : 
- zwiększył dochody gminy o kwotę                    257.241,73 
- zwiększył wydatki budżetu gminy o kwotę       261.041,73 
- zmniejszył wydatki budżetu gminy o kwotę          3.800,00 
2 Zarządzeniem Nr 22/2015 z dnia 8 maja 2015r wprowadził do budżetu  dotacje na zadania 
zlecone gminie tj. przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w kwocie 10.500,00 zwiększając  
o tę kwotę wydatki w tym zakresie. 
 
3. Zarządzeniem 24/2015 z dn. 22 maja  2015r  wprowadził do budżetu  dotacje na zadania 
zlecone gminie tj. przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w kwocie 10.500,00 zwiększając  
o tę kwotę wydatki w tym zakresie. 
4. Zarządzeniem 41/2015 z dn. 03 sierpnia  2015r  wprowadził do budżetu  dotacje na zadania 
zlecone gminie tj. przeprowadzenie referendum w kwocie 7.479,54,00 zwiększając  
o tę kwotę wydatki w tym zakresie. Dotacja na  zasiłki  i pomoc w naturze w kwocie 2000,00zł, 
dotacja na  przygotowanie list wyborców  do wyborów delegatów do Izb Rolniczych oraz 
zmniejszenie dotacji  - Wybory Prezydenta RP w kwocie 160,00zł 
5. Zarządzeniem 54/2015 z dn. 04 września  2015r  wprowadził do budżetu  dotacje na zadania 
zlecone gminie tj. przeprowadzenie referendum w kwocie 9.240,00 zwiększając  
o tę kwotę wydatki w tym zakresie.  
6. Zarządzeniem 69/2015 z dn. 14 października 2015r  wprowadził do budżetu  dotacje na 
zadania zlecone gminie tj: 
-dotacja „Książka moich marzeń – 3600,00 
- dotacja  na wypłatę zasiłków okresowych , stałych i składkę zdrowotną – 5012,00 
- dotacja na stypendia socjalne dla uczniów – 12.366,00 
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 9.131,00 
-zakup podręczników – 274,99  
o tę kwotę zwiększono wydatki w tym zakresie.  
7. Zarządzeniem 72/2015 z dn. 21 października  2015r  wprowadził do budżetu  dotacje na 
zadania zlecone gminie tj. przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 8.260,00 
W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami  Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy plan 
budżetu gminy wynosi:  
Dochody -    14.318.878,16 
Wydatki  -   15.183.130,34 
 Wykonanie   dochodów ogółem na 31.12.2015 wynosi 13.570.027,45 zł co stanowi 94,77% planu 
w tym:    dochody  bieżące  12.037.551,69 i dochody majątkowe –  1.532.475,76 
Z kwoty dochodów ogółem przypada na : 
- dochody własne   - 10.413.645,58 
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie –  1.813.403,86 
- dotacje na programy finansowane z udziałem środków z UE –        1.342.978,01 zł 
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Szczegółowe wykonanie dochodów . 
I. Dochody i dotacje na zadania własne: 
Dział 010 Rolnictwo leśnictwo: 
 w tym w dziale zaplanowano dochody bieżące  w kwocie   2.750,00 
 w okresie sprawozdawczym wykonanie  wynosi   1.865,65 tj.  67,84% 
w tum: - dzierżawa  terenów łowieckich  1.865,65 
Dział 400  Zaopatrywanie w wodę plan  250.000,00zł  wykonanie: 285439,54 tj. 114,18% 
- z tytułu poboru wody dochody wyniosły  284.847,17 
- z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty i inne wpływy- 592,37 
Na dzień 31.12.2015. posiadamy należności z tyt. sprzedaży wody w kwocie 20.158,07 w tym 
zaległości 20158,07 oraz nadpłatę w kwocie  433,64  
Dział 600 Transport i ł ączność  –wykonanie – 864,00  
rozdz. 60016  - za wynajem  koparko -ładowarki– 864,00 
   
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan – 477.400,00 wykonanie – 358.899,76 co stanowi – 75,18% 
W dziale tym zaplanowano dochody: 
1. bieżące z tytułu najmu i dzierżawy majątku gminy w kwocie – 40.000,00zł  
- wykonane dochody z tego tytułu to  31.969,11  
 Z tytułu najmu  pomieszczeń  należących do gminy posiadamy należności w kwocie  24.599,08 – w związku 
z trudnościami w wyegzekwowaniu należności sprawę skierowano do sądu. 
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 2.666,42 
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 60,25 
- opłatym.in. za korzystanie z przystanków autobusowych – 98,97 
- zwrot za energię  : budynek po SP w Sosnówce – 562,23 
- opłata za służebność przesyłu (położenie  przewodów  linii energetycznych ) – 200.000,00 
- dochody z umowy dzierżawy dróg gminnych – 123.542,78 
Dział 750  Administracja publiczna  - plan ogółem- 17.000,00zł wykonano dochody  w kwocie 3.471,30  
tj 20,42% w tym: 
- 3.412,45zł z tytułu opłat za energię, ogrzewanie., pobór wody od najemców lokali.(m.in.Apteka,Poczta) 
 -10,85 dochody budżetu gminy (5%wpływów) za udostępnianie danych osobowych 
-rozliczenie z lat ubiegłych  ( projekt CAF) 48,00 
Dział 756 Dochody od osób prawnych i osób fizycznyc h i innych jednostek nieposiadaj ących 
osobowo ści prawnej  - czyli wpływy z podatków  plan – 2.274.981,00zł wykonanie  2.110.725,96zł  
 tj. 92,78% w tym: 

• Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - podatek przekazywany przez 
Ministerstwo Finansów -plan- 984.422,00   wykonanie – 992.945,00 

• Podatek dochodowy od osób prawnych- przekazywany przez Urząd Skarbowy 
 plan 5.000,00zł są to  dochody wykonywane przez Urzędy Skarbowe zgodnie z informacją   

przekazaną przez Ministerstwo Finansów w kwocie 1.103,61  
• Podatek od nieruchomości  
- osoby fizyczne  plan  71.400,00zł   wpływy:         69.461,54 
- osoby prawne   plan -154.000,00   wpływy         152.279,36 

                                                                 zaległości-    783,21 
                
 

• Podatek rolny osoby fizyczne plan   550.800,00  wykonanie –      509.122,80 
                                        - prawne- plan- 2.244,00zł   wykonanie      1.284,00 
                                                                             zaległości –    29.464,27 
                                                                             nadpłaty –        2.939,40 

• Podatek leśny: 
- osoby fizyczne  plan-  13.974,00zł        wpływy -          11.911,16 
- osoby prawne  plan –     430,00       wpływy  -          342,00zł  

                                                      zaległości -        2.242,77 
                                                      nadpłaty -             127,42 
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• Podatek od środków transportu 
-  osoby fizyczne  plan - 93 000zł wpływy –      91.619,00 

 
• Podatek od spadków i darowizn zaplanowano kwotę  10.000,00zł  -wykonanie dochodów 4.709,00zł 
• Wpływy z opłaty skarbowej: plan 15.000,00zł wykon – 9.829,00zł 
• Wpływy z opłaty targowej- plan 2.200,00zł wykonanie 1.077,00 
• Opłata eksploatacyjna plan- 2.500,00 wykonanie – 0 
• Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
      plan 63.000,00zł - dochody wykonane:  61.159,74 
• Podatek od czynności cywilno prawnych- są to dochody przekazywane gminie przez Urzędy 

Skarbowe plan: 38.000,00zł  wykonanie- 25.741,00zł 
• Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 171.787,85 
• Wpływy z tytułu kosztów upomnienia i  odsetek podatkowych  za nieterminowe wpłaty- 6.353,9 

Skutki  obniżenia górnych stawek podatku rolnego, leśnego od nieruchomości i od środków transportu 
zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Abramów z dnia 5 listopada 2010r przedstawiają się następująco: 
  - rolny  o kwotę -          418.047,96 
  - leśny o kwotę                16.370,97 
  - od nieruchomości –   451.683,28 
  - od środków transportu –   53.187,00 
Natomiast skutki udzielonych ulg, zwolnień wynoszą ogółem 189.458,95 
W okresie sprawozdawczym  decyzją Wójta Gminy zostały umorzone zaległości podatkowe w kwocie 
177,00zł  
W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w okresie sprawozdawczym wystawiono 70 tytuły 
wykonawcze  większość z nich zakończyła się protokołem nieściągalności. 
Dział 758 Różne rozliczenia: są to głównie należne gminie subwencje: 
- plan ogółem  - 6.576.796,00 wykonanie 6.572.654,34 w tym:  
subwencja oświatowa:  -      3.537.463,00 
subwencja wyrównawcza     3.020.235,00 
część równoważąca – 8.297,00 
oraz dochody (odsetki) od środków na rachunku bankowym plan 10.801,00 -  wykonanie 6.659,34 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie: plan dochodów własnych – 153.595,00 wykonanie 148.365,87 tj. 96,60% 
 w dziale tym gromadzone są dochody z tytułu: 
- opłat za przedszkole: plan 13.464,00- wykonanie.- 9.471,08ł 
- dochody z najmu mieszkań :plan: 21.561,00 wykonanie:- 17.371,07 
- odsetki od środków na rachunku bankowym -  449,58 
- wpływy z różnych opłat ( wynagrodzenie za  terminowe przekazywanie dochodów do ZUS i US- 3.366,90 
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach 
jednostek oświatowych w kwocie  1,778,09 
- dotacja celowa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan: 114570,00 wykonanie -
112.329,15 
- dotacja na realizację projektu Książka moich marzeń 3.600,00 
 
 
Dział 852 Pomoc społeczna -  
 Tu realizowane są zadania własne  gminy z zakresu pomocy społecznej 
 Otrzymane dotacje z budżetu państwa:  
 Plan dochodów ogółem: to 150.333,00  wykonanie dotacji – 161.222,65   
w tym:  
- dotacja   na zasiłki  okresowe, stałe, składki zdrowotne osób objętych pomocą społeczną 
 plan: 15.292,00zł wykonanie- 15.291,80 
- dotacja  na  utrzymanie GOPS plan 83.451,00 wykonanie 83451,00 
- dofinansowanie do wyżywiania uczniów- plan: 27.840,00zł wykonanie- 27.840,00zł  
- dotacja celowa na zatrudnienie asystenta rodziny – plan 15.750,00 wykonanie – 15.749,51 
oraz: 
- pozostałe dochody: odsetki od środków na rachunku bankowym przekazane przez GOPS, koszty 
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upomnienia – 344,53zł 
-wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych w części należnej  naszej gminie (czyli 20% 
wyegzekwowane kwoty) tj. 18.545,81zł 
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  plan 32.615 wykonanie 32.615,00 są  to dotacje celowe 
 z przeznaczeniem na : 
- stypendia socjalne dla uczniów – 27.440,00 
- rządowy program – Wyprawka szkolna – 5.175,00 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska : 
 plan – 603.253,00 wykonanie – 503.154,43  tj. 83,41% 
Dochody z tytułu odprowadzania ścieków: plan 103.399,95 wykonanie- 74.248,07 na koniec okresu 
sprawozdawczego  gmina posiada zaległości z tego tytułu w kwocie – 12.764,25 oraz nadpłatę – 46,34 
Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat  środowiskowych  - wykonanie- 3.417,73zł 
Opłata za odbiór odpadów komunalnych – 340.179,56 zaległości w tych opłatach wynoszą – 31.556,70 
nadpłaty – 2322,00 Wystawiono …. tytułów wykonawczych celem wyegzekwowania należności. 
Odsetki od nieterminowych wpłat i inne wpływy – 3.046,82zł 
- opłata produktowa – 39,01 
- dochody z tytułu dzierżawy kolektorów słonecznych –73.850,00 (zgodnie z porozumieniem z dn. 01.06.2012 
pomiędzy gminami Jeziorzany, Kamionka Michów i Abramów jest realizowany projekt  instalacji kolektorów 
słonecznych na budynkach mieszkalnych  z naszej gminy  mamy dodatkowo 20 beneficjentów biorących 
udział w tym  projekcie. W ramach tego projektu gmina  Abramów zawarła  umowy  na dzierżawę tych 
kolektorów przez mieszkańców gminy. 
- dotacja celowa na  usuwanie wyrobów zawierających azbest – 23.191,09 
dotacje  na programy finansowane z udziałem środków UE: 
- dotacja  ze środków  UE na dofinansowanie wydatków bieżących  do projektu „Instalacja kolektorów 
słonecznych”- 20.887,33 
– rozliczenie dotacji  na utrzymanie projektu” Sieć szerokopasmowa” –  644,92 
- dotacja z Europejskiego Funduszy Rozwoju Wsi  Polskiej  na dodatkowe zajęcia z języka polskiego  
 w Gimnazjum– 2.070,00 
Dział 926 Kultura fizyczna i sport – zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami za rok 2014 – 379,75 
Dochody maj ątkowe ogółem plan 1.909.135,11 wykonanie – 1.532.47 5,76 
Zadania własne –  
- dotacja celowa na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 100.000,00 
- sprzedaż majątku: lokal mieszkalny przy SP Wielkolas – 100.000,00 
- sprzedaż autobusu – 13.100,00 
- dotacje  na programy finansowane z udziałem środków UE: 
Wykonanie dochodów na programy finansowane z udział em środków UE  
-dofinansowanie inwestycji  modernizacja świetlicy wiejskiej w Abramowie – 59.909,00  
- dofinansowanie  instalacji kolektorów słonecznych (projekt wspólny z  gminą Jeziorzany, Kamionka i 
Michów) – 930.975,76 
- dofinansowanie  instalacji  zestawów solatnych w gminie Abramów – 328.491,00 
– rozliczenie dotacji  na utrzymanie projektu” Sieć szerokopasmowa” –  644,92 
 
 
 
Wykonanie dochodów na zadania   zlecone  z zakresu administracji rz ądowej. 
Plan ogółem :1.850.132,72 wykonanie 1.813.403,86 st anowi  98,01% 
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 
Plan 395.947,76 wykonanie 395.947,76 jest to dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów 
rolnych. 
Dział 750 Administracja publiczna 
W tym  rozdz. 75011 – plan 39.651,54 wykonanie  36. 391,34  dotacja z przeznaczeniem  na częściowe 
pokrycie kosztów   funkcjonowania USC. 
Dział 751 – Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej plan – 69.323,00 wykonanie 69.323,00 
– dotacja  na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców: -1.294,00  
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP– wykonanie-  34.144,00 
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu -17.391,00 
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- dotacja celowa na przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego – 16.494,00 
Dział 801 Oświata i wychowanie plan    30.190,42 wykonanie 29.340,06  jest to dotacja w ramach 
rządowego programu  wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe i edukacyjne. 
  
Dział 852 – Pomoc społeczna   plan ogółem  1.315.020,00 wykonanie  1.282.401,70 
W tym: 
- dotacja na świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: plan  1.311.588,00  wykonanie 1.279.316,13 
- dotacja celowa na wypłatę składki zdrowotnej – plan -2.320,00  wykonanie – 2.152,80 
-dotacja celowa  na wypłatę  dodatków  dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – plan 412,00 
wykonanie – 412,00,00 
- rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych plan 700,00 , wykonanie 520,77 
 
 
 
Wykonanie wydatków bud żetu gminy za  2015r  przedstawia si ę nast ępuj ąco  
Plan wydatków ogółem wynosi – 15.183.130,34 wykonanie ogółem -   13.466.392,90 co stanowi – 88,69% 
w tym:  wydatki inwestycyjne plan – 3.375.355,22  wykonanie          -       2.938.145,36 co stanowi     7,06% 
wydatki na wynagrodzenie ogółem plan -  6.048.975,49 wykonanie –     5.600.938,96   co stanowi   92,59% 
 
Wykonanie wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne  gminy przedstawia się następująco: 
Urząd Gminy plan –    8.886.673,92.wykonanie 7.717.440,03 t.j. 86,84% 
GOPS – plan                 491.611,00 wykonanie     379.829,04 tj.  87,05% 
Szkoły ogółem :plan   5.804846,42  wykonanie  5.369.212,83 tj.  46,90% 
 
 
 
Szczegółowe wykonanie wydatków  na zadania własne gminy: 
I.   Wydatki na zadania własne 
„Rolnictwo i łowiectwo” 
. W tym dziale planowane są  wydatki w kwocie 11.000,00zł na  należną składkę dla Izby Rolniczej  tj. 2% 
wpływów  podatku rolnego  wykonano w  kwocie – 10.571,39  tj.96,10% 
„Wytwarzanie i zaopatrzenie w wod ę”   ogółem – 332.251,00 wykonanie – 285.547,06 tj. 85,94% 
Plan wydatków bieżących  – 270.251,00 wykonanie – 243.127,22 tj. 89,96%   
Na kwotę wydatków bieżących składają się: 
Wynagrodzenie i pochodne (FUS,FP,ZFŚS.”13”) – 114.576,96 
Zakup materiałów do remontów  sieci wodociągowe(-  11.882,21 
Zakup wodomierzy do wymiany  u mieszkańców gminy – 12.857,00  
Zakup paliwa do koparki pracującej przy awariach sieci wodociągowej-  1.476,78 
Koszty energii elektrycznej na hydroforniach –  72.330,93 
Remont pompy – 1680,98 
Badanie wody – 3485,95 
Usługi informatyczne – 711,27 
Badanie okresowe pracowników – 30,00 
Wycena ujęcia wody w Natalinie – 5535,00 
Zwrot kosztów przejazdu po terenie gminy dla konserwatorów – 3.072,40 
Opłata środowiskowa za pobór wód – 15.487,74 
Wydatki maj ątkowe  :plan – 62.000,00  wykonanie 42.419,84 
- wykonanie projektu na połączenie sieci wodociągowej  na trasie Sosnówka –Ciotcza  -  400,00 
- zakupiona została przyczepa do ciągnika rolniczego  na kwotę – 29.821,50 
- zakup zestawu PIDION do zbiórki należności za wodę z oprogramowaniem – 12.198,34 
 
„Transport i ł ączność” 
Drogi gminne – plan wydatków ogółem 731.361,00 wykonanie – 542.836,83 tj. 74,22% 
W tym:: 

1. wydatki bieżące:plan 382.954,00 wykonanie – 252.519,93 
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- wykonanie projektu  zmiana organizacji ruchu – 900,00 
- zakup znaków drogowych  - 1.476,55 

− zakup paliwa do równiarki  -   12.509,91  
− materiały do remontu równiarki drogowej, paliwo – 2.272,20 
− remont dróg gminnych – 229.232,27 
− koszty rozgraniczenia działek z drogą gminną – 2061,00 

-Opłata za zajęcie pasa drogowego – 2.826,00 
- ubezpieczenie sprzętu – 1.242,00 
2. wydatki majątkowe:  
- modernizacja drogi gminnej Nr 103216L Wielkolas  -  211.306,07 
- wykonanie chodnika na trasie Wielkie (Zaburze) – Abramów – 79.010,83 
Gospodarka  mieszkaniowa w dziale tym zaplanowano wydatki na bieżące  utrzymanie budynków  
po szkołach podstawowych oraz świetlic wiejskich w kwocie 19.400,00 oraz wydatki majątkowe kwotę 
43.500,00zł m.in. na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację , ocieplenie budynku Urzędu 
Gminy 
wykonane wydatki to: - 7.293,14zł w tym: 
- zakup świetlówek do świetlicy wiejskiej w Dębinach -2.402,36 
- opłata za energię elektryczną ( świetlice Wolica, Debiny, Ciotcza,– 3.744,00 
- opłata sądowa- koszty zastępstwa procesowego – 1.137,00 
- opłata za grunty pod wodami – 9,78 
Wydatki majątkowe – remont świetlicy w Ciotczy – 14.099,99 
W dziale 710 są zaplanowane wydatki na wykonanie  planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 
60.000,00 – w okresie sprawozdawczym  zakupiono mapkę do celów projektowych – 189,42 
 
Administracja publiczna 

1. Rada Gminy- plan 86.206,00wykonanie 84.587,01 tj. 9 8,12% 
W tym : diety dla radnych, członków komisji, wynagrodzenie przewodniczącej Rady Gminy – 81.800,00 
materiały biurowe 1310,51 , oprawa protokołów - 800,00, usługi informatyczne – 676,50 
 
2. koszty działalno ści Urzędu Gminy plan 1.188.800,00 wykonanie – 1.009.970,97  tj. 84,96% 

      W tym: wynagrodzenia składki FUS,FP  - 845.774,13 
 Odpis na ZFŚS – 18.688,57 
 Dofinansowanie  kosztów zakupu okularów  dla pracowników, odzież ochronna – 929,38 
 Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia  -  obsługa prawna gminy – 46.242,50 
 Materiały biurowe (w tym m.in. papier xero, tonery,) – 9.146,42 
 Prenumerata Dz.U.Dz.Urz.,czasopism :Wspólnota” Finanse sektora publicznego” , Przetargi  
            w praktyce” i inne wydawnictwa  wykorzystywane w pracy   – 2.173,15 

Zakup wyposażenia (m.in.program antywirus, zasilacz)) -  1.112,30 
Serwis xero  – 242,31 
Badania okresowe  pracowników – 2.045,00 

 Usługi pocztowe – 12.020,50 
 Opłata za przedłużenie  abonamentów za programy  komputerowe, usługi serwisowe – 21.530,14 
 Usługi informatyczne, utrzymanie strony internetowej gminy – 5682,60 

Usługi telekomunikacyjne ( telefony , Internet) 8.588,68 
Delegacje służbowe pracowników  - 15.045,71 
Opłata  za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej ,E-Obieg – 5.756,40 
Opłata za złożony wniosek  do sądu -  397,58 
Ubezpieczenia sprzętu – 68,00 
Szkolenia pracowników – 8327,60 
Wydatki majątkowe- zakupiono szafę do zabudowy –  wartość 6.200,00 
3 Promocja jednostek samorz ądu terytorialnego 
Plan  29090,00 wykonanie  -19515,74tj. 67,09% 
Wydatkowano środki na: zakup materiałów biurowych oraz drobnych nagród za uczestnictwo w 
konkursach promujących gminę (pożarniczy, malarski, biblijny,wyścig kolarski  i inne) –  6.525,43 
-współfinansowanie  wycieczki dla uczniów na Stadion Narodowy – 1216,00 
- ślubowanie klas pierwszych- 990,90 
- opłata za Wirtualny spacer po gminie- 183,27 
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- wydatki związane z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej Żołnierzom AK i BCH – 4894,00 
- abonament  BIP – 5706,14 
4. Pozostała działalno ść 
Plan – 253.561,00 wykonanie – 179.940,08 tj.  70,97% 
W tym: wynagrodzenia i pochodne – 42.401,57 
 Prowizja dla sołtysów – 26.915,50 

Zakup oleju grzewczego – 48.646,88 
Zakup gablot informacyjnych – 6.509,16 
Zakup 2 szt. TOI TOI – 2952,00 

 Materiały do remontów bieżących urzędu, środki czystości  – 10.661,42 
zakup kamery w celu ochrony  przed kradzieżą mienia gminy – 619,00 

 Energia elektryczna – 9.920,11 
 Serwis kotłowni  – 4097,13 
 Remont pokoju UG (położenie płytek, palowanie) po gabinecie lekarskim -996,30 
  
 przegląd przewodów wentylacyjnych  – 3.249,35 

monitoring urzędu – 369,00 
Koszty egzekucyjne-dotyczą postępowania egzekucyjnego związanego z odzyskaniem 
zaległości podatkowych oraz opłata za zastępstwo procesowe – 1.376,66 

 Ubezpieczenie mienia gminy – 21.226,00 
Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa -w roku sprawozdawczym plan wydatków  
wynosił  182.385,00 w  tym  3000zł zaplanowano na dofinansowanie wydatków bieżących  policji , 
wykonanie – 118.539,37 tj. 64,99% 
W okresie sprawozdawczym na wydatki bie żące wydatkowano kwot ę -  94.358,87 
z tego przypada na :wynagrodzenia z pochodnymi   komendanta OSP – 10.401,21 
Dieto-ryczałty dla strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 9759,07 
Umowy zlecenia  za obsługę i utrzymanie w gotowości bojowej samochodów-  16.917,97 
Zakup wyposażenia dla jednostek OSP ( ubrania, buty, sprzęt gaśniczy, opony) -  9802,91 
Zakup paliwa do samochodów strażackich – 11352,00 
Materiały do remontów samochodów – 2161,63 
Energia elektryczna  OSP Abramów, – 3018,35 
Remonty bieżące samochodów strażackich OSP Wielkolas, OSP Wolica, 
 remont motopompy  – 7842,48 
Badania lekarskie członków OSP – 2.670,00 
Badania techniczne  samochodów  , legalizacja gaśnic,– 4.416,25 
Szkolenia  pożarnicze – 800,00 
Ubezpieczenie samochodów, sprzętu i strażaków – 14.867,00 
Opłaty za zezwolenia dla kierowców – 350,00 
Wydatki maj ątkowe: zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Wolica – 24.180,50 
W dziale bezpieczeństwo publiczne zaplanowano również rezerwę na zarządzanie kryzysowe w 

 kwocie 27.500,00 w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków z tej rezerwy. 
  
Obsługa długu publicznego  – plan 33.212,00 wykonanie – 9.299,32 w tym: 
- odsetek od pożyczki  zaciągniętej w WFOŚ na rekultywację wysypiska odpadów oraz instalację  
kolektorów słonecznych – 6.238,58 
- odsetki od kredytu  w BS O/Abramów pobranego na „Ujęcie wody w Wolicy” – 3.060,74 
- zwrot pobranej w nadmiernej wysokości subwencji oświatowej za 2011r – 55.368,94 
 
Różne rozliczenia – plan –822.113,38zł wykonanie – 63. 882,80 w tym: 
obsługa bankowa plan- 8000,44 wykonanie – 8513,86 
rezerwa ogólna plan- 17.944,00  wykonanie – 0 

  
           Ochrona zdrowia  Plan 63.000,00 wykonanie 61.816,78  tj. 98,12% w ramach  tego działu 

 poniesiono wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi poprzez organizowanie  
 i sfinansowanie zajęć sportowych na kwotę  17.152,00 
-dieto-ryczałty dla komisji , wynagrodzenie psychologa – 10708,00 
 Zakupiono sprzęt sportowy na wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych na kwotę m. In. stół do 
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bilarda  – 6.268,57 
             Koszty wynagrodzenia pracownika obsługującego Komisję – 5.874,00 

Wycieczka dla uczniów  z programem  przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii – 5.040,00 
Wyjazdy dzieci i młodzieży szkolnej na basen – 7.139,80 
Udział w programie MULTISPORT – 2.500,00 
Szkolenie na temat przeciwdziałania  alkoholizmowi, przemoc w rodzinie, dla rodziców 
 i uczniów- 3.496,00 
Opłaty za wpisy sądowe – 3638,41 

 
Szkoła Podstawowa w Wielkolesie plan –1.181.734,83 wykonanie – 1.123.938,40 tj. 95,11% 
Rozdz. 80101 szkoły podst, -    plan –            938.089,05                          895.767,71 
Rozdz.80103 oddz. zerowy -     plan –              63.625,00                         59.339,66 
Rozdz. 80146 dokszt. N-li         plan -                 3.000,00                           1.681,23 
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne plan –              65.553,00                         59.720,68 
Rozdz. 80195 pozost. dział. -     plan -               11.228,00                           11.228,00 
rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki                   i 
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, - plan -75.731,78 
wykonanie – 74.394,78 
Rozdz. 85401 świetl szkolne       plan –             24.508,00                         21.806,34 
 
 
Szkoła Podstawowa  w Wielkiem plan – 887.501,36  wykonanie - 815.602,89 tj. 91,90% 
Rozdz. 80101 szkoły podst.       plan  -      677.450,94     635.837,05 
Rozdz. 80103 oddz. zerowy       plan   -        69.332,42        63.875,71 
Rozdz. 80146 dokszt. N-li           plan -             3.870,00              980,00 
Rozdz. 80148 stołówki szkolne   plan –          62.421,23         52.335,91 
Rozdz. 80195 pozost. dział.        plan -             3.200,00           3.200,00 
rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki                   i 
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, …- plan -15.879,77 
wykonanie – 14.920,06 
Rozdz. 85401 świetl szkolne       plan –             55.347,00                         44.454,16 
 
 
 
SZASz  rozdz. 80114                   plan   263.220,00     wykonanie   237.934,58  tj.  90,39% 
 
Dowożenie uczniów rozdz. 80113-  plan bieżące 201.130,00   wykonanie      193.822,13  tj. 96,37% 

 -wydatki majątkowe plan – 650.523,00 wykonanie –  648.591,50 
Pomoc materialna dla uczniów (wyprawki) rozdz. 85415 plan     5.175,00  wykonanie 5.175,00 tj. 
100% 
 
Szczegółowe wykonanie wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: 
 
80110 Gimnazjum: 
 Wynagrodzenia i pochodne (f płac. „13”,FUS,FP) -                   997.692,68 
 Dodatki socjalne (wiejski, mieszkaniowy,)    -                     45.685,11 
 Fundusz Świadczeń Socjalnych   -            44.704,62 
 Stypendia za wyniki w nauce    -                       2.550,00 
 Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dzieło -            1.000,00 
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 Zasiłki z funduszu zdrowotnego   -             4.545,22 
 Należności pracownicze    -                210,69 
 Badania okresowe pracowników   -                490,00 
Zakup materiałów i wyposażenia     -                         51.273,55 
 w tym  czasopisma – 2.058,14        

materiały biurowe (znaczki pocztowe, druki, dzienniki zajęć, arkusze ocen, paliwo do 
kosiarki, żarówki, baterie) – 3.175,08                
materiały do remontów – 1.038,75          

 olej opałowy – 36.454,94                                   
 środki czystości – 4.626,76       
 wyposażenie i inne materiały (głośniki, znaki na plac, oznaczenia p.poż.)  

– 888,87 
tonery i tusze do drukarek – 1.964,18 
papier ksero -  1.066,83 

     
Zakup książek        -                               15.586,73 
  
Zakup energii elektrycznej      -                        12.784,00 
W tym: energia elektryczna – 12.533,51 
   pobór wody – 250,49 
  
Zakup usług pozostałych     -                        13.740,89 
w tym: serwisowanie kotłowni – 2.987,14 
usługi informatyczne – 650,00 
serwisowanie i naprawa ksero – 2.494,22 
ścieki – 602,88 
serwisowanie alarmu i monitoringu oraz montaż dodatkowej kamery – 3.005,52 
abonament na stronę internetową i programy komputerowe – 1.185,51 
pozostałe (obsługa PKZP, legalizacja gaśnic, drobne usługi – sprawdzenie przewodów 
wentylacyjnych, przegląd systemu oddymiania, usługi hydrauliczne, regulacja drzwi  kontrole 
Sanepidu, dozór techniczny) – 3.465,62 
 
Podróże służbowe      -                           2.250,27 
Ubezpieczenie majątku szkolnego    -                5.405,70 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  -      1.412,35 
Szkolenia pracowników      –                    436,10 
Odbiór śmieci       -                  1.680,00 
 
Plan dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki wynosił 12.599,66zł. Dotacja została 
wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych 
dla klasy pierwszej. Kwota 0,03zł została zwrócona w styczniu 2016r. do LUW ponieważ z 
zaokrągleń podatku VAT na FV wyszła różnica. 
 
Dokształcanie zawodowe nauczycieli 8146       
Dofinansowanie dokształcania nauczycieli    –                                    1.965,00 
Podróże służbowe       –                 1.272,00 
 
Stołówki szkolne 80148     –                            1.934,99 
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Gaz do kuchni szkolnej – 1.288,22 
Zakup środków czystości  – 588,39 
Druki – 58,38 
 
80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, … 
Wynagrodzenia i pochodne              –    30.472,00 
Dodatki socjalne (wiejski, mieszkaniowy)           -       1.263,06 
Zakup materiałów wyposażenia (olej opałowy, tonery, druki, prenumerata czasopism, materiały 
biurowe, środki czystości, papier ksero)                               -                              5.223,73 
Zakup pomocy dydaktycznych i  testów psychologicznych         -          7.729,30 
Zakup energii elektrycznej              -          4.868,35 
Zakup usług pozostałych ( ścieki, serwisowanie kotłowni, konserwacja alarmu) - 166,80 
Zakup usług telekomunikacyjnych             -             174,69 
Podróże służbowe               -             161,73 
Ubezpieczenia budynków              -             535,95 
Odpis na FŚS                -          1.280,00 
Szkolenia pracowników              -          1.000,00 
 
Plan dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki wynosił 1.302,47zł. Dotacja została 
wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz materiałów 
ćwiczeniowych dla uczniów klasy pierwszej wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy . 
 
 
 
Pozostała działalność 80195 
Odpis na FŚS n-li emerytów     -                   3.000,00 
Świetlica  85401 
Wynagrodzenia i pochodne         -                        42.425,75 
Dodatki socjalne       -               2.951,33 
Fundusz Świadczeń Socjalnych     –                             2.505,52 
Zakup materiałów biurowych, tonerów i środków czystości -                             436,81 
 
W Gimnazjum w od września 2015r  jest prowadzony Program Youngster – program nauki języka 
angielskiego przeznaczony dla  klas III gimnazjum w celu wyrównania szans edukacyjnych . W 
projekcie uczestniczy 10 uczniów. Zajęcia odbywają się cyklicznie 3 godz.  w tygodniu 
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Abramowie  Rozdz.80101   
Wynagrodzenia i pochodne     -                               799.489,36 
Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)   -                 40.346,77 
Fundusz zdrowotny       -                  2.420,00 
Należności pracownicze     -                       30,14 
Badania okresowe pracowników    -                     380,00 
Fundusz Świadczeń Socjalnych        -                           34.681,77 
Stypendia za wyniki w nauce     -                             4.970,00 
Zakup materiałów i wyposażenia    -                           94.901,14 
w tym: olej opałowy -  64.023,18 
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materiały biurowe (druki, dyplomy, dzienniki zajęć, świadectwa,  zaświadczenia, kalka do 
faxu) – 1.055,03 

 środki czystości – 7.196,12 
 prenumerata czasopism – 719,77 

papier ksero – 1.786,59 
tonery – 1.305,37 
wyposażenie i inne materiały (m.in. komputery, stoliki, krzesła, biurko, tablica, meble, 
wyposażenie Sali gimnastycznej po remoncie) –  18.035,18 
materiały do remontów – 779,90 

 
Zakup książek       -                       8.044,99 
 
Zakup energii       -               22.363,43 
w tym pobór wody –   1.454,28 
energia elektryczna – 20.909,15 
 
Zakup usług remontowych – remont sali gimnastycznej   -    147.695,82 
 
Zakup usług pozostałych     -                  13.497,92 
w tym: obsługa serwisowa kotłowni – wymiana silnika wentylatora oraz pompy olejowej – 4.987,36 
  obsługa PKZP – 675,00 
  usługi serwisowe i naprawa ksero – 2.771,82 
  odprowadzenie ścieków – 3.001,89 

pozostałe (legalizacja gaśnic, kontrole Sanepidu, przegląd przewodów kominowych) – 
935,75 
abonament na stronę internetowa i programy komputerowe – 442,80 
usługi informatyczne – 683,30 

 
Podróże służbowe       -                      1.253,40 
Ubezpieczenie mienia szkolnego    -                           1.658,72 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  -      1.793,51 
Szkolenia pracowników      -                                        655,00 
Odbiór śmieci       -                  1.680,00 
 
Plan dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki wynosił 6.559,48zł. Dotacja została 
wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na zakup podręczników do nauki języka obcego oraz 
materiałów ćwiczeniowych dla klasy pierwszej i  drugiej, oraz podręczniki i materiały ćwiczeniowe 
dla klasy czwartej. W styczniu 2016r. zwrócono do LUW 0,14zł – zaokrąglenia na FV. 
 
Plan dotacji na promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń” wynosił 
1.300,00zł. Dotacja w całości została wykorzystana za zakup książek do biblioteki szkolnej. 
 
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 80103        
Wynagrodzenia i pochodne     -               76.207,09 
Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)   -                   4.020,80 
FŚS        -                            4.492,66 
Podróże służbowe pracowników    -                       192,00 
Zakup pomocy dydaktycznych    -         623,61 
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Plan dotacji na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego wynosił 39.463,00zł. Dotacja 
nie została wykorzystana w całości. Środki w wysokości 2.240,85zł zostały przekazane w styczniu 
2016r. do LUW ponieważ od września 2015r. oddział przedszkolny przy szkole podstawowej został 
przeniesiony do Przedszkola. 
  
Przedszkola 80104  
Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)   –                   8.074,54 
Wynagrodzenia i pochodne      –               147.128,50 
Fundusz Świadczeń Socjalnych     –                                      7.602,53 
Zakup materiałów i wyposażenia - wykładzina  –                                       1.387,01 
Pomoce dydaktyczne       -                              3.201,42 
Podróże służbowe      -                                           486,00 
Badania okresowe       -              70,00 
 
Plan dotacji na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego wynosił 31.825,00zł. Środki z 
dotacji zostały wykorzystane w całości, przeznaczono je miedzy innymi na wynagrodzenia, składki 
ZUS i FP, zakup pomocy dydaktycznych oraz podróże służbowe nauczycieli. 
 
   
80146 Dokształcanie zawodowe nauczycieli  -                       394,00 
 
80148 Stołówki szkolne 
Wynagrodzenia i pochodne      –                   137.831,67 
Zakup materiałów       –                             434,36 
w tym: druki, materiały biurowe – 114,36 
 maszynka do mielenia mięsa – 320,00 
Szkolenia pracowników     -           330,00 
Zakup energii elektrycznej - gaz    -              1.243,64 
Należności pracownicze     -            209,58 
Badania okresowe      -            270,00 
Zakup usług pozostałych     -            202,95 
Fundusz Świadczeń Socjalnych    -                      4.375,72 
Podróże służbowe      -               48,00 
Zakup zmywarki      -          7.172,13 
 
80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, … 
Wynagrodzenia i pochodne              –   13.595,10 
Dodatki socjalne (wiejski, mieszkaniowy)           -         734,81 
Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, druki, papier ksero, toner, materiały biurowe, 
olej opałowy)                                             -                                  1.677,03 
Zakup pomocy dydaktycznych i książek            -           515,07 
Zakup energii elektrycznej              -           358,74 
Zakup usług pozostałych (obsługa serwisowa kotłowni, konserwacja ksero, ścieki) -     217,50 
Odpis na FŚS               -         634,00 
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Plan dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki wynosił 384,48zł. Dotacja została 
wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz materiałów 
ćwiczeniowych dla uczniów klasy czwartej wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy . 
 
 
  
80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych n-li  emerytów  –          28.050,00 
 
Świetlice szkolne 85401 
Wynagrodzenia i pochodne     -                      48.481,42 
Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)   -                                     2.988,46 
Fundusz Świadczeń Socjalnych    -                          2.217,53 
Zakup pomocy dydaktycznych    -             595,07 
 
Szkoła Podstawowa w Wielkolesie rozdz. 80101 
Wynagrodzenia i pochodne     -      713.615,43 
Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)    -          35.292,61 
Fundusz zdrowotny       -                1.415,00 
Należności pracownicze     -            380,00 
Fundusz Świadczeń Socjalnych    -          33.853,23 
Stypendia dla uczniów za wyniki w  nauce   -                                  2.150,00 
Umowy – zlecenie      -          1.100,00 
Zakup materiałów i wyposażenia    -         58.762,57 
w tym:  olej opałowy – 50.287,64 

materiały biurowe (druki, świadectwa, dzienniki zajęć, pieczątka,  znaczki pocztowe) – 
1.061,31 
papier ksero – 558,54 
tonery – 535,05 
materiały do remontów – 909,56 
środki czystości – 3.137,70 
prenumerata czasopism – 914,10 
pozostałe materiały, wyposażenie (puchary, olej do kosiarki, flagi, próbne testy, antyramy, 
opryskiwacz, czajnik, gumowe nakładki na schody) – 1.358,67 

Zakup pomocy naukowych     -            8.634,70 
w tym: zakup książek  – 8.509,70 
 pomoce dydaktyczne – 125,00 
Zakup energii       -                   14.999,25 
w tym pobór wody – 1.614,17 

energia elektryczna – 13.385,08 
Zakup usług remontowych (bieżące naprawy)  -                         1.500,00 
Badania okresowe pracowników    -                             960,00 
Zakup usług pozostałych     -                            14.928,76 
w tym: wywóz nieczystości płynnych – 6.660,28 
 usługi informatyczne – 1.494,00 
 serwisowanie kotłowni – 2.287,80 

obsługa PKZP – 690,00 
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pozostałe (legalizacja gaśnic, kontrole Sanepidu, abonament na stronę internetową i 
programy komputerowe, dostęp do portalu, oprawa dokumentów, dozór techniczny) – 
3.289,44 
konserwacja ksero – 507,24 

Podróże służbowe      -                       974,40 
Ubezpieczenie mienia szkolnego    -                 3.545,24 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  -      1.976,52 
Odbiór śmieci       -      1.680,00 
 
Plan dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki wynosił 5.124,63zł. Dotacja została 
wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na zakup podręczników do nauki języka obcego oraz 
materiałów ćwiczeniowych dla klasy pierwszej i drugiej oraz podręczników i materiałów 
ćwiczeniowych dla klasy czwartej, jednak ponieważ dyrektor szkoły nie złożył w terminie korekty 
liczby uczniów to niewykorzystaną kwotę w wysokości 299,97zł zwrócono w styczniu 2016r. do 
LUW. 
 
Plan dotacji na promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń” wynosił 
1.300,00zł. Dotacja w całości została wykorzystana za zakup książek do biblioteki szkolnej. 
 
 
80103 Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych   
Wynagrodzenia i pochodne     –                   50.241,69 
Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)    –            2.736,25 
Zakup materiałów i wyposażenia (szafa i wykładzina) -             1.919,20 
FŚS              -              2.901,91 
Zakup pomocy dydaktycznych    -         1.480,61 
Badania okresowe pracowników    -              60,00 
 
Plan dotacji na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego wynosił 24.187,00zł. Dotacja 
została wykorzystana w całości. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia, składki ZUS, FP 
oraz zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego. 
 
      
80146 Dokształcanie nauczycieli   
Dofin. doskonalenia zawodowego i studia nauczycieli   –                      300,00 
Podróże służbowe       –           336,00 
Szkolenia nauczycieli     –                                1.045,23 
 
80148 Stołówki szkolne  
Wynagrodzenia i pochodne              –         46.579,05 
Zakup materiałów i wyposażenia     -               9.013,39 
Fundusz Świadczeń Socjalnych     -             2.187,74 
Zakup energii – gaz do kuchni    -            771,00 
Zakup usług pozostałych     -            743,50 
Podróże służbowe      -              96,00 
Szkolenia pracowników     -            330,00 
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80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, … 
Wynagrodzenia i pochodne              –   25.943,36 
Umowa - zlecenie (prowadzenie zajęć z uczniem wymagającym specjalnej organizacji nauki i 
metody pracy)                     -         2.493,25 
Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, olej opalowy, segment, tablica, komoda, papier 
ksero, meble)                                              -       18.359,76 
Zakup pomocy dydaktycznych ( lustro do zajęć z logopedą, notebook, kombinezon ortopedyczny do 
zajęć z uczniem inne pomoce dydaktyczne)               -       23.457,69 
Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi informatyczne, serwisowanie kotłowni, 
abonament na program komputerowy, konserwacja ksero)          -         4.140,72 
 
Plan dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki wynosił 174,98zł. Dotacja została w 
całości zwrócona w styczniu 2016r. do LUW ponieważ dyrektor nie zakupił podręczników 
przystosowanych do niepełnosprawności dziecka. 
 
80195 Pozostała działalność 
Fundusz Świadczeń Socjalnych n-li emerytów   -                    11.228,00 
 
85401 Świetlica szkolna 
wynagrodzenia i pochodne     -      17.991,69 
Dodatki socjalne (mieszkaniowy i wiejski)   -          1.234,66 
Zakup pomocy naukowych      -             995,99 
Fundusz Świadczeń Socjalnych    -        1.584,00 
 
 
Szkoła Podstawowa w Wielkiem rozdz. 80101 
 
Wynagrodzenia i pochodne     -   512.469,75 
Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)   -        28.997,41 
Należności pracownicze     -                  340,90 
Fundusz Świadczeń Socjalnych    -                    28.008,06 
Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce   -             2.900,00 
Umowy – zlecenie      -         1.668,00 
 
Zakup materiałów i wyposażenia    -          19.615,68 
W tym zakup węgla – 12.960,00 
 materiały biurowe (papier ksero, materiały biurowe) – 2.104,01 
 środki czystości – 3.574,72 

prenumerata czasopism – 751,38 
materiały do remontów – 225,57 

Zakup książek       -                   5.092,19 
Zakup energii       -                           6.806,11 
W tym  pobór wody – 301,46 
 energia elektryczna – 6.504,65 
Badania okresowe pracowników     -          1.280,00 
Zakup usług pozostałych     -              23.924,38 
W tym: obsługa kotłowni – palenie w piecu co – 18.000,00 
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obsługa PKZP – 465,00 
abonament na stronę internetową i programy komputerowe – 559,00 
konserwacja ksero – 1.828,00 
odprowadzenie ścieków – 747,90 
pozostałe (legalizacja gaśnic, kontrole Sanepidu, przegląd instalacji kominowej, pomiary, 
usługi hydrauliczne) – 1.659,48 
usługi informatyczne – 665,00 

Podróże służbowe      -                     795,00 
Ubezpieczenie mienia szkolnego    -                                         456,39 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  -       1.372,18 
Szkolenia pracowników      –                                         431,00 
Odbiór śmieci       -                   1.680,00 
 
Plan dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki wynosił 4.044,72zł. Dotacja została 
wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na zakup podręczników do nauki języka obcego oraz 
materiałów ćwiczeniowych dla klasy pierwszej i  drugiej oraz podręczników i materiałów 
ćwiczeniowych dla klasy czwartej. W styczniu 2016r. zwrócono do LUW kwotę 375,24zł, ponieważ 
dyrektor nie złożył w terminie korekty liczby uczniów a część podręczników i materiałów 
ćwiczeniowych zakupił w niższej cenie. 
 
Plan dotacji na promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń” wynosił 
1.000,00zł. Dotacja w całości została wykorzystana za zakup książek do biblioteki szkolnej. 
 
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 80103        
Wynagrodzenia i pochodne     -               55.489,82 
Dodatki socjalne      -                   3.500,90 
Fundusz Świadczeń Socjalnych    -                            2.879,11 
Zakup usług pozostałych     -         465,19 
Zakup pomocy dydaktycznych    -       1.290,69 
Badania okresowe      -          250,00 
 
Plan dotacji na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego wynosił 21.744zł. Dotacja 
została wykorzystana w całości. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia, składki ZUS, FP 
nauczyciela oddziału przedszkolnego oraz pomoce dydaktyczne i zabawki. 
 
Dokształcanie nauczycieli 80146     -       980,00 
 
Stołówki szkolne 80148 
Wynagrodzenia i pochodne      –               43.709,91 
Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)  –                 6.220,87 
Zakup energii (gaz do kuchni)    -        994,69 
Badania okresowe      -        260,00 
Fundusz Świadczeń Socjalnych    -                1.093,93 
Należności pracownicze     -          56,51 
 
80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, … 
Wynagrodzenia i pochodne              –   8.038,71 



 18 

Dodatki socjalne (wiejski, mieszkaniowy)           -         400,40 
Zakup materiałów wyposażenia (papier ksero, prenumerata, tonery, materiały biurowe, środki 
czystości)                                              -                   2.588,51 
Zakup pomocy dydaktycznych i książek            -     1.687,24 
Zakup energii elektrycznej              -     1.890,20 
Odpis na FŚS                -        315,00 
 
 
Pozostała działalność 80195 
Fundusz Świadczeń Socjalnych n-li emerytów  -                       3.200,00 
 
85401 Świetlica szkolna 
wynagrodzenia i pochodne     -      41.253,85 
Dodatki socjalne (mieszkaniowy i wiejski)   -          3.200,31  
 
 
80114 Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół 
Płace i pochodne      -                       201.475,94 
Fundusz Świadczeń Socjalnych    -                3.281,79 
Należności pracownicze     -                   123,60 
Zakup materiałów i wyposażenia    -                  8.360,77 
w tym : materiały biurowe, prenumerata czasopism i publikacji, zakup poradników i  

komentarzy, druki, kwitariusze, dyskietki, płyty CD, toner, koperty, komputery, papier ksero, 
datownik) 
   

Zakup usług pozostałych     -                                 13.999,74 
w tym : koszty bankowe – 3.520,15 

abonamenty na programy komputerowe, obsługa PKZP, roczny dostęp do Portalu 
Oświatowego  – 8.814,59 
usługi informatyczne – 1.665,00 

     
Podróże służbowe      -                            787,80 
Ubezpieczenie  sprzętu i urlopowanie nauczyciela  -               7.049,94 
Szkolenia pracowników     -                          2.855,00 
 
80113 – Dowożenie uczniów 
Koszt utrzymania autobusu szkolnego    -                      128.676,59 
w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne    -                         73.115,24 
Fundusz Świadczeń Socjalnych   -                         1.458,57 
Należności pracownicze    -                            249,27 

 
Zakup materiałów       -                       45.596,26 
w tym: paliwo – 40.738,70 

zakup kalkulatora, szczotki do mycia autobusu, olei, gaśnicy, urządzenia do sczytywania 
danych z tachografu, AdBlue, płyny, żarówki a do sierpnia także materiałów do remontów 
autobusu szkolnego – 4.857,56 

Zakup usług pozostałych     -                          5.414,25 
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w tym: remonty autobusu szkolnego    –                                   2.215,20 
Przeglądy techniczne i inne usługi     -             3.199,05 

Ubezpieczenie autobusu      –                                   2.759,00 
Podróże służbowe      -          84,00 
 
Koszt wynajmu autobusu u przewoźnika  prywatnego  –                         49.680,00 
 
Zwrot kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego do szkoły –                        15.465,54 
W tym rozdziale poniesione były również wydatki majątkowe w kwocie  648.591,50  na zakup 
autobusu do przewozu uczniów. 
 
Pomoc materialna dla uczniów (wyprawki) rozdz. 85415 plan 5.175,00  wykonanie 5.175  ,00 tj. 
100% 
 
 
W każdej placówce szkolnej prowadzona jest stołówka szkolna dla uczniów, z posiłków korzysta  
co miesiąc około 450 uczniów tj. około 90% uczęszczających do wszystkich szkół  w tym   około 70 
uczniów  ma  dofinansowanie ze środków  GOPS. 
Przychody  ze sprzedaży posiłków  ogółem wyniosły  159.832,70zł w tym 21.360,60zł środki z 
GOPS 
w tym  SP Abramów + Gimnazjum  – 13.915,60 
 SP Wielkolas   -     5.361,00 
 SP Wielkie         -    2.084,00 
Saldo rachunku dochodów jednostki budżetowej na dzień 31.12.2015 wynosiło 3.998,77zł. Środki te 
zostały przelane na rachunek Urzędu Gminy do dnia 05 stycznia 2016r. 

 
Pomoc materialna dla uczniów  w tym rozdziale zaplanowano środki na: 
- stypendia  i zasiłki socjalne dla uczniów  w kwocie  78.940,00w tym   27.440,00 z dotacji celowej, 
pozostała kwota to środki własne. .W okresie sprawozdawczym wydatkowano na te cel 78.922,80 
tj.99,98% na stypendia i zasiłki  socjalne. Pomocą stypendialną objęto ok. 90  uczniów. 
Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska w dziale tym zaplanowano kwot ę 882.843,18 
w tym wydatki majątkowe 155.000,00 (dokumentacja techniczna na rozbudowę sieci kanalizacyjnej) 
Wykonanie – 696.830,61 tj. 78,93% 
W tym plan:  - gospodarka ściekowa i ochrona wód – 287.200,18 
- gospodarka odpadami  363.200,00 
- oczyszczanie wsi –           3.122,00 
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 36.503,00 
- oświetlenie uliczne –      171.200,00 
- pozostała działalność –   21.618,00 
 
Wykonanie : 
Gospodarka ściekowa- wydatki bie żące – 112.766,02 
w tym: wynagrodzenia i pochodne (FUS.FP.ZFSS) pracownika  obsługującego  sieć  
kanalizacyjną – 44.674,10 
Umowa zlecenie na przegląd sieci  kanalizacyjnej, sanitarnej oraz naprawa zaworów starterów 
 i wymiana przewodów sterujących – 5930,00 
Zakup materiałów do remontów bieżących sieci kanalizacyjnej, środki czystości, paliwo –  4.900,61 
Koszty energii elektrycznej na hydroforniach w Abramowie , i Wolicy – 31.997,30 
Przegląd i naprawa pomp próżniowych w oczyszczalni ścieków – 17.359,09 
Oczyszczanie studzienek ściekowych – 793,00 
Badanie ścieków – 812,00 
Przegląd  ciągnika – 1237,29 
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Usługa serwisowa oczyszczalni – 1134,28 
Zwrot kosztów przejazdu na terenie gminy do awarii – 686,19 
Opłata środowiskowa za odprowadzanie ścieków –  1461,16 
Ubezpieczenie sprzętu – 1781,00 
Wydatki maj ątkowe  – wykonanie dokumentacji technicznej  sieci kanalizacyjnej  Wielkolas –Wolica 
– Wielkie – 37.398,37 
Gospodarka odpadami – 333.576,95  
- wynagrodzenie i pochodne – 31.285,00 
- prowizja dla sołtysów – 10.201,83 
- zakup materiałów promocyjnych ,ulotek, worków na śmieci – 603,66 
- usługi informatyczne  - 1893,80 
- odbiór i transport odpadów komunalnych – 156.607,71 
-  zagospodarowanie odpadów komunalnych – 108.511,34 
-odbiór wyrobów azbestowych – 23.191,09 
- szkolenia i koszty podróży służbowych – 1075,76 
- koszty sądowe – 206,76 
Ochrona powietrza 
W roku sprawozdawczym planuje się wydatki - na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej   
w kwocie 36.503,00  w okresie sprawozdawczym wydatkowano  35.099,66 
Oczyszczanie wsi  - plan – 3122,00 są to środki zabezpieczone  na zimowe utrzymanie dróg ,  
wydatki - 0 
Oświetlenie uliczne  – wydatki bie żące – 155.917,31 
-  koszty zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego– 107.507,75 
-  konserwacja oświetlenia ulicznego – 48.409,56 
W wydatkach majątkowych wykonano projekt techniczny na oświetlenie uliczne w Ciotczy -2.500,00 
 
Pozostała działalno ść – 19.572,30 
- koszty odłowienia transport i utrzymanie bezpańskich zwierząt przez schronisko AZYL w Białej 
Podlaskiej – 10.652,30 oraz w schronisku  Nowodwór – 4.920,00 
- opieka weterynaryjna  - 3000,00 
- koszty rozgraniczenia działek  1000,00 

Pomoc społeczna- w tym dziale finansowane są wydatki należące do zadań własnych gminy 
realizowane przez Gminny O środek Pomocy Społecznej , oraz środki własne na pokrycie wydatków na 
obsługę świadczeń rodzinnych. 
Plan wydatków z tytułu realizacji zadań własnych gminy wynosi 503.524,43 wykonanie –391.646,57  
tj. 77,78 % 
Z tego :wynagrodzenia pracowników GOPS  - 172.202,05 
- umowa o dzieło- opracowanie strategii działania z zakresu pomocy społecznej 2500,00 
- szkolenia i koszty delegacji pracowników   – 3.347,93 
- usługi informatyczne , usługi pocztowe      – 3.007,29 
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia  - 4.544,71 
- ubezpieczenie sprzętu 67,00 
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc rzeczowa – 47.110,15  
- Zasiłki stałe –  wydatki  - 3020,00 
- Składka zdrowotna  - wydatki  -  271,80 
- Dopłata do kosztów pobytu  podopiecznych z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej – 71.782,50 
- Dopłata do kosztów pobytu  podopiecznych z terenu gminy w rodzinach zastępczych – 5.129,03 ( na dzień 
  dzisiejszy w rodzinach zastępczych przebywa 2 dzieci z terenu naszej gminy) 
- Dofinansowanie wyżywienia uczniów – 46.400,00 
- środki własne (rozdział 85212) na pokrycie wydatków bieżących  na obsługę świadczeń rodzinnych – 
12.338,30 
- działalność zespołu interdyscyplinarnego – zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
(szkolenie komisji, zakup materiałów biurowych) -  2.000,00 
Wspieranie rodziny – od 01 czerwca tego roku w GOPS został zatrudniony asystent rodziny którego 
zadaniem jest wsparcie rodzin potrzebujących takiej pomocy – na pokrycie wydatków związanych z 
wynagrodzeniem  tego pracownika gmina otrzyma środki z budżetu państwa. – w okresie sprawozdawczym 
wydatkowano kwotę  17.925,81 
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Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
W dziale tym zaplanowano: 
- dotację na funkcjonowanie instytucji kultury( biblioteki gminnej) w kwocie 160.000zł  w okresie 
sprawozdawczym rozliczono dotację na kwotę  140.811,77 
- wydatki na organizację  dożynek gminnych  - 14.892,90  
Kultura fizyczna i sport na ten cel zaplanowano wydatkować kwotę 136.000,00  
Ogłoszony został  konkurs  na realizację zadania  rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie.  
W wyniku konkursu została podpisana umowa z Gminnym Klubem Sportowym i zgodnie z umową na dzień 
31.12.2015 przekazano na realizację tego zadania  środki w wysokości  -  33.000,00  
Remont boiska w m. Michałówka – 561,70 
Natomiast 100.000,00  zaplanowane jest na budowę  boiska przyszkolnego wykonanie 13.070,50 za 
wykonanie dokumentacji technicznej na budowę boiska. 
W bud żecie gminy na rok 2015 s ą zaplanowano dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumie ń 
i umów z innymi jednostkami samorz ądu terytorialnego. 
Wykonanie:  
 1.dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla policji – 12.000,00 
 2.kontynuacja projektu „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny wschód.- kwotę 12.833,00 –są to 
wydatki na utrzymanie projektu wykonanie -  11.666,04 
Wydatki i dotacje na programy finansowane z udziałe m środków UE – 1.701.822,94 
1. modernizacja świetlicy wiejskiej w Abramowie – 147.213,19 
2. Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych  realizowany wspólnie z gminami 
Jeziorzany, Kamionka i Michów – (w ramach projektu zainstalowano 157 zestawów)- w roku 
sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 1306.450,24 
3,Instalacja zestawów solarnych w gminie Abramów – wykonano 41 zestawów na wartość – 395.283,70zł 
Wykonanie zada ń z zakresu  administracji rz ądowej zleconych gminie: plan- 1.819.942,30 
 wykonanie – 1784.063,80 stanowi 98,03% planu. 

 
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 
 - wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego w kwocie 395.947,76  
z tego  7.763,68 to wydatki gminy związane z naliczaniem i wypłatą podatku (materiały biurowe, koszty 
przesyłek pocztowych, dodatki do wynagrodzeń pracowników ) 

 
Dział 750  
Administracja publiczna   - wydatki związane z działalnością USC  - w okresie sprawozdawczym na plan 
39651,54  wydatkowano kwotę 36.391,34 czyli 91,78% w tym: wynagrodzenia i składki 31.322,20 szkolenia i 
delegacje służbowe – 827,33 zakup materiałów biurowych (papier, toner) – 1051,08 
usługi informatyczne, przesyłki pocztowe  2498,13 , usługi telekomunikacyjne –500,00 
umowa zlecenie za wykonanie spisów  do wyborów delegatów do Izb Rolniczych – 192,60 

 
Dział 751 
Aktualizacja spisów wyborczych  plan 1294,00 w okresie sprawozdawczym  wydatkowano kwotę 1294,00 
Wybory  Prezydenta RP – 34.144,00 
Wybory do Sejmu i Senatu – 17.391,00 
Referendum ogólnokrajowe – 16.494,00 
Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 29.915,43 dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, 
materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na pokrycie kosztów zakupu podręczników . W okresie 
sprawozdawczym  wydatkowano kwotę 29.793,19 
Dział 852 Pomoc społeczna 

 –rozdział 85212- świadczenia rodzinne ,fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia 
 społeczne : plan- 1.311.588,00 wykonanie -.1.279.316,13 
z tego wydatkowano na wypłatę  świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny –  1.238.713,14 
Pozostała kwota  czyli 40.602,99 została wykorzystana na obsługę  wypłaty świadczeń  
oraz prowadzenie postępowania w celu egzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych. 
-rozdział 85213- składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 2.320,00,00zł wykonanie  2.152,80 
-rozdział 85295 – w tym rozdziale  wydatkowano dotację celową na realizację rządowego programu 
 wspierania osób pobierających  świadczenia pielęgnacyjne na plan 412,00zł wydatkowano  



 22 

kwotę 400,00 oraz rządowy program wspieranie rodzin wielodzietnych  na obsługę tego programu 
zaplanowano kwotę 700,00 (jest to uzależnione od ilości założonych kart dużej rodziny) w roku 
sprawozdawczym otrzymano i wydatkowano dotację  w kwocie – 519,77 

 
 

Przychody i rozchody bud żetu gminy za 2015 rok. 
W roku sprawozdawczym do przychodów gminy wprowadzono: 

• nadwyżkę z lat poprzednich w kwocie 208.102,18  
• wolne środki - - 347.300,00 
• pożyczka  w WFOŚ – 760.000,00 

Rozchody: 
• Spłata  kredytu w BS Abramów   185.000,00 
• Spłata pożyczki w WFOŚ            81.150,00 (zaciągniętej na  rekultywację wysypiska śmieci) 
• Spłata pożyczki na Instalację kolektorów słonecznych – 760.000,00 
Informacja o zadłużeniu gminy  

Budżet gminy  na dzień 31.12.2015  posiada zadłużenie w wysokości 81.150,00   
W tym: 
Pożyczka w WFOŚ – 81.150,00 kwota przypadająca do spłaty w 2017r  zaciągnięta na rekultywację 
wysypiska z możliwością umorzenia kwoty ok. 40.000,00zł 

  
 Na dzień 31.12..2015 gmina posiada zobowiązanie niewymagalne na kwotę – 501.981,68są to głównie 
kwoty naliczonego za 2015r  dodatkowego wynagrodzenia rocznego , składki FUS oraz  faktury otrzymane w 
miesiącu styczniu dotyczące okresu sprawozdawczego m.in. za energię elektryczną  , usługi pocztowe, 
usługi telekomunikacyjne, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 
  
Wydatki inwestycyjne – realizacja inwestycji w 2015r przedstawia się następująco: 
- wykonano modernizację świetlicy wiejskiej w Abramowie 
- Modernizacja drogi gminnej w Wielkolesie 
-wykonanie chodnika przy drodze gminnej  Wielkie – Abramów 
- remont świetlicy w Ciotczy 
- wykonanie dokumentacji technicznej na budowę boiska przyszkolnego 
- wykonanie  dokumentacji technicznej sieci kanalizacyjnej Wielkolas-Wolica – Wielkie 
- wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w Marcinowie 
- instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w gminie Abramów w ilości 198 zestawów 
- zakup przyczepy do ciągnika rolniczego 
- zakup samochodu specjalnego dla OSP Wolica 
- zakup autobusu do przewozu dzieci 
- zakup zestawu komputerowego do odczytu poboru wody 
- zakup szafy biurowej do zabudowy 
- zakup wyposażenia kuchni (zakup zmywarki w ZSP w Abramowie) 
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