
SPRAWOZDANIE  

z dnia 1 marca 2010 r.  

 

w sprawie wykorzystania środków finansowych za 2009 rok 

 

Plan: 299 180,00 zł  

Wykonanie : 256 882,23 zł 

dział 851 rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 

§ 3020. nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 
plan: 250,00 zł wykonanie : 250,00 zł 100 % planu 

§ 3030. wydatki na rzecz osób fizycznych 
plan: 22 000,00 zł wykonanie : 18 680,64 zł 85 % planu 

§ 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników 
plan : 118 500,00 zł wykonanie : 118 499,44 zł 100 % planu 

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenie roczne 

plan: 8 763,00 zł wykonanie : 8 762,08 zł 100 % planu 

§ 4110. składki na ubezpieczenie społeczne 

plan: 21 037,00 zł wykonanie : 21 009,74 zł 99 % planu 

§ 4120. składki na fundusz pracy 

plan : 3 150,00 zł wykonanie: 2 994,16 zł 95 % planu 

§ 4170. wynagrodzenia bezosobowe 

plan: 24 000,00 zł wykonanie: 17 287,75 zł 72 %planu 

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia 

plan: 17 180,00 zł wykonanie : 10 229,31 zł 60 % planu 

§ 4230. zakup leków i materiałów medycznych 
plan: 200,00 zł wykonanie: 77,30 zł 39% planu 

§ 4260. zakup energii 

plan: 8 250,00 zł wykonanie: 6 990,91 zł 85 % planu 

Nie wykonano planu ze względu na niższe niz zakładano opłaty za energię  cieplną  w miesiącach jesienno -

zimowych w porównaniu do roku poprzedniego  

§ 4270. zakup usług remontowych 

plan: 15 000,00 zł wykonanie : 14 983,60 zł 100 % planu 

§ 4280. zakup usług zdrowotnych 

plan: 200,00 zł wykonanie : 191,00 zł 96 % planu 

§ 4300. zakup usług pozostałych 

plan: 25 500,00 zł wykonanie : 11 064,87 zł 43 % planu 

§ 4350. zakup usług dostępu do sieci internet 

plan: 1 500,00 zł wykonanie: 872,50 zł 58 % planu 

§ 4370. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej 

plan: 2 300,00 zł wykonanie : 1 279,76 zł 56% planu 

§ 4400. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 

plan: 15 000,00 zł wykonanie: 14 897,88 zł 100 % planu 

§ 4410. podróże służbowe krajowe 

plan : 1 000,00 zł wykonanie : 748,96 zł 75 % planu 

§ 4430. różne opłaty i składki 

plan: 1 500,00 zł wykonanie : 1 302,00 zł 87 % planu 

§ 4440. odpis na ZFŚS 

plan: 3 660,00 zł wykonanie: 3 250,13 zł 89 % planu 

§ 4610. koszty postępowania sądowego 

plan: 4 690,00 zł wykonanie : 1 360,00 zł 29 % planu 

Nie wykonano zakładanego planu ze względu na mniejszą niż zakładano liczbę osób skierowanych przez GKRPA
na badanie przez biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu  

§ 4700. szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 

plan : 4 000,00 zł wykonanie : 1 170,00 zł 29 % planu 

§ 4740. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 

plan : 500,00 zł wykonanie : 259,80 zł 100 % planu 

§ 4750. zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 
Plan : 1 000,00 zł wykonanie : 720,40 72 % planu 

Plan: 6 500,00 zł 

Wykonanie : 5 450,30 zł  

Dział 851 rozdział 85153 zwalczanie narkomanii 

§ 4170. wynagrodzenia bezosobowe 

plan: 300,00 zł wykonanie : 0,00 zł 0 % planu 

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia 

plan: 500,00 zł wykonanie : 260,30 zł 52 % planu 

§ 4300. zakup usług pozostałych 

plan: 5 200,00 zł wykonanie: 5 190,00 zł 100 % planu 

§ 4410. podróże służbowe krajowe 

plan: 250,00 zł wykonanie : 0,00 zł 0 % planu 

§ 4700. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

plan: 250,00 zł wykonanie : 0,00 zł 0 % planu 

Środki finansowe w 2009 r. wydatkowano zgodnie z zakładanymi zadaniami gminnego programu profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/229/09

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r. dla gminy Zdzieszowice.

Poszczególne zadania gminnego programu zostały zrealizowane zgodnie z ustawą  o zamówieniach publicznych, gdzie
wartoś ć  usług nie przekraczała kwoty 14 000 euro i wybór oferenta następował  z wolnej ręki z wyborem
najkorzystniejszej oferty z przedstawionych. Nie wykonano w większości paragrafów zamierzonego planu ze względu

na zmniejszone wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stosunku do zaplanowanych na 2009 rok.
Ze względu na powyższe, po wpłynięciu ostatniej raty z zezwoleń, ograniczono wydatki bieżące , czego skutkiem było
niewykorzystanie w całości środków finansowych na poszczególnych paragrafach.  

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej robotnika gospodarczego

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zdzieszowicach

- wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok pracowników Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Ośrodka Profilaktyki i osób na umowę zlecenie

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny

- wynagrodzenia z umów zleceń  z zakresu prawa rodzinnego dla osób w sytuacjach kryzysowych, dotkniętych

przemocą, z problemem uzależnienia 

- umowa zlecenie na prowadzenie zaję ć  edukcyjno - socjoterapeutycznych na świetlicy Ośrodka Profilaktyki

i Wspierania Rodziny 

- umowa na prowadzenie zajęć kompensacyjno - wyrównawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

- umowa na prowadzenie zajęć edukacyjno - terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, kierowanych

przez MGOPS w Zdzieszowicach 

- umowa zlecenie dla opiekuna grupy dzieci podczas ferii zimowych i letnich we współpracy z MGOKSiR
w Zdzieszowicach 

- zakup nagród dla dzieci i młodzieży podczas akcji profilaktycznej i na festyny profilaktyczne dla dzieci organizowane
przez środowiska samorządowe 

- zakup nagród dla dzieci do konkursów profilaktycznych organizowanych przez publiczne przedszkola i szkoły
podstawowe z terenu gminy Zdzieszowice 

- współpraca z Klubem Abstynenta w Zdzieszowicach w zakresie organizacji Zlotu Radości dla rodzin z problemem
alkoholowym oraz spotkania opłatkowego dla osób i rodzin z problemem alkoholowym ( zakup art. spożywczych) 

- zakup art. gospodarczych i wyposażenia bieżącego według potrzeb Ośrodka oraz na świetlicę dla dzieci

- zakup materiałów biurowych na potrzeby Ośrodka oraz do księgowości

- zakup środków czystości na potrzeby Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny

- zakup art. spożywczych na zajecia świetlicowe dla dzieci oraz na spotkania z przedstawicielami różnych instytucji

pomocowych organizowane w Ośrodku Profilaktyki 

- zakup książek, prenumerata wydawnictw o tematyce uzależnienia, z zakresu profilaktyki problemowej do
wypożyczania w Ośrodku Profilaktyki 

- zakup pakietu edukacyjnego do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej na szczeblu lokalnym

- zakup nowego komputera na potrzeby OPiWR (poprzedni uległ uszkodzeniu, koszt naprawy nieopłacalny)

- zakup leków do apteczki OPiWR

- zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody na potrzeby Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny

- odnowienie pomieszczeń i konserwacje sprzętu w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny

- badania profilaktyczne pracowników OPiWR

- szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zakresu profilaktyki
uzależnień 

- poradnictwo psychologiczno - terapeutyczne dla młodzieży z terenu gminy Zdzieszowice podczas Święta Młodzieży
we współpracy ze Stowarzyszeniem z Góry Św. Anny 

- opłaty sądowe za skierowanie osób na przymusowe leczenie odwykowe zgodnie z wytycznymi Gminnej Komisji
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 

- wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej zgodnie z przepisami w OPiWR

- umowa na serwisowanie oprogramowania do księgowości w OPiWR

- usługi noclegowe - zwrot kosztów noclegu podczas szkoleń

- koszty przesyłek prenumeraty wydawnictw, prowizje bankowe, przeprowadzenie szkoleń  bhp pracowników
Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami 

- opłata za ścieki, śmieci w OPiWR

- usługi dostępu do internetu w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny

- opłata za telefon w OPiWR

- opłata za czynsz OPiWR

- zwrot kosztów przejazdu, delegacje osób za szkolenia związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych

- ubezpieczenie Ośrodka Profilaktyki od kradzieży, pożaru, oc

- naliczenie wg przepisów o zfśs

- opłaty sądowe za skierowanie osób z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkolowych na badanie
biegłego i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 

- szkolenia dla pracowników OPiWR z zakresu profilkatyki problemowej oraz księgowości

- zakup papieru ksero na potrzeby OPiWR

- zakup dyskietek, tuszy oraz zakup nowego komputera

- Nie wykonano planu ze względu na rezygnację  z podjęcia umowy w OPiWR przez terapeutę  uzależnień  ds

profilaktyki narkomanii 

- zakup wydawnictw w formie książek z zakresu uzależnienia od narkotyków do przekazania na potrzeby szkół
z terenu gminy Zdzieszowice 

- spektakle profilaktyczne dla publicznego gimnazjum, szkół podstawowych z zakresu profilaktyki narkomanii

- poradnictwo psychologiczno - terapeutyczne dla młodzieży z terenu gminy Zdzieszowice podczas Święta Młodzieży
organizowanego ze Stowarzyszeniem z Góry Św. Anny 

- Nie wykonano planu ze względu na brak szkoleń w zakresie profilaktyki narkomanii odpowiednich do kwalifikacji
pracowników OPiWR 

- Nie wykonano planu ze względu na brak odpowiednich szkoleń  z zakresu profilaktyki narkomanii i co z tym
związane brak zwrotu kosztów podróży 
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SPRAWOZDANIE  

z dnia 1 marca 2010 r.  

 

w sprawie wykorzystania środków finansowych za 2009 rok 

 

Plan: 299 180,00 zł  

Wykonanie : 256 882,23 zł 

dział 851 rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 

§ 3020. nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 
plan: 250,00 zł wykonanie : 250,00 zł 100 % planu 

§ 3030. wydatki na rzecz osób fizycznych 
plan: 22 000,00 zł wykonanie : 18 680,64 zł 85 % planu 

§ 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników 
plan : 118 500,00 zł wykonanie : 118 499,44 zł 100 % planu 

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenie roczne 

plan: 8 763,00 zł wykonanie : 8 762,08 zł 100 % planu 

§ 4110. składki na ubezpieczenie społeczne 

plan: 21 037,00 zł wykonanie : 21 009,74 zł 99 % planu 

§ 4120. składki na fundusz pracy 

plan : 3 150,00 zł wykonanie: 2 994,16 zł 95 % planu 

§ 4170. wynagrodzenia bezosobowe 

plan: 24 000,00 zł wykonanie: 17 287,75 zł 72 %planu 

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia 

plan: 17 180,00 zł wykonanie : 10 229,31 zł 60 % planu 

§ 4230. zakup leków i materiałów medycznych 
plan: 200,00 zł wykonanie: 77,30 zł 39% planu 

§ 4260. zakup energii 

plan: 8 250,00 zł wykonanie: 6 990,91 zł 85 % planu 

Nie wykonano planu ze względu na niższe niz zakładano opłaty za energię  cieplną  w miesiącach jesienno -

zimowych w porównaniu do roku poprzedniego  

§ 4270. zakup usług remontowych 

plan: 15 000,00 zł wykonanie : 14 983,60 zł 100 % planu 

§ 4280. zakup usług zdrowotnych 

plan: 200,00 zł wykonanie : 191,00 zł 96 % planu 

§ 4300. zakup usług pozostałych 

plan: 25 500,00 zł wykonanie : 11 064,87 zł 43 % planu 

§ 4350. zakup usług dostępu do sieci internet 

plan: 1 500,00 zł wykonanie: 872,50 zł 58 % planu 

§ 4370. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej 

plan: 2 300,00 zł wykonanie : 1 279,76 zł 56% planu 

§ 4400. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 

plan: 15 000,00 zł wykonanie: 14 897,88 zł 100 % planu 

§ 4410. podróże służbowe krajowe 

plan : 1 000,00 zł wykonanie : 748,96 zł 75 % planu 

§ 4430. różne opłaty i składki 

plan: 1 500,00 zł wykonanie : 1 302,00 zł 87 % planu 

§ 4440. odpis na ZFŚS 

plan: 3 660,00 zł wykonanie: 3 250,13 zł 89 % planu 

§ 4610. koszty postępowania sądowego 

plan: 4 690,00 zł wykonanie : 1 360,00 zł 29 % planu 

Nie wykonano zakładanego planu ze względu na mniejszą niż zakładano liczbę osób skierowanych przez GKRPA
na badanie przez biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu  

§ 4700. szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 

plan : 4 000,00 zł wykonanie : 1 170,00 zł 29 % planu 

§ 4740. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 

plan : 500,00 zł wykonanie : 259,80 zł 100 % planu 

§ 4750. zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 
Plan : 1 000,00 zł wykonanie : 720,40 72 % planu 

Plan: 6 500,00 zł 

Wykonanie : 5 450,30 zł  

Dział 851 rozdział 85153 zwalczanie narkomanii 

§ 4170. wynagrodzenia bezosobowe 

plan: 300,00 zł wykonanie : 0,00 zł 0 % planu 

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia 

plan: 500,00 zł wykonanie : 260,30 zł 52 % planu 

§ 4300. zakup usług pozostałych 

plan: 5 200,00 zł wykonanie: 5 190,00 zł 100 % planu 

§ 4410. podróże służbowe krajowe 

plan: 250,00 zł wykonanie : 0,00 zł 0 % planu 

§ 4700. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

plan: 250,00 zł wykonanie : 0,00 zł 0 % planu 

Środki finansowe w 2009 r. wydatkowano zgodnie z zakładanymi zadaniami gminnego programu profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/229/09

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r. dla gminy Zdzieszowice.

Poszczególne zadania gminnego programu zostały zrealizowane zgodnie z ustawą  o zamówieniach publicznych, gdzie
wartoś ć  usług nie przekraczała kwoty 14 000 euro i wybór oferenta następował  z wolnej ręki z wyborem
najkorzystniejszej oferty z przedstawionych. Nie wykonano w większości paragrafów zamierzonego planu ze względu

na zmniejszone wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stosunku do zaplanowanych na 2009 rok.
Ze względu na powyższe, po wpłynięciu ostatniej raty z zezwoleń, ograniczono wydatki bieżące , czego skutkiem było
niewykorzystanie w całości środków finansowych na poszczególnych paragrafach.  

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej robotnika gospodarczego

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zdzieszowicach

- wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok pracowników Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Ośrodka Profilaktyki i osób na umowę zlecenie

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny

- wynagrodzenia z umów zleceń  z zakresu prawa rodzinnego dla osób w sytuacjach kryzysowych, dotkniętych

przemocą, z problemem uzależnienia 

- umowa zlecenie na prowadzenie zaję ć  edukcyjno - socjoterapeutycznych na świetlicy Ośrodka Profilaktyki

i Wspierania Rodziny 

- umowa na prowadzenie zajęć kompensacyjno - wyrównawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

- umowa na prowadzenie zajęć edukacyjno - terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, kierowanych

przez MGOPS w Zdzieszowicach 

- umowa zlecenie dla opiekuna grupy dzieci podczas ferii zimowych i letnich we współpracy z MGOKSiR
w Zdzieszowicach 

- zakup nagród dla dzieci i młodzieży podczas akcji profilaktycznej i na festyny profilaktyczne dla dzieci organizowane
przez środowiska samorządowe 

- zakup nagród dla dzieci do konkursów profilaktycznych organizowanych przez publiczne przedszkola i szkoły
podstawowe z terenu gminy Zdzieszowice 

- współpraca z Klubem Abstynenta w Zdzieszowicach w zakresie organizacji Zlotu Radości dla rodzin z problemem
alkoholowym oraz spotkania opłatkowego dla osób i rodzin z problemem alkoholowym ( zakup art. spożywczych) 

- zakup art. gospodarczych i wyposażenia bieżącego według potrzeb Ośrodka oraz na świetlicę dla dzieci

- zakup materiałów biurowych na potrzeby Ośrodka oraz do księgowości

- zakup środków czystości na potrzeby Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny

- zakup art. spożywczych na zajecia świetlicowe dla dzieci oraz na spotkania z przedstawicielami różnych instytucji

pomocowych organizowane w Ośrodku Profilaktyki 

- zakup książek, prenumerata wydawnictw o tematyce uzależnienia, z zakresu profilaktyki problemowej do
wypożyczania w Ośrodku Profilaktyki 

- zakup pakietu edukacyjnego do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej na szczeblu lokalnym

- zakup nowego komputera na potrzeby OPiWR (poprzedni uległ uszkodzeniu, koszt naprawy nieopłacalny)

- zakup leków do apteczki OPiWR

- zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody na potrzeby Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny

- odnowienie pomieszczeń i konserwacje sprzętu w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny

- badania profilaktyczne pracowników OPiWR

- szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zakresu profilaktyki
uzależnień 

- poradnictwo psychologiczno - terapeutyczne dla młodzieży z terenu gminy Zdzieszowice podczas Święta Młodzieży
we współpracy ze Stowarzyszeniem z Góry Św. Anny 

- opłaty sądowe za skierowanie osób na przymusowe leczenie odwykowe zgodnie z wytycznymi Gminnej Komisji
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 

- wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej zgodnie z przepisami w OPiWR

- umowa na serwisowanie oprogramowania do księgowości w OPiWR

- usługi noclegowe - zwrot kosztów noclegu podczas szkoleń

- koszty przesyłek prenumeraty wydawnictw, prowizje bankowe, przeprowadzenie szkoleń  bhp pracowników
Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami 

- opłata za ścieki, śmieci w OPiWR

- usługi dostępu do internetu w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny

- opłata za telefon w OPiWR

- opłata za czynsz OPiWR

- zwrot kosztów przejazdu, delegacje osób za szkolenia związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych

- ubezpieczenie Ośrodka Profilaktyki od kradzieży, pożaru, oc

- naliczenie wg przepisów o zfśs

- opłaty sądowe za skierowanie osób z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkolowych na badanie
biegłego i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 

- szkolenia dla pracowników OPiWR z zakresu profilkatyki problemowej oraz księgowości

- zakup papieru ksero na potrzeby OPiWR

- zakup dyskietek, tuszy oraz zakup nowego komputera

- Nie wykonano planu ze względu na rezygnację  z podjęcia umowy w OPiWR przez terapeutę  uzależnień  ds

profilaktyki narkomanii 

- zakup wydawnictw w formie książek z zakresu uzależnienia od narkotyków do przekazania na potrzeby szkół
z terenu gminy Zdzieszowice 

- spektakle profilaktyczne dla publicznego gimnazjum, szkół podstawowych z zakresu profilaktyki narkomanii

- poradnictwo psychologiczno - terapeutyczne dla młodzieży z terenu gminy Zdzieszowice podczas Święta Młodzieży
organizowanego ze Stowarzyszeniem z Góry Św. Anny 

- Nie wykonano planu ze względu na brak szkoleń w zakresie profilaktyki narkomanii odpowiednich do kwalifikacji
pracowników OPiWR 

- Nie wykonano planu ze względu na brak odpowiednich szkoleń  z zakresu profilaktyki narkomanii i co z tym
związane brak zwrotu kosztów podróży 
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SPRAWOZDANIE  

z dnia 1 marca 2010 r.  

 

w sprawie wykorzystania środków finansowych za 2009 rok 

 

Plan: 299 180,00 zł  

Wykonanie : 256 882,23 zł 

dział 851 rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 

§ 3020. nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 
plan: 250,00 zł wykonanie : 250,00 zł 100 % planu 

§ 3030. wydatki na rzecz osób fizycznych 
plan: 22 000,00 zł wykonanie : 18 680,64 zł 85 % planu 

§ 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników 
plan : 118 500,00 zł wykonanie : 118 499,44 zł 100 % planu 

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenie roczne 

plan: 8 763,00 zł wykonanie : 8 762,08 zł 100 % planu 

§ 4110. składki na ubezpieczenie społeczne 

plan: 21 037,00 zł wykonanie : 21 009,74 zł 99 % planu 

§ 4120. składki na fundusz pracy 

plan : 3 150,00 zł wykonanie: 2 994,16 zł 95 % planu 

§ 4170. wynagrodzenia bezosobowe 

plan: 24 000,00 zł wykonanie: 17 287,75 zł 72 %planu 

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia 

plan: 17 180,00 zł wykonanie : 10 229,31 zł 60 % planu 

§ 4230. zakup leków i materiałów medycznych 
plan: 200,00 zł wykonanie: 77,30 zł 39% planu 

§ 4260. zakup energii 

plan: 8 250,00 zł wykonanie: 6 990,91 zł 85 % planu 

Nie wykonano planu ze względu na niższe niz zakładano opłaty za energię  cieplną  w miesiącach jesienno -

zimowych w porównaniu do roku poprzedniego  

§ 4270. zakup usług remontowych 

plan: 15 000,00 zł wykonanie : 14 983,60 zł 100 % planu 

§ 4280. zakup usług zdrowotnych 

plan: 200,00 zł wykonanie : 191,00 zł 96 % planu 

§ 4300. zakup usług pozostałych 

plan: 25 500,00 zł wykonanie : 11 064,87 zł 43 % planu 

§ 4350. zakup usług dostępu do sieci internet 

plan: 1 500,00 zł wykonanie: 872,50 zł 58 % planu 

§ 4370. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej 

plan: 2 300,00 zł wykonanie : 1 279,76 zł 56% planu 

§ 4400. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 

plan: 15 000,00 zł wykonanie: 14 897,88 zł 100 % planu 

§ 4410. podróże służbowe krajowe 

plan : 1 000,00 zł wykonanie : 748,96 zł 75 % planu 

§ 4430. różne opłaty i składki 

plan: 1 500,00 zł wykonanie : 1 302,00 zł 87 % planu 

§ 4440. odpis na ZFŚS 

plan: 3 660,00 zł wykonanie: 3 250,13 zł 89 % planu 

§ 4610. koszty postępowania sądowego 

plan: 4 690,00 zł wykonanie : 1 360,00 zł 29 % planu 

Nie wykonano zakładanego planu ze względu na mniejszą niż zakładano liczbę osób skierowanych przez GKRPA
na badanie przez biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu  

§ 4700. szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 

plan : 4 000,00 zł wykonanie : 1 170,00 zł 29 % planu 

§ 4740. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 

plan : 500,00 zł wykonanie : 259,80 zł 100 % planu 

§ 4750. zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 
Plan : 1 000,00 zł wykonanie : 720,40 72 % planu 

Plan: 6 500,00 zł 

Wykonanie : 5 450,30 zł  

Dział 851 rozdział 85153 zwalczanie narkomanii 

§ 4170. wynagrodzenia bezosobowe 

plan: 300,00 zł wykonanie : 0,00 zł 0 % planu 

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia 

plan: 500,00 zł wykonanie : 260,30 zł 52 % planu 

§ 4300. zakup usług pozostałych 

plan: 5 200,00 zł wykonanie: 5 190,00 zł 100 % planu 

§ 4410. podróże służbowe krajowe 

plan: 250,00 zł wykonanie : 0,00 zł 0 % planu 

§ 4700. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

plan: 250,00 zł wykonanie : 0,00 zł 0 % planu 

Środki finansowe w 2009 r. wydatkowano zgodnie z zakładanymi zadaniami gminnego programu profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/229/09

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r. dla gminy Zdzieszowice.

Poszczególne zadania gminnego programu zostały zrealizowane zgodnie z ustawą  o zamówieniach publicznych, gdzie
wartoś ć  usług nie przekraczała kwoty 14 000 euro i wybór oferenta następował  z wolnej ręki z wyborem
najkorzystniejszej oferty z przedstawionych. Nie wykonano w większości paragrafów zamierzonego planu ze względu

na zmniejszone wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stosunku do zaplanowanych na 2009 rok.
Ze względu na powyższe, po wpłynięciu ostatniej raty z zezwoleń, ograniczono wydatki bieżące , czego skutkiem było
niewykorzystanie w całości środków finansowych na poszczególnych paragrafach.  

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej robotnika gospodarczego

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zdzieszowicach

- wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok pracowników Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Ośrodka Profilaktyki i osób na umowę zlecenie

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny

- wynagrodzenia z umów zleceń  z zakresu prawa rodzinnego dla osób w sytuacjach kryzysowych, dotkniętych

przemocą, z problemem uzależnienia 

- umowa zlecenie na prowadzenie zaję ć  edukcyjno - socjoterapeutycznych na świetlicy Ośrodka Profilaktyki

i Wspierania Rodziny 

- umowa na prowadzenie zajęć kompensacyjno - wyrównawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

- umowa na prowadzenie zajęć edukacyjno - terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, kierowanych

przez MGOPS w Zdzieszowicach 

- umowa zlecenie dla opiekuna grupy dzieci podczas ferii zimowych i letnich we współpracy z MGOKSiR
w Zdzieszowicach 

- zakup nagród dla dzieci i młodzieży podczas akcji profilaktycznej i na festyny profilaktyczne dla dzieci organizowane
przez środowiska samorządowe 

- zakup nagród dla dzieci do konkursów profilaktycznych organizowanych przez publiczne przedszkola i szkoły
podstawowe z terenu gminy Zdzieszowice 

- współpraca z Klubem Abstynenta w Zdzieszowicach w zakresie organizacji Zlotu Radości dla rodzin z problemem
alkoholowym oraz spotkania opłatkowego dla osób i rodzin z problemem alkoholowym ( zakup art. spożywczych) 

- zakup art. gospodarczych i wyposażenia bieżącego według potrzeb Ośrodka oraz na świetlicę dla dzieci

- zakup materiałów biurowych na potrzeby Ośrodka oraz do księgowości

- zakup środków czystości na potrzeby Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny

- zakup art. spożywczych na zajecia świetlicowe dla dzieci oraz na spotkania z przedstawicielami różnych instytucji

pomocowych organizowane w Ośrodku Profilaktyki 

- zakup książek, prenumerata wydawnictw o tematyce uzależnienia, z zakresu profilaktyki problemowej do
wypożyczania w Ośrodku Profilaktyki 

- zakup pakietu edukacyjnego do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej na szczeblu lokalnym

- zakup nowego komputera na potrzeby OPiWR (poprzedni uległ uszkodzeniu, koszt naprawy nieopłacalny)

- zakup leków do apteczki OPiWR

- zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody na potrzeby Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny

- odnowienie pomieszczeń i konserwacje sprzętu w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny

- badania profilaktyczne pracowników OPiWR

- szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zakresu profilaktyki
uzależnień 

- poradnictwo psychologiczno - terapeutyczne dla młodzieży z terenu gminy Zdzieszowice podczas Święta Młodzieży
we współpracy ze Stowarzyszeniem z Góry Św. Anny 

- opłaty sądowe za skierowanie osób na przymusowe leczenie odwykowe zgodnie z wytycznymi Gminnej Komisji
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 

- wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej zgodnie z przepisami w OPiWR

- umowa na serwisowanie oprogramowania do księgowości w OPiWR

- usługi noclegowe - zwrot kosztów noclegu podczas szkoleń

- koszty przesyłek prenumeraty wydawnictw, prowizje bankowe, przeprowadzenie szkoleń  bhp pracowników
Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami 

- opłata za ścieki, śmieci w OPiWR

- usługi dostępu do internetu w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny

- opłata za telefon w OPiWR

- opłata za czynsz OPiWR

- zwrot kosztów przejazdu, delegacje osób za szkolenia związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych

- ubezpieczenie Ośrodka Profilaktyki od kradzieży, pożaru, oc

- naliczenie wg przepisów o zfśs

- opłaty sądowe za skierowanie osób z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkolowych na badanie
biegłego i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 

- szkolenia dla pracowników OPiWR z zakresu profilkatyki problemowej oraz księgowości

- zakup papieru ksero na potrzeby OPiWR

- zakup dyskietek, tuszy oraz zakup nowego komputera

- Nie wykonano planu ze względu na rezygnację  z podjęcia umowy w OPiWR przez terapeutę  uzależnień  ds

profilaktyki narkomanii 

- zakup wydawnictw w formie książek z zakresu uzależnienia od narkotyków do przekazania na potrzeby szkół
z terenu gminy Zdzieszowice 

- spektakle profilaktyczne dla publicznego gimnazjum, szkół podstawowych z zakresu profilaktyki narkomanii

- poradnictwo psychologiczno - terapeutyczne dla młodzieży z terenu gminy Zdzieszowice podczas Święta Młodzieży
organizowanego ze Stowarzyszeniem z Góry Św. Anny 

- Nie wykonano planu ze względu na brak szkoleń w zakresie profilaktyki narkomanii odpowiednich do kwalifikacji
pracowników OPiWR 

- Nie wykonano planu ze względu na brak odpowiednich szkoleń  z zakresu profilaktyki narkomanii i co z tym
związane brak zwrotu kosztów podróży 
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SPRAWOZDANIE  

z dnia 1 marca 2010 r.  

 

w sprawie wykorzystania środków finansowych za 2009 rok 

 

Plan: 299 180,00 zł  

Wykonanie : 256 882,23 zł 

dział 851 rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 

§ 3020. nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 
plan: 250,00 zł wykonanie : 250,00 zł 100 % planu 

§ 3030. wydatki na rzecz osób fizycznych 
plan: 22 000,00 zł wykonanie : 18 680,64 zł 85 % planu 

§ 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników 
plan : 118 500,00 zł wykonanie : 118 499,44 zł 100 % planu 

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenie roczne 

plan: 8 763,00 zł wykonanie : 8 762,08 zł 100 % planu 

§ 4110. składki na ubezpieczenie społeczne 

plan: 21 037,00 zł wykonanie : 21 009,74 zł 99 % planu 

§ 4120. składki na fundusz pracy 

plan : 3 150,00 zł wykonanie: 2 994,16 zł 95 % planu 

§ 4170. wynagrodzenia bezosobowe 

plan: 24 000,00 zł wykonanie: 17 287,75 zł 72 %planu 

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia 

plan: 17 180,00 zł wykonanie : 10 229,31 zł 60 % planu 

§ 4230. zakup leków i materiałów medycznych 
plan: 200,00 zł wykonanie: 77,30 zł 39% planu 

§ 4260. zakup energii 

plan: 8 250,00 zł wykonanie: 6 990,91 zł 85 % planu 

Nie wykonano planu ze względu na niższe niz zakładano opłaty za energię  cieplną  w miesiącach jesienno -

zimowych w porównaniu do roku poprzedniego  

§ 4270. zakup usług remontowych 

plan: 15 000,00 zł wykonanie : 14 983,60 zł 100 % planu 

§ 4280. zakup usług zdrowotnych 

plan: 200,00 zł wykonanie : 191,00 zł 96 % planu 

§ 4300. zakup usług pozostałych 

plan: 25 500,00 zł wykonanie : 11 064,87 zł 43 % planu 

§ 4350. zakup usług dostępu do sieci internet 

plan: 1 500,00 zł wykonanie: 872,50 zł 58 % planu 

§ 4370. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej 

plan: 2 300,00 zł wykonanie : 1 279,76 zł 56% planu 

§ 4400. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 

plan: 15 000,00 zł wykonanie: 14 897,88 zł 100 % planu 

§ 4410. podróże służbowe krajowe 

plan : 1 000,00 zł wykonanie : 748,96 zł 75 % planu 

§ 4430. różne opłaty i składki 

plan: 1 500,00 zł wykonanie : 1 302,00 zł 87 % planu 

§ 4440. odpis na ZFŚS 

plan: 3 660,00 zł wykonanie: 3 250,13 zł 89 % planu 

§ 4610. koszty postępowania sądowego 

plan: 4 690,00 zł wykonanie : 1 360,00 zł 29 % planu 

Nie wykonano zakładanego planu ze względu na mniejszą niż zakładano liczbę osób skierowanych przez GKRPA
na badanie przez biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu  

§ 4700. szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 

plan : 4 000,00 zł wykonanie : 1 170,00 zł 29 % planu 

§ 4740. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 

plan : 500,00 zł wykonanie : 259,80 zł 100 % planu 

§ 4750. zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 
Plan : 1 000,00 zł wykonanie : 720,40 72 % planu 

Plan: 6 500,00 zł 

Wykonanie : 5 450,30 zł  

Dział 851 rozdział 85153 zwalczanie narkomanii 

§ 4170. wynagrodzenia bezosobowe 

plan: 300,00 zł wykonanie : 0,00 zł 0 % planu 

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia 

plan: 500,00 zł wykonanie : 260,30 zł 52 % planu 

§ 4300. zakup usług pozostałych 

plan: 5 200,00 zł wykonanie: 5 190,00 zł 100 % planu 

§ 4410. podróże służbowe krajowe 

plan: 250,00 zł wykonanie : 0,00 zł 0 % planu 

§ 4700. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

plan: 250,00 zł wykonanie : 0,00 zł 0 % planu 

Środki finansowe w 2009 r. wydatkowano zgodnie z zakładanymi zadaniami gminnego programu profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/229/09

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r. dla gminy Zdzieszowice.

Poszczególne zadania gminnego programu zostały zrealizowane zgodnie z ustawą  o zamówieniach publicznych, gdzie
wartoś ć  usług nie przekraczała kwoty 14 000 euro i wybór oferenta następował  z wolnej ręki z wyborem
najkorzystniejszej oferty z przedstawionych. Nie wykonano w większości paragrafów zamierzonego planu ze względu

na zmniejszone wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stosunku do zaplanowanych na 2009 rok.
Ze względu na powyższe, po wpłynięciu ostatniej raty z zezwoleń, ograniczono wydatki bieżące , czego skutkiem było
niewykorzystanie w całości środków finansowych na poszczególnych paragrafach.  

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej robotnika gospodarczego

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zdzieszowicach

- wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok pracowników Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Ośrodka Profilaktyki i osób na umowę zlecenie

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny

- wynagrodzenia z umów zleceń  z zakresu prawa rodzinnego dla osób w sytuacjach kryzysowych, dotkniętych

przemocą, z problemem uzależnienia 

- umowa zlecenie na prowadzenie zaję ć  edukcyjno - socjoterapeutycznych na świetlicy Ośrodka Profilaktyki

i Wspierania Rodziny 

- umowa na prowadzenie zajęć kompensacyjno - wyrównawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

- umowa na prowadzenie zajęć edukacyjno - terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, kierowanych

przez MGOPS w Zdzieszowicach 

- umowa zlecenie dla opiekuna grupy dzieci podczas ferii zimowych i letnich we współpracy z MGOKSiR
w Zdzieszowicach 

- zakup nagród dla dzieci i młodzieży podczas akcji profilaktycznej i na festyny profilaktyczne dla dzieci organizowane
przez środowiska samorządowe 

- zakup nagród dla dzieci do konkursów profilaktycznych organizowanych przez publiczne przedszkola i szkoły
podstawowe z terenu gminy Zdzieszowice 

- współpraca z Klubem Abstynenta w Zdzieszowicach w zakresie organizacji Zlotu Radości dla rodzin z problemem
alkoholowym oraz spotkania opłatkowego dla osób i rodzin z problemem alkoholowym ( zakup art. spożywczych) 

- zakup art. gospodarczych i wyposażenia bieżącego według potrzeb Ośrodka oraz na świetlicę dla dzieci

- zakup materiałów biurowych na potrzeby Ośrodka oraz do księgowości

- zakup środków czystości na potrzeby Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny

- zakup art. spożywczych na zajecia świetlicowe dla dzieci oraz na spotkania z przedstawicielami różnych instytucji

pomocowych organizowane w Ośrodku Profilaktyki 

- zakup książek, prenumerata wydawnictw o tematyce uzależnienia, z zakresu profilaktyki problemowej do
wypożyczania w Ośrodku Profilaktyki 

- zakup pakietu edukacyjnego do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej na szczeblu lokalnym

- zakup nowego komputera na potrzeby OPiWR (poprzedni uległ uszkodzeniu, koszt naprawy nieopłacalny)

- zakup leków do apteczki OPiWR

- zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody na potrzeby Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny

- odnowienie pomieszczeń i konserwacje sprzętu w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny

- badania profilaktyczne pracowników OPiWR

- szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zakresu profilaktyki
uzależnień 

- poradnictwo psychologiczno - terapeutyczne dla młodzieży z terenu gminy Zdzieszowice podczas Święta Młodzieży
we współpracy ze Stowarzyszeniem z Góry Św. Anny 

- opłaty sądowe za skierowanie osób na przymusowe leczenie odwykowe zgodnie z wytycznymi Gminnej Komisji
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 

- wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej zgodnie z przepisami w OPiWR

- umowa na serwisowanie oprogramowania do księgowości w OPiWR

- usługi noclegowe - zwrot kosztów noclegu podczas szkoleń

- koszty przesyłek prenumeraty wydawnictw, prowizje bankowe, przeprowadzenie szkoleń  bhp pracowników
Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami 

- opłata za ścieki, śmieci w OPiWR

- usługi dostępu do internetu w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny

- opłata za telefon w OPiWR

- opłata za czynsz OPiWR

- zwrot kosztów przejazdu, delegacje osób za szkolenia związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych

- ubezpieczenie Ośrodka Profilaktyki od kradzieży, pożaru, oc

- naliczenie wg przepisów o zfśs

- opłaty sądowe za skierowanie osób z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkolowych na badanie
biegłego i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 

- szkolenia dla pracowników OPiWR z zakresu profilkatyki problemowej oraz księgowości

- zakup papieru ksero na potrzeby OPiWR

- zakup dyskietek, tuszy oraz zakup nowego komputera

- Nie wykonano planu ze względu na rezygnację  z podjęcia umowy w OPiWR przez terapeutę  uzależnień  ds

profilaktyki narkomanii 

- zakup wydawnictw w formie książek z zakresu uzależnienia od narkotyków do przekazania na potrzeby szkół
z terenu gminy Zdzieszowice 

- spektakle profilaktyczne dla publicznego gimnazjum, szkół podstawowych z zakresu profilaktyki narkomanii

- poradnictwo psychologiczno - terapeutyczne dla młodzieży z terenu gminy Zdzieszowice podczas Święta Młodzieży
organizowanego ze Stowarzyszeniem z Góry Św. Anny 

- Nie wykonano planu ze względu na brak szkoleń w zakresie profilaktyki narkomanii odpowiednich do kwalifikacji
pracowników OPiWR 

- Nie wykonano planu ze względu na brak odpowiednich szkoleń  z zakresu profilaktyki narkomanii i co z tym
związane brak zwrotu kosztów podróży 
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SPRAWOZDANIE  

z dnia 1 marca 2010 r.  

 

w sprawie wykorzystania środków finansowych za 2009 rok 

 

Plan: 299 180,00 zł  

Wykonanie : 256 882,23 zł 

dział 851 rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 

§ 3020. nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 
plan: 250,00 zł wykonanie : 250,00 zł 100 % planu 

§ 3030. wydatki na rzecz osób fizycznych 
plan: 22 000,00 zł wykonanie : 18 680,64 zł 85 % planu 

§ 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników 
plan : 118 500,00 zł wykonanie : 118 499,44 zł 100 % planu 

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenie roczne 

plan: 8 763,00 zł wykonanie : 8 762,08 zł 100 % planu 

§ 4110. składki na ubezpieczenie społeczne 

plan: 21 037,00 zł wykonanie : 21 009,74 zł 99 % planu 

§ 4120. składki na fundusz pracy 

plan : 3 150,00 zł wykonanie: 2 994,16 zł 95 % planu 

§ 4170. wynagrodzenia bezosobowe 

plan: 24 000,00 zł wykonanie: 17 287,75 zł 72 %planu 

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia 

plan: 17 180,00 zł wykonanie : 10 229,31 zł 60 % planu 

§ 4230. zakup leków i materiałów medycznych 
plan: 200,00 zł wykonanie: 77,30 zł 39% planu 

§ 4260. zakup energii 

plan: 8 250,00 zł wykonanie: 6 990,91 zł 85 % planu 

Nie wykonano planu ze względu na niższe niz zakładano opłaty za energię  cieplną  w miesiącach jesienno -

zimowych w porównaniu do roku poprzedniego  

§ 4270. zakup usług remontowych 

plan: 15 000,00 zł wykonanie : 14 983,60 zł 100 % planu 

§ 4280. zakup usług zdrowotnych 

plan: 200,00 zł wykonanie : 191,00 zł 96 % planu 

§ 4300. zakup usług pozostałych 

plan: 25 500,00 zł wykonanie : 11 064,87 zł 43 % planu 

§ 4350. zakup usług dostępu do sieci internet 

plan: 1 500,00 zł wykonanie: 872,50 zł 58 % planu 

§ 4370. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej 

plan: 2 300,00 zł wykonanie : 1 279,76 zł 56% planu 

§ 4400. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 

plan: 15 000,00 zł wykonanie: 14 897,88 zł 100 % planu 

§ 4410. podróże służbowe krajowe 

plan : 1 000,00 zł wykonanie : 748,96 zł 75 % planu 

§ 4430. różne opłaty i składki 

plan: 1 500,00 zł wykonanie : 1 302,00 zł 87 % planu 

§ 4440. odpis na ZFŚS 

plan: 3 660,00 zł wykonanie: 3 250,13 zł 89 % planu 

§ 4610. koszty postępowania sądowego 

plan: 4 690,00 zł wykonanie : 1 360,00 zł 29 % planu 

Nie wykonano zakładanego planu ze względu na mniejszą niż zakładano liczbę osób skierowanych przez GKRPA
na badanie przez biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu  

§ 4700. szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 

plan : 4 000,00 zł wykonanie : 1 170,00 zł 29 % planu 

§ 4740. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 

plan : 500,00 zł wykonanie : 259,80 zł 100 % planu 

§ 4750. zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 
Plan : 1 000,00 zł wykonanie : 720,40 72 % planu 

Plan: 6 500,00 zł 

Wykonanie : 5 450,30 zł  

Dział 851 rozdział 85153 zwalczanie narkomanii 

§ 4170. wynagrodzenia bezosobowe 

plan: 300,00 zł wykonanie : 0,00 zł 0 % planu 

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia 

plan: 500,00 zł wykonanie : 260,30 zł 52 % planu 

§ 4300. zakup usług pozostałych 

plan: 5 200,00 zł wykonanie: 5 190,00 zł 100 % planu 

§ 4410. podróże służbowe krajowe 

plan: 250,00 zł wykonanie : 0,00 zł 0 % planu 

§ 4700. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

plan: 250,00 zł wykonanie : 0,00 zł 0 % planu 

Środki finansowe w 2009 r. wydatkowano zgodnie z zakładanymi zadaniami gminnego programu profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/229/09

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r. dla gminy Zdzieszowice.

Poszczególne zadania gminnego programu zostały zrealizowane zgodnie z ustawą  o zamówieniach publicznych, gdzie
wartoś ć  usług nie przekraczała kwoty 14 000 euro i wybór oferenta następował  z wolnej ręki z wyborem
najkorzystniejszej oferty z przedstawionych. Nie wykonano w większości paragrafów zamierzonego planu ze względu

na zmniejszone wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stosunku do zaplanowanych na 2009 rok.
Ze względu na powyższe, po wpłynięciu ostatniej raty z zezwoleń, ograniczono wydatki bieżące , czego skutkiem było
niewykorzystanie w całości środków finansowych na poszczególnych paragrafach.  

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej robotnika gospodarczego

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zdzieszowicach

- wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok pracowników Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Ośrodka Profilaktyki i osób na umowę zlecenie

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny

- wynagrodzenia z umów zleceń  z zakresu prawa rodzinnego dla osób w sytuacjach kryzysowych, dotkniętych

przemocą, z problemem uzależnienia 

- umowa zlecenie na prowadzenie zaję ć  edukcyjno - socjoterapeutycznych na świetlicy Ośrodka Profilaktyki

i Wspierania Rodziny 

- umowa na prowadzenie zajęć kompensacyjno - wyrównawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

- umowa na prowadzenie zajęć edukacyjno - terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, kierowanych

przez MGOPS w Zdzieszowicach 

- umowa zlecenie dla opiekuna grupy dzieci podczas ferii zimowych i letnich we współpracy z MGOKSiR
w Zdzieszowicach 

- zakup nagród dla dzieci i młodzieży podczas akcji profilaktycznej i na festyny profilaktyczne dla dzieci organizowane
przez środowiska samorządowe 

- zakup nagród dla dzieci do konkursów profilaktycznych organizowanych przez publiczne przedszkola i szkoły
podstawowe z terenu gminy Zdzieszowice 

- współpraca z Klubem Abstynenta w Zdzieszowicach w zakresie organizacji Zlotu Radości dla rodzin z problemem
alkoholowym oraz spotkania opłatkowego dla osób i rodzin z problemem alkoholowym ( zakup art. spożywczych) 

- zakup art. gospodarczych i wyposażenia bieżącego według potrzeb Ośrodka oraz na świetlicę dla dzieci

- zakup materiałów biurowych na potrzeby Ośrodka oraz do księgowości

- zakup środków czystości na potrzeby Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny

- zakup art. spożywczych na zajecia świetlicowe dla dzieci oraz na spotkania z przedstawicielami różnych instytucji

pomocowych organizowane w Ośrodku Profilaktyki 

- zakup książek, prenumerata wydawnictw o tematyce uzależnienia, z zakresu profilaktyki problemowej do
wypożyczania w Ośrodku Profilaktyki 

- zakup pakietu edukacyjnego do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej na szczeblu lokalnym

- zakup nowego komputera na potrzeby OPiWR (poprzedni uległ uszkodzeniu, koszt naprawy nieopłacalny)

- zakup leków do apteczki OPiWR

- zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody na potrzeby Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny

- odnowienie pomieszczeń i konserwacje sprzętu w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny

- badania profilaktyczne pracowników OPiWR

- szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zakresu profilaktyki
uzależnień 

- poradnictwo psychologiczno - terapeutyczne dla młodzieży z terenu gminy Zdzieszowice podczas Święta Młodzieży
we współpracy ze Stowarzyszeniem z Góry Św. Anny 

- opłaty sądowe za skierowanie osób na przymusowe leczenie odwykowe zgodnie z wytycznymi Gminnej Komisji
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 

- wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej zgodnie z przepisami w OPiWR

- umowa na serwisowanie oprogramowania do księgowości w OPiWR

- usługi noclegowe - zwrot kosztów noclegu podczas szkoleń

- koszty przesyłek prenumeraty wydawnictw, prowizje bankowe, przeprowadzenie szkoleń  bhp pracowników
Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami 

- opłata za ścieki, śmieci w OPiWR

- usługi dostępu do internetu w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny

- opłata za telefon w OPiWR

- opłata za czynsz OPiWR

- zwrot kosztów przejazdu, delegacje osób za szkolenia związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych

- ubezpieczenie Ośrodka Profilaktyki od kradzieży, pożaru, oc

- naliczenie wg przepisów o zfśs

- opłaty sądowe za skierowanie osób z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkolowych na badanie
biegłego i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 

- szkolenia dla pracowników OPiWR z zakresu profilkatyki problemowej oraz księgowości

- zakup papieru ksero na potrzeby OPiWR

- zakup dyskietek, tuszy oraz zakup nowego komputera

- Nie wykonano planu ze względu na rezygnację  z podjęcia umowy w OPiWR przez terapeutę  uzależnień  ds

profilaktyki narkomanii 

- zakup wydawnictw w formie książek z zakresu uzależnienia od narkotyków do przekazania na potrzeby szkół
z terenu gminy Zdzieszowice 

- spektakle profilaktyczne dla publicznego gimnazjum, szkół podstawowych z zakresu profilaktyki narkomanii

- poradnictwo psychologiczno - terapeutyczne dla młodzieży z terenu gminy Zdzieszowice podczas Święta Młodzieży
organizowanego ze Stowarzyszeniem z Góry Św. Anny 

- Nie wykonano planu ze względu na brak szkoleń w zakresie profilaktyki narkomanii odpowiednich do kwalifikacji
pracowników OPiWR 

- Nie wykonano planu ze względu na brak odpowiednich szkoleń  z zakresu profilaktyki narkomanii i co z tym
związane brak zwrotu kosztów podróży 
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