
Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Wójta Gminy Leoncin
NR 53 l20ll z dnia 28 marca 201lr.

II{FORMACJA

o wykonaniu dochodów i wydatków na dziefi 3t.|2.201.0r.

Budzet Gminy Leoncin na20l0 rok został przyjęty uchwałą nrXLl60/09 Rady Gminy

Leoncin z dniaZZ grudnia 2009 roku.

Budzet na rok 2010 zostat. ustalony w następujących wielkościach:

Dochody w łącznej kwocie 28.236.346 zł. w podziale na dochody bieŻące w wysokości

II.378.250 zł i dochody majątkowe w kwocie 16.858.096 zł

Wydatki w łącznej kwocie 3f.265.652 zł w podziale na wydatki bieiące w wysokości

12.935.275 zł i wydatki majątkowe w wysokości 19.330.377 zŁ

Do uchwały w sprawie uchwalenia budzetu gminy na20|0 rok dołączono równieiPrognozę

kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne, która przewidywałazadłuienie gminy w 2010

roku w wysokości 4.873.306 zł t deftcyt budżetu w wysokości 4.029.306 zł.

Uchwała budżetowa zawterał.a również limity zobowlązan: z tytlłłu przejściowego deficytu

budżetu w kwocie 1.000.000 ZŁ, planowanego deficytu w kwocie 4.029.306 zł oraz

v'ryprzedzającego finansowania działafi finansowanych zę środków pochodzących z budzetu

Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000 zł. UpowaŻnienia Wójta przewidywały możliwość

zaclryanta poŻyczek i kredytów na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 1.000.000

zł'' zaciągania zobowtązan na finansowanie wydatków na WPI, na programy finansowane z

udziałem Środków europejskich do wysokoŚci określonej w zat'ącznikach do uchwały,

zobowiązań z tytułu umów których rea|izacja w roku następnym jest niezbędna dla

zapewnienia ciągłoŚci działania gminy i termin zapł.aty upływa w roku 20Il nał'ącznąkwotę

1.000.000 zł'. W roku 2010 Wójt skorzystał' z takiego upowaznienia podpisując umowy na

zaklp oleju opałowego' obsługę prawną gminy, zarządzanie kryzysowe, zimowe utrzymanie

dróg. W roku 2010 Wójt nie skorzystał z innych upoważnień udzielonych mu przęz Radę tj.

nie udzielał poŻyczek, poręczeń i gwarancji, nie lokował wolnych środków budzetowych na

rachunkach bankowych w innych bankach.

Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanychptzezUrząd Gminy na rok 2010 został

ustalony Zarządzentem Nr Il2010 Wójta Gminy Leoncin z dnia 4 stycznia 2010r. Plan

finansowy zadan z zakresu administracji rządowej i innych zadan zleconych gminom
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ustawami na rok 2O1O zostaŁustalony Zarządzeniem Nr 2|2OIO Wójta Gminy Leoncin z dnia

4 stycznia20l0r.

Budzet Gminy w trakcie realizacji ulegał zmianom, w wyniku których na dziefi 31

grudnia 2010 roku ksztahował się następująco:

Dochody w ł'ącznej kwocie 14,207,016 zł. w podziale na dochody bieŻące w wysokości

12'887.f48złidochodymajątkowewkwociet,299,768zł'

Wydatki w łącznej kwocie 16.113.136 zł' w podziale na wydatki bieŻące w wysokości

13.055.233 zł i wydatki majątkowe w wysokości 3.057.903 zł

Plan dochodow zmniejszył się w ciągu roku o I4.O29.33O zł', co stanowi mniej o 50,000ń w

stosunku do dochodow zaplanowanych w uchwale budzetowej na rok 2010. Analogicznie

plan wydatków uległ zmniejszeniu o 16.152,5|6 zŁ, co Stanowi mniej o 50,00% w stosunku

do wydatków zaplanowanych w uchwale budzetowej.

Na dziefi 3I.t2.20I0r. deficyt budżetu w kwocie |.906.120 zł zaplanowano pokryó

przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 461.41O z} i poŻyczek w kwocie 947.024

zł, innych źródeł(wolne Środki) 714.486 zt. z Ęm, Że Pozostałe przychody w wysokości

216.800 zł'przeznaczono w całości na spłatę rat kredytow.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wykonanie dochodów i wydatków budzetowych wynikające

ze sprawozdania zamknęło się kwotą

- dochody 13.438.072,14 zł'

- wydatki 14.789.368,02 zł.

Jak wynika ze Sprawozdania o nadwyice/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za

okres od początku roku do końca roku 2010 róinica między wykonanymi dochodami, a

wykonanymi wydatkami wyniosła minus I.35I,295,88 zł

I. omówienie dochodów

Zaplanowane:

w uchwale budzetowej 28.236.346,00 zł

nadziefi3l.I2.ZOtOr. 14,207.0|6,00 zł

Wykonane: 13.438.072,14 zt

co stanowi 94,590 planu po zmianach.
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DoCHODY BIEZĄCE

Dochody bieŻące zaplanowano w wysokości 12.907.248'00 zł co stanowi 89,67,000ń

ogólnego budzetu Gminy i wykonano w kwocie 12,739.960,67 zł,

Dotacje celowo na zadania zlecone - zaplanowano w kwocie - 1.645.299 zl tj, 12,00o

budżetu iprzeznaczone są na:'

- dotacja celowa na realizację ustawy z dnta 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napę{owego wykorzystywanego do produkcji rolnej _ plan 36.642 zł

i wykonanie 36.640,93 zł (1O0%-planu)

- dotacj a celowa na rea}tzai1ę zadan z zahesu administracj i rządowej - plan 67 .537 zł i
\

wykonanie 67.537 zł ( 100%planu)

- dofacja na przeprowadzenie,spisu rolnego w Gminie - plan 17.I1zł i wykonanie 17.133,08

zł (99,9Oońplanu)

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie _ plan I,200 złi

wykonanie I.I94,99zł (99,580^ planu )
- dotacja celowa na wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej _ planl4,996 zł i wykonanie

14.990,52 zł' (99,960ń planu)

- dotacja celowa na r,tybory do rad gmin i wybory wójtów - plan 23.823 zł i wykonanie

22.54O,61 zł (94,62Yo planu)

- dotacja celowa zzakresu obrony cywilnej - plan i wykonanie 500 zł (I00% planu)

- dotacja celowa zzakesu ochrony zdrowru_ plan 150 zł. i wykonanie i50 zł ( 10O%planu}

- dotacja celowa na świadc zęnia rcdzinne, świa dczenie z funduszu alimentacyj nego oruz

składki na ubezpieczen|a emerytalne i rentowe z ubezpteczenia społecznęgo- plan 1.387.000

zł, wykonanie 1 .3 80.78 4,9I zŁ (99 ,55oń planu) \
- dotacja na składki na ubezpieczen|e zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczeniazpomocy społecznej- plan 1 .300 zŁ, wykonanię I.123,20 zł (86,40Yo planu)

- dotacja celowa na wypłatę rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi

zasiłków celowych _ plan i wykonanie 95.000 zł

Dotacje celowe otrrymyw ane z budżetu piń't*" na realizację własnych zadań bieżących

w wysokości 119.600 zł,w Ęmz
- dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi - plan 100.000 zł i wykonanię 96.184,27 zł

(96,18% planu)

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczeniazpomocy społecznej- plan i wykonanie 7.900 zł
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- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczęnia emerytalne i rentowe _

plan 1 1.000 zł - wykonanie 9 '9I1,06 zł' (90,I0o^ planu)

- dotacja na zasiłki stałe - plan i wykonanie 99.000 zł

- dotacja na utrzymanie oŚrodka Pomocy Społecznej - plan i wykonanie 69.480 zł ( 100%

planu)

- dotacja celowa na pomoc państwa w zakresie dożywiania _ plan 24.000 zł i wykonanie

2|.914,34 zł

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 26.905 zł' i

wykonanie 22.973,00 zł (85,39%o planu)

Dotacja celowa ottzymana z powiatu na zadania bieŻące realizowane na podstawie

porozumienia na zadanie z zaktęsu zimowego lttrzymania dróg powiatowych _ plan i

wykonanie 46.400 zł (I00% planu).

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

w tym:

- dotacja narea|izację projektu,,Punkt przedszkolny,,Anulka'' w Leoncinie'' realizowanego w

ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w re'gionach Działanie 9.1

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

świadczonych w systemie oŚwiaty Poddziałanie 9.1.I Zmniejszenie nierównoŚci w stopniu

upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu operacyjnego Kapitał Ludzki - plan

176.730 zł i wykonanie I73.532,13 zł (98,00Yop|anu)

- dotacja narea|tzację projektu "BądŹ aktywny-wybierzprzyszł.ość,, realizowanego w ramach

Priorytetu VII Promocja inJegracji społecznej Dziil'anie 7.1 Rozwój i upowszechnianie

aktywnej integracji Programu operacyjnego Kapitał Ludzki - plan 83.617 zł i wykonanie

83 .513,49 zt (100% planu)

- dotacja na rea|izację projektu ,,Zagrajmy o Sukces'' realizowanego w ramach Priorytetu IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Dział.anie 9.1 Wyrównywanie szans

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie

oświaty Programu operacyjnego Kapitał Ludzki - plan i wykonani e 1 .42O zł

Dochody podatkowe i inne zostaĘ zaplanowane w kwocie 10.606.297 tj. 97,97,ń planu

dochodów i wykonane w kwocie 10.390.679,45 w tym:

i' Dochody podatkowe Gminy ogółem - plan 4.68I.565 zŁ wykonanie 4.496.530'27 zł'

- Podatek od nieruchomości - plan 958.536 zł wykonanie 868.080'50 zł



- Podatek rolny

- Podatek leśny

- wptywy z opłaty targowej

- wpływy z opłaty skarbowej

- wpływy z opłat za zez:wolenia na

- pozostałe odsetki

- wpływy z róźzny ch dochodów

- częśc oświatowa

- częśc wyrównawcza

)

- plan I37.856 Zł wykonanie 114.176,72 zt

- plan 104.580 zł wykonanie |04.300,12 zł.

- Podatek od środków transportowych - plan I0I'I03 zŁ wykonanie 97.397,60 zł'

- Podatek od działaIności gospodarczej osob ftzycznych, opłacany w formie karty podatkowej

- plan 9.000 Zł' wykonanie II.I44'28 zł

- Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan I37.500 zł wykonanie 174.189'50 zł'

- Podatek dochodowy od osób fizycznych - plan 3,146,756 zł wykonanie 3.080.206,00 zł

- Podatek dochodowy od osób prawnych - plan 20.000 zł wykonanie 25.093,15 zł.

- Podatek od spadków i darowizn - plan 57.000 zŁ wykonanie 73.85I,42 zł

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

- plan 9.234 zł wykonanie 9.234,00 zł

2. Inne dochody i opłaty lokalne ogółem planowane 592.388 zł i wykonarre 561.805,18 zł

- wpływy z opłat za uŻytkowanie wieczyste nieruchomo ści

- plan 36.900 zł wykonanie 23.905,56 zł

- dochody z najmu i dzierzav,ry składników majątkowych Gminy

- plan |16.000 zŁ wykonanie l|7.893'30 Zł

- plan 25.000 zł wykonanie 20.60I,00 zł

- plan 27.000 zł wykonanie 2I.942,40 zt

sprzedaŻ alkoholu

- plan 77.000 zł. wykonanie 7I.095,f0 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przezjednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw - plan 72.448 zt wykonanie 69.258,39 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat ztyiilupodatków i opłat

- plan 5.700 zŁ wykonanie 7.752,26 zł

- plan |0.|30 zł wykonanie 9.250,77 zł

- plan 222.2|0 zł wykonanie 2f0.I06,30 zł'

3. Subwencja ogólna zap|anowana i wykonana w kwocie 5.332.344 zł'

w tym:

- plan 3.864.648 zł wykonanie 3.864.648 zł

- plan |.467.696 zł wykonanie I.467.696 zł
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DoCHODY MAJĄTKOWE

Zap|anowano w wysokości 1.299.768zł co stanowi 9,I5 oń ogó|nego planu dochodów i

wykonano w kwocie 698.177,47 zł.

010 Rolnictwo i łowiectwo

Zrea|izowano dochody z tyĄułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków

niewygasających w 2009 z rea|izacjt zadania Budowa kana|izacji w Nowym Wilkowie,

Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszcza|ni ścieków, sieć wodociągowa Gniewniewice,

Michałów, Nowa Mała Wieś, Grochale' budowa wodociągu ośniki i sieci wodociągowej

Leoncin-Michałów w kwocie 457.223,47 zł.

600 transport i łączność

otrzymano dotację z FoGR w wysokości 45.000 zł na ręa|izację zadania inwestycyjnego

,'Modernizacja nawierzchni drogi we wsi Secymin Polski' Nowy Secymin' Stanisławów gm.

Leoncin".

Zrea|izowano dochody z tytlilu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków

niewygasających w 2009 z rea|izacji zadania modernizacj a na:wierzchni drogi gminnej Nowe

Polesie w kwocie 1I9.000 zł,

750 Administracja publiczna

Zrea|izowano dochody z tytliu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków

niewygasających w 2009 z rea|izacji zadania zakup sprzętu nagłaśniającego w kwocie 40.000

zł'

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż,arowa

otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska

poŻarnlczej w kwocie 1 1.888 zł

801 OŚwiata i wychowanie

Zrea|izowarlo dochody z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych

niewygasających w 2009 zrea|izacji zadaniazakup kontenerów dla ZS

25'000 zł

W trakcie 2010 roku ogłaszane były kilkakrotnie przetargi na sprzeduŻ

następuj ących nieruchomości :

na zakup motopompy

w terminie wydatków

w Leoncinie w kwocie

- 3 działki budowlane w Wincentówku wTaZzudziałamiw drodze wewnętrznej
- Nowe Grochale _ działki pod zabudowę mieszkaniowąo powierzchni,

- Stare Grochale - powierzchniaprzeznaczona do sprzedazy 2,5 ha
- Nowe Polesie - powierzchniaprzeznaczonado sprzedaŻy O,5 ha
- Michałów - powierzchniaprzeznaczona do sprzedłŻy 7,600 m2
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Niestety nie udało się zrea|izować, Żadnych dochodów ze sprzedazy majątku.

Przeprowadzone przetatgi zakonczyły się wynikami negatywnyml'' ze względu na brak

zainteresowania zę strony potencjalnych inwestorów. Rok 2010 był dla gminy trudnym

rokiem ze wzg|ędu na zagroŻenia powodzią. Wiosną i wczesnym latem duŻy obszar gminy

był pod woda. Ta sytuacja sprawiła, ie dziaŁki budowlane, które oferowała gmina nie były

atrakcyjne.

II. omówienie wydatków

Zaplanowane;

w uchwale budzetowej

na dzięn3I.I2.20I0r.

Wykonane:

co stanowi 73,I3oń planu po zmianach.

WYDATKI BIEZĄCE

Wydatki bieiące zaplanowano w wysokoŚci 13.055.233 zŁ i wykonano w kwocie

II.784.426,30 zł co stanowi 90,27yo planu wydatków bieżących. Większośó wydatków

bieżących wykonywana jest proporcjonalnie do wysokości planu tj. w dzia|e:

010 Rolnictwo i łowiectwo 88.1s%

z przeznaazeniem na wpłaty na rzeaz izb rolniczych, remonty pomp , malowanie stacji

uzdatniania wody, dopłaty do zakupu wody, zvrot podatku akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

600 Transport i łącznoŚć 97,|3oń

z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych, opłaty Za

umięszczenie urządzeń w pasie drogowym, zakup tablicy i znaków drogowych, równanie

dróg i ułozenie nawierzchni zwirowej na remontowanych drogach.

700 Gospodarka mieszkaniowa 83.84,ń

z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe' składki ZUs, energię' zakup oleju

opałowego, gazu i węgla, środków czystości, pranie obrusów dla GoK-u, malowanie wiat

przystankowych, wywóz nieczystości, serwis toalet, roŻne opłaty-sądowe, Za v\rypis z księgi

wieczystej, ogłoszenia prasowe.

7|0 DziałalnoŚć usługowa 41,66oń

zprzęznaczeniem na opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań, odpisy i wyrysy, zakup

zniczy i wiązanek kwiatów.

750 Administracja publiczna

32.265.652,00 zł

16.113. i36 ,00 zł '

II.784.426,30 zł

88,75'
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z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki ZIJS, składki PFRON,

diety radnych, zakup materiałów i wyposazenia, paliwa, energii, usług zdrowotnych'

remontowych(naprawa samochodu, serwis kopiarki) i prowizje bankowe, prenumeraty

czasopism, obsługa prawna, szkolenia pracowników, delegacje

751 Urzędy naczelnych organów władry państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa 96,770ń

z przeznaczeniem na diety, wynagrodzenia bezosobowe, zakllp materiałów i wyposażenia,

zaklp usług kserograficznych, zakup akcesoriów komputerovYych i papieru do sprzętu

drukarskiego

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż,arowa

86.94"ń

z Wzeznaczeniem na ekwiwalenty dla strazaków, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS,

zakup energii, paliwa, materiałów i wyposażenia(prądownice, pilarka' prowadnica, Wodery ,
ubrania robocze, opłatę składek, usługi remontowe i pozostałe- naprawy i przeg|ądy

samochodów strażackich, ubezpieczenie samochodów' artykuły spoŻywcze, worki, rękawice

wykorzystywane do akcj i przeciwpowodziowej.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatkirwiązane z ich poborem

g0,gg"

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjne-prowizje i ryczałty dla sohysów

pobierających podatki, papier do drukarek, opłaty komornicze i opłaty zaprzesyłki.

757 Obsługa długu publicznego 96,86"ń

zprzeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i prowizji od kredytów i pożyczek

801 oświata i wychowanie 90'730^

z pTzeznaczeniem na wydatki związane z dowoŻeniem uczniów do szkół i funkcjonowaniem

Zespołu Szkół w Leoncinie, Zespołu Szkół w Głusku, Zespołu Szkół w Górkach, Punktu

Przedszkolnego,,Anulka"

851 ochrona zdrowia 88,,74"ń

zprzeznaczeniem nawarsztaty i spektakle o tematyce profilaktykiuza|eŻnień, wynagrodzenia

bezosobowe za zajęcia podczas ferii, składki ZUS, diety komisji alkoholowej, zakup sprzętu

sportowego i nagród w konkursach, usługi terapeutyczne.

852 Pomoc społeczna 98,12"ń

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców-pensjonariuszy domów

pomocy społecznej, na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki ZIJI, składki na
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ubezpieczenia zdrowotne, wypłatę świadczeń społecznych, zasiłków, utrzymanie ośrodka

Pomocy Społecznej ' zakup paliwa' druków, materiałów biurowych, drukarki' bindownicy,

niszczarki, fotela i krzeseł

854 Edukaryjna opieka wychowawcza86,20oń

z przęZnaczeniem na utrzymanie świetlic szkolnych, stypendia dla uczniów i paliwo na

vtyjazd podczas kolonii

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

73,72"

z przeznaczeniem na zakup energii na oświetlenie ulic ' placów i dróg, remonty PomP,

naprawa szambiarki, konserwacja oświetlenia, wymiana lamp i słupa oświetleniowego,

odławianie psów i opieka nad zwięrzętami' usługi weterynaryjne, badanie jakości wody,

opłaty za schronisko' wywóz nieczystości zpasa zieleni.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zprzeznaczeniem na dotację dla

926 Kultura fizyczna i sport

100,0070

Biblioteki Publicznei Gminv Leoncin

99,97oń

Z ptzęznaczeniem na zakup nagród dla uczestników zawodów, zakup sprzętu sportowego,

sędziowanie podczas zawodów, usługi przew ozu na zaw o dy .

WYDATKI MAJĄTKoWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3,057.903 zł' i wykonano w kwocie

3.004.94I,72 zł co stanowi 98,270ń planu wydatków majątkowych'

010 Rolnictwo i łowiectwo 97,79o/o

Zakończono budowę wodociągu na odcinku Nowy Wilków-Nowe Polesie na kwotę 2I7.694

zł' oraz wodociągu na odcinku Leoncin-Michałów na kwotę 125.000 zł., atakze wybudowano

częśókanalizacji sanitarnej Nowy Wilków-Nowe Polesie na kwotę 1.704.488,80 zł. odłożono

rozpoczęcię zadania Modemizacja i rozbudowa gminnej oczyszcza|ni ścieków w Michałowie

i w 2010 wykonano tylko wypis z ewidencji gruntów.

600 Transport i łączność 99,65o/0

Wykonano modernizację nawierzcl.ni ulicy Szkolnej, Cichej i ulicy Sadowej na kwotę

II8.945,66 zł oraz modemizację nawierzchni drogi w Nowym Polesiu, Secyminie Polskim,

Nowym Secyminie i Stanisławowie na kwotę 47I.613,70 zł. Wykupiono grunty pod drogi

gminne na kwotę 23'963 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa 100'0070
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Wybudowano wiaty przystankowe na kwotę 9516 oraz wykonano projekt i wniosek

aplikacyjny doĘczący zagospodarowania teręnu przy Urzędzie Gminy na kwotę 33.708,16 zŁ.

750 Administracja publiczna 98,39o

Zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę 22,868 zł' dekorację Świetlną zewnętrznąna kwotę

6.597,76 zł oraz zabezpieczono w wydatkach niewygasających środki na zakup systemu

nagłaśniania w kwocie 40.000 zł.

754 Bezpieczefitstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

100'00oń

Zakupiono motopompępozarnicządla oSP w Leoncinie na kwotę 23.775,40 zł

801 Oświata i wychowanie 100,0070

Wykonano projekt placu zabaw na kwotę 7.320 oraz przygotowano protest i skargę na wynik

negatywny oceny projektu Budowa Sali sportowej w ZS w Głusku na kwotę 3.870 zł

851 Ochrona zdrowia 100,007o

Udzielono dotacji dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zal<ładów opieki Zdrowotnej w

Nowym Dworze Mazowieckim w kwocie 9.000 zł na zakup lamp do fototerapii |eczenia

Żołtaczki u niemowląt.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

99,7|oń

Wykonano oświetlenie drogowe na kwotę 183.578,72 zł.

III.Informacja o stanie zadłużenia Gminy Leoncin

Na dzień 31 grudnia 20I0r. Gmina posiadała zadłuŻenie w wysokości 2,043.224 zł z tytułu

poŻyczekuzyskanych w Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(947.024 zł) oraz kredytów zaciryniętych w bankach komercyjnych(l .096.200 zł).


