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ZARZĄDZENIE NR 224/2014
WÓJTA GMINY IZABELIN
z dnia 1 sierpnia 2014 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin wraz z informacją o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 r., informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Izabelinie za pierwsze półrocze 2014 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.1) ) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.2) ) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przekazać Radzie Gminy Izabelin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:
1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin za pierwsze półrocze 2014 r. stanowiącą
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego
zarządzenia,
3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Izabelin za pierwsze półrocze
2014 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie za
pierwsze półrocze 2014 r. stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Izabelinie za pierwsze półrocze 2014 r. stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 podlegają ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

1) Zmiany
2) Zmiany

911

tekstu jednolitego ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379
tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz.
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Izabelin
Witold Malarowski
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 224/2014
Wójta Gminy Izabelin
z dnia 1 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY IZABELIN
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU
DANE OGÓLNE
Uchwała Budżetowa na rok 2014 Gminy Izabelin Nr XXXIII/283/13 z dnia 18 grudnia 2013 r.
przewidywała:

plan dochodów
w tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe

45.007.294,34 zł

plan wydatków
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

51.098.104,34 zł

41.424.119,00 zł
3.583.175,34 zł

39.456.708,00 zł
11.641.396,34 zł

W toku realizacji budżetu w ciągu pierwszego półrocza 2014 r. uchwałami Rady Gminy oraz
zarządzeniami Wójta Gminy budżet został zmieniony i wynosił:

plan dochodów
w tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe

49.914.303,18 zł

plan wydatków
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

53.715.113,18 zł

41.344.252,84 zł
8.570.050,34 zł

39.814.257,84 zł
13.900.855,34 zł

Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków budżetu w ciągu pierwszego półrocza 2014 r.
kształtowało się następująco:

po stronie dochodów
w tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe

21.492.390,32 zł

po stronie wydatków
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

21.666.374,70 zł

21.280.509,48 zł
211.880,84 zł

19.336.321,51 zł
2.330.053,19 zł
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a wydatkami stanowi deficyt i wynosi

Poz. 7587

173.984,38 zł

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji
komunalnych na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 14.467.987,18 zł co stanowi 29,0%
planowanychdochodów ogółem, w tym:
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.625.000,- zł zaciągnięta na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Aktualizacja projektu i budowa I etapu oczyszczalni ścieków
„Mokre Łąki” oraz systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Izabelin”,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2.599.588,- zł na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę
sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Izabelin”,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości
2.378.979,30 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków „Mokre
Łąki” w Truskawiu w Gminie Izabelin”
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości
2.172.419,88 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przyłączami w Hornówku, Izabelinie C i Truskawiu – Helenówku w Gminie Izabelin”
- kredyt w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie 1.175.000,- zł na spłaty wcześniej zaciągniętych
zobowiązań,
- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego 2.275.000,- zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hornówku ul. Wojska Polskiego”,
- emisja obligacji komunalnych zorganizowana przez PKO BP S.A. w wysokości 1.992.000,- zł na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego - rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hornówku ul. Wojska
Polskiego oraz na dofinansowanie rozbudowy Gminnego Przedszkola w Laskach,
- kredyt w PKO BP S.A. z przeznaczeniem dofinansowania rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Gminie
Izabelin w wysokości 250.000,- zł.
Na dzień 30 czerwca 2014 roku Gmina Izabelin posiadała należności wymagalne w wysokości
1.484.676,53 zł.
Do niniejszej informacji dołączono część tabelaryczną zawierającą:
- zestawienie dochodów budżetu w zakresie planu i wykonania na dzień 30.06.2014 r. stanowiące załącznik nr
1,
- zestawienie wydatków budżetu w zakresie planu i wykonania na dzień 30.06.2014 r. stanowiące załącznik nr
2,
- zestawienie realizacji wydatków majątkowych, stanowiące załącznik nr 3,
- zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych gminie ustawami, stanowiące załącznik nr 4,
- zestawienie realizacji wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego, stanowiące
załącznik nr 5.
DOCHODY
Plan po zmianach wynosi

49.914.303,18 zł

Wykonanie wynosi 21.492.390,32 zł co stanowi 43,1% planowanych dochodów ogółem, w tym:
- dochody bieżące 21.280.509,48 zł co stanowi 51,5% planowanych dochodów bieżących
- dochody majątkowe 211.880,84 zł co stanowi 2,5% planowanych dochodów majątkowych.
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Analiza wykonanych dochodów wykazuje prawidłowy poziom wykonania dochodów bieżących
w stosunku do planowanych kwot.
Dochody majątkowe będą realizowane w znacznej mierze w drugim półroczu.
W czerwcu br. został przeprowadzony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi
Mościska. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym i nieruchomość została sprzedana za kwotę
670.842,- zł. Akt notarialny zostanie podpisany z początkiem sierpnia.
Gmina Izabelin złożyła wniosek o dofinansowanie projektu dot. budowy kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i wodociągu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności. Obecnie
wniosek przeszedł ocenę formalną i ocenę merytoryczną I stopnia.
Planuje się pozyskanie środków na dofinansowanie ww. inwestycji po podpisaniu umowy na przełomie
sierpnia i września br.
Realizacja dochodów w poszczególnych działach jest następująca:
Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo
Plan 2.161,89 zł, wykonanie 2.161,89 zł co stanowi 100% planowanych dochodów.
Dotacja celowa na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Dział 600 Transport i Łączność
Plan 2.250,- zł, wykonanie 2.910,54 zł co stanowi 129,4 % planowanych dochodów.
Wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji dla gminy Stare Babice na obsługę transportu
zbiorowego mieszkańców linią L-7 w wysokości 2.243,88 zł oraz kara za zniszczenie wiaty
przystankowej 666,66 zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan 1.418.000,- zł, wykonanie 568.460,64 zł co stanowi 40,1% planowanych dochodów.
Wpływy dotyczą głównie dochodów z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
202.614,66 zł, z najmu i dzierżawy w wysokości 152.700,64 zł.
Pozostałe wpływy z różnych opłat i dochodów wyniosły 7.697,21 zł.
Dochody ze sprzedaży nieruchomości - wykonanie 205.448,13 zł. Pozostałe planowane dochody z tego
tytułu będą realizowane w drugim półroczu.
Dział 710 Działalność usługowa
Plan 45.500,- zł, wykonanie 17.692,- zł co stanowi 38,9% planowanych dochodów.
Wpływy głównie dotyczą opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym w Laskach. Planuje się
pozyskanie dotacji na remont cmentarza wojennego w Laskach w wysokości 10.000,- zł w drugim
półroczu br.
Dział 750 Administracja publiczna
Plan 144.465,27 zł, wykonanie 80.271,28 zł co stanowi 55,6% planowanych dochodów.
Otrzymaliśmy dotację na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości
37.086,- zł oraz zwrot dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego udzielonej na
realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w wysokości 3.287,05 zł, inne
dochody 39.898,23 zł to m.in. opłaty mieszkaniowe, zwroty kosztów, odsetki.
Dotację w wysokości 11.786,27 zł na realizację projektu pn. „Programowanie Rozwoju Obszaru
Metropolitalnego Warszawy” planuje się pozyskać w drugim półroczu 2014 r.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
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Plan 16.927,- zł, wykonanie 15.877,- zł co stanowi 93,8% planowanych dochodów.
Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 1.050,- zł z Krajowego Biura Wyborczego
z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz dotację
w wysokości 14.827,- zł z przeznaczeniem pokrycia kosztów związanych z wyborami do Parlamentu
Europejskiego.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 30.669.747 zł, wykonanie 14.828.539,14 zł co stanowi 48,3% planowanych dochodów.
Realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych
przekazywanych z budżetu państwa za pierwsze półrocze 2014 r. jest na poziomie 44,5% planowanych
wpływów. Oznacza to zmniejszone dochody z tego tytułu w okresie półrocza o 1.201.606,- zł.
Zmniejszone dochody z budżetu państwa rzutują na poziom wykonanych dochodów za I półrocze.
Zrealizowano dochody budżetowe z tytułu udziałów:
- w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 9.617.502 zł,
- w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 180.891,83 zł.
inne dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe, takie jak:
- podatek z prowadzonej działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
w wysokości 17.404,97 zł,
- podatek od spadków i darowizn w wysokości 98.229,58 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 477.211,20 zł.
Zrealizowano również dochody podatkowe i opłaty pobierane bezpośrednio przez jednostki
samorządowe, wykonanie podstawowych dochodów przedstawia się następująco:
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych

plan
6.166.000,00
10.210,00
85.000,00
206.000,00

wykonanie
3.468.491,74
10.412,85
41.009,23
95.680,90

%
56,25
101,99
48,25
46,45

W dziale 756 zarejestrowano również wpływy z tytułu:
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców 614.381,77 zł,
- opłaty skarbowej w wysokości 15.674,40 zł,
- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 124.233,15 zł,
- innych opłat w wysokości 37.968,29 zł w tym: renta planistyczna 7.213,61 zł opłaty za zajęcie pasa
drogowego 25.916,28 zł opłata od posiadania psów 467,- zł inne wpływy – koszty upomnień 4.371,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat w wysokości 25.303,14 zł,
- pozostałe odsetki w wysokości 4.144,09 zł.
Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych planuje się
pozyskać w drugim półroczu 2014 r.
Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 7.335.499,- zł, wykonanie 4.491.926,23 zł co stanowi 61,2% planowanych dochodów,
w tym część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 4.483.384,- zł oraz dochody z tytułu odsetek
bankowych w kwocie 8.542,23 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie
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Plan 1.311.384,68 zł, wykonanie 370.969,41 zł co stanowi 28,3% planowanych dochodów w tym
m.in.:
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 292.327,- zł,
- zwrot kosztów dotacji za wychowanków przedszkoli niepublicznych zamieszkałych w innej gminie (wpływy
z m.st. Warszawy, Starych Babic) 29.443,86 zł,
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Wspieranie
indywidualnego rozwoju dzieci w Szkole Podstawowej w Izabelinie” 46.900,-zł
- wpływy z odsetek bankowych w wysokości 643,55 zł,
- pozostałe dochody 1.655,- zł opłaty za duplikaty świadectw, wynagrodzenie płatnika z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych.
Wpływ dochodów w wysokości 500.000,- zł z tytułu dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn
„Zespół boisk sportowych przy Szkole podstawowej w Izabelinie – boisko wielofunkcyjne
z lodowiskiem” nastąpi w drugim półroczu 2014 r. Zgodnie z podpisaną umową z Samorządem
Województwa Mazowieckiego wniosek o wypłatę dotacji można złożyć po zakończeniu realizacji
inwestycji.
Dział 852 Pomoc społeczna
Plan 1.483.438,- zł, wykonanie 819.082,53 zł co stanowi 55,2% planowanych dochodów.
Dochody dotyczą głównie otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone oraz innych wpływów:
- wspieranie rodziny 27.039,- zł dotacja na realizację programu asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej
pieczy zastępczej
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 600.144,96 zł
- ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia 7.710,- zł
- zasiłki i pomoc w naturze 14.850,- zł
- zasiłki stałe 51.500,- zł
- wpływy dot. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 43.151,99 zł w tym dotacja celowa na zadania bieżące
w wysokości 42.600,- zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.181,58 zł
- pozostała działalność 73.505,- zł w tym dotacja na zadania zlecone dotyczy dodatków dla osób
pobierających świadczenia pielęgnacyjne 31.362,- zł oraz pomoc państwa – program rządowy „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” zrealizowano dochody w wysokości 42.143,- zł.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 99.867,- zł, wykonanie 99.941,62 zł co stanowi 100,1 % planu.
Gmina otrzymała środki z Unii Europejskiej w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki
pn. „Szansa na lepsze jutro – upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Gminie Izabelin”.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 14.688,- zł, wykonanie 14.688,- zł co stanowi 100% planowanych dochodów.
Dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa na zadania własne - stypendia socjalne i pomoc materialna
dla uczniów.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 7.370.375,34 zł, wykonanie 179.870,04 zł co stanowi 2,4% planowanych dochodów.
Niski poziom realizacji dochodów wynika z przesunięcia realizacji inwestycji dotyczącej rozbudowy
sieci kanalizacyjnej i deszczowej oraz małych projektów współfinansowanych ze środków europejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanych przez Lokalną Grupę Działania
o nazwie „Między Wisłą a Kampinosem” (LGD) na drugie półrocze br.
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- gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 6.850.311,- zł. Realizacja dochodów nastąpi
w drugim półroczu. Wpływy z różnych dochodów 30.833,87 zł dotyczy zwrotu przez kontrahenta na
podstawie faktury korygującej wydatku dotyczącego rozbudowy sieci kanalizacyjnej realizowanej w 2013 r.
- utrzymanie zieleni – zaplanowano wpływ dotacji z programów realizowanych w ramach LGD, realizacja
dochodów nastąpi w drugiej połowie roku.
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 38.780,75 zł.
- pozostała działalność 110.255,42 zł, w tym 5.000,- zł - otrzymana dotacja z Powiatu Warszawskiego
Zachodniego na dofinansowanie realizacji konkursu „Tomik Literacki Młodych Autorów o Tematyce
Przyrodniczej” oraz wpływy w wysokości 105.177,10 zł dotyczą wykonania podłączenia mieszkańców do
sieci kanalizacyjnej. Gmina na podstawie umów zawartych z mieszkańcami przejmuje ciążący na nich
obowiązek wykonania przyłącza poprzez opracowanie projektu technicznego, uzyskanie wymaganych
prawem uzgodnień i pozwoleń, wykonanie przyłącza oraz jego odbiór techniczny. Tytułem wynagrodzenia
za wykonanie przez gminę przyłącza właściciel nieruchomości wpłaca na rzecz gminy kwotę wynikającą
z zawartej umowy.
WYDATKI
Plan po zmianach wynosi 53.715.113,18 zł
Wykonanie wydatków 21.666.374,70 zł co stanowi 40,3% planu z tego:
wydatki bieżące

19.336.321,51 zł co stanowi 48,6% planu wydatków bieżących

wydatki majątkowe 2.330.053,19 zł co stanowi 16,8% planu wydatków majątkowych
Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest następująca:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan 2.561,89 zł, wykonanie 2.353,49 zł, co stanowi 91,9% planu.
Wydatki dotyczą: przekazanych składek na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 191,60 zł oraz wydatki
w wysokości 2.161,89 zł z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone gminom do realizacji,
dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe
Plan 4.885,- zł, wykonanie 4.884,81 zł co stanowi 100% planu.
Gmina Izabelin realizuje umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej
współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa
mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan 230.000,- zł, wykonanie 122.854,70 zł co stanowi 53,4% planu.
Wydatki dotyczą dopłat do zużycia wody dla mieszkańców gminy Izabelin.
Dział 600 Transport i łączność
Plan 7.468.700,- zł, wykonanie 1.940.723,59 zł co stanowi 26,0% planu.
Wydatki zostały przeznaczone w szczególności na:
- dopłatę do usług przewozowych mieszkańców gminy dla m. st. Warszawy i gminy Stare Babice (linia L-7)
755.406,45 zł, koszty przewozu mieszkańców linią L-18 oraz wydatki na konserwację infrastruktury
przystankowej 104.125,74 zł.
- drogi gminne wydatki bieżące na łączną kwotę 563.402,47 zł w tym:

remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej oraz destruktowej utrwalonej
powierzchniowo emulsją kationowa i grysami bazaltowymi przy wykorzystaniu masy asfaltowwj na
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gorąco na łącznej pow. 3.370m2
wiosenne równanie i profilowanie dróg gminnych o naw. gruntowej oraz ulepszonej tłuczniem na
łącznej pow. 57.000m2
uzupełnienie ubytków kruszywem betonowym, dolomitowym i destruktem asfaltowym dróg
o nawierzchni gruntowej, tłuczniowej i destruktowej na łącznej pow. 3.300m2
zimowe utrzymanie dróg w zakresie: płużenie: 49,00km; posypywanie mieszanką piaskowo solną:
117km; płużenie i jednoczesne posypywanie mieszaną piaskowo solną: 146km; odśnieżanie
przystanków, zatok postojowych, chodników i parkingów: 40.493m2
pozimowe czyszczenie krawężników i ścieków przykrawężnikowych o łącznej długości 16.586m,
pozimowe zamiatanie chodników o łącznej pow. 11.491 m2
zakup i montaż tabliczek z nazwami ulic w ilości 72 szt., rozstawienie w terenie 57szt. koszy
betonowych
udrożnienie pasa drogowego dróg gminnych: ul. XI Poprzecznej, frag. ul. Południowej, ul.
Pogodnej, koszenie trawników w pasie drogowym dróg gminnych na łącznej pow. 60.000m2
naprawa, wymiana i zakup oznakowania pionowego dróg
wykonanie nawierzchni z płyt typu MON na łącznej pow. 247 m2
przygotowanie, oznakowanie i budowa peronów przystankowych w pasie drogowym ul.
Sienkiewicza w Izabelinie B w ilości 5szt.
- umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej 111.077,34 zł oraz w pasie drogi
wojewódzkiej kwota 39,60 zł.
Dotacja celowa dla powiatu warszawskiego zachodniego na przebudowę drogi ul. 3 Maja w Izabelinie
i w Truskawiu będzie przekazana w drugiej połowie roku. Zgodnie z umową dotacja będzie
przekazywana po zakończeniu kolejnych etapów inwestycji, którą powiat ma rozpocząć w sierpniu br.
Wydatki dotyczące przebudowy drogi gminnej ul. Wieczorka w Laskach wraz z budową kanalizacji
deszczowej 406.671,99 zł. Realizacja wydatków inwestycyjnych dotycząca przebudowy ul. Tetmajera
w Izabelinie, budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego w Hornówku, chodnik w ul. Brzozowej
w Laskach i zjazd z ul. Estrady w Mościskach planowana jest w drugim półroczu.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan 1.895.862,- zł, wykonanie 790.291,49 zł co stanowi 41,7% planu.
- gospodarka gruntami i nieruchomościami 633.521,31 zł - wydatki dotyczyły wypłaconych odszkodowań za
działki przejęte pod budowę dróg, operatów szacunkowych, opłat sądowych, odbitki map, sporządzenie
wypisu aktu notarialnego, ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości, zakup działek pod inwestycje,
- pozostała działalność 156.770,18 zł - wydatki dotyczyły m.in. dopłaty do wody dla instytucji pożytku
publicznego, opłaty za energię elektryczną i gaz w wynajmowanych budynkach 55.338,60 zł; dopłaty do
ścieków dla instytucji pożytku publicznego, wywóz nieczystości z wynajmowanych budynków 51.515,34 zł;
czynsze za wynajmowane lokale 49.200,- zł, materiały do remontu budynku komunalnego 716,24 zł.
Dział 710 Działalność usługowa
Plan 361.000,- zł, wykonanie 114.203,24 zł co stanowi 31,6% planu, wydatki bieżące zostały
przeznaczone na:
- plany zagospodarowania przestrzennego 35.419,49 zł, wykonano: opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mościska i Sieraków, opinia w sprawie możliwości
zagospodarowania terenu w Sierakowie,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne - wytyczenie granic i podział działek, prace geodezyjne, mapy do
celów projektowych 54.903,- zł,
- administrowanie cmentarzem, wywóz nieczystości z terenu cmentarza komunalnego 23.880,75 zł.
Dział 750 Administracja publiczna
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Plan 6.547.805,81 zł, wykonanie 3.693.736,26 zł, co stanowi 56,4% planu.
Urzędy wojewódzkie 43.285,20 zł - wydatki dotyczą w szczególności:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37.086,- zł,
- wydatki związane z serwisem systemu ewidencji ludności 6.199,20 zł.
Rady gmin 116.540,63 zł - wydatki dotyczą w szczególności:
- diety radnych oraz podróże służbowe radnych 75.437,02 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 12.506,53 zł - obsługa biurowa posiedzeń komisji Rady Gminy,
- obsługa sesji Rady Gminy 26.898,08 zł,
- wydatki inwestycyjne – zakup laptopa dla radnego 1.699,- zł.
Urzędy gmin 3.388.842,34 zł - wydatki dotyczą w szczególności:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.209.523,- zł,
- pochodne od wynagrodzeń 478.582,11 zł,
- wpłaty na PFRON 18.699,- zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 43.534,19 zł,
- odzież ochronna, posiłki regeneracyjne, pranie odzieży roboczej, woda dla pracowników 7.126,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 88.605,99 zł, w szczególności na zakup artykułów gospodarczych,
biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, drobnego wyposażenia, zakup prasy fachowej
i książek, druków, paliwo do samochodów służbowych
- zakup energii (dostawa energii elektrycznej, gazu i wody) 43.412,12 zł,
- zakup usług w kwocie 364.932,51 zł, w szczególności na ochronę budynku i mienia, naprawy i konserwacje
kserokopiarek, sieci telefonicznej, kotłowni, prace naprawcze pomieszczeń urzędu, usługi zdrowotne,
badania okresowe i wstępne pracowników, opłaty za sprzątanie, aktualizacja programów komputerowych,
usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za studia pracowników, usługi prawnicze, leasing samochodu,
opłaty telekomunikacyjne,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe w kwocie 10.326,51 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42.663,26 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia budynków i sprzętu, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji
rolniczej i leśnej 25.352,17 zł, pozostałe odsetki 3.938,- zł,
- szkolenia pracowników 19.698,40 zł,
- zakupy inwestycyjne 32.448,93 zł - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, klimatyzator.
Promocja gminy 45.028,28 zł - wydatki dotyczą w szczególności: art. promocyjne, dekoracyjne,
wydatki dotyczące pobytu przedstawicieli gmin partnerskich z Borken (Niemcy) i Meru (Francja)
i Mickun (Litwa), nagrody dla laureatów konkursów organizowanych pod patronatem gminy.
Pozostała działalność 100.039,81 zł -w tymwydatki dotyczą:
- składek członkowskich na rzecz Związku Gmin Wiejskich, Związku Mędzygminnego „Kampinos”,
Lokalnej Grupy Działania w łącznej kwocie 14.351,60 zł,
- wynagrodzeń dla sołtysów za pobór podatków 57.490,- zł,
- wynagrodzeń bezosobowych 14.800,- zł,
- wynagrodzenia koordynatora projektu PROM „Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego
Warszawy” 5.362,96 zł,
- zwrot kosztów za rozmowy służbowe sołtysów 2.800,- zł,
- podatki od nieruchomości 132,- zł,
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- koszty postępowania sądowego 5.103,25 zł.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Plan 16.927,- zł, wykonanie 14.827,- zł co stanowi 87,6% planu.
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
w gminie planuje się ponieść w drugim półroczu. Wydatki w kwocie 14.827,- zł dotyczą wyborów do
Parlamentu Europejskiego.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 805.263,- zł, wykonanie 245.690,93 zł co stanowi 30,5% planu.
Wydatki bieżące przeznaczono na:
- fundusz wsparcia Policji w kwocie 22.600,- zł na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika do spraw
administracyjno-biurowych i służby ponadnormatywne,
- ochotnicze straże pożarne 167.243,09 zł, w szczególności na zakup materiałów i energii, artykułów
biurowych oraz wyposażenia, a także paliwa do samochodów pożarniczych i ich ubezpieczenia, usług
ochrony, telekomunikacyjnych, usług remontowych oraz konserwacji sprzętu pożarniczego, w tym
wynagrodzenia bezosobowe 37.462,- zł,
- zarządzanie kryzysowe - wydatki związane z akcjami przeciwpowodziowymi zostaną poniesione w lipcu br.,
- komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – w drugim półroczu planuje się przekazanie dotacji
w kwocie 10.000,- zł na zakup sprzętu dla PSP mającej w swym zasięgu teren gminy,
- pozostała działalność – opłaty za wynajem pomieszczenia magazynu przeciwpowodziowego 14.760,- zł.
Wydatki inwestycyjne – częściowa płatność dot. zakupu podwozia samochodu pożarniczego dla OSP
Izabelin 41.087,84 zł, obecnie wykonawca realizuje zabudowę podwozia, płatność nastąpi w drugim
półroczu. Realizację wydatków dotyczących monitoringu wizyjnego planuje się w drugiej połowie roku.
Dział 757 Obsługa długu publicznego
Plan 650.000,- zł, wykonanie 237.509,96 zł co stanowi 36,5% planu.
Wydatki dotyczą odsetek od pożyczek i kredytów oraz koszty emisji obligacji komunalnych.
Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 1.391.422,- zł, wykonanie 646,941,31 zł co stanowi 46,5% planu.
Wydatki dotyczą opłat i prowizji bankowych 6.630,31 zł oraz wpłaty do budżetu państwa
z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin 640.311,- zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan 16.296.251,14 zł, wykonanie 7.892.159,90 zł co stanowi 48,4% planu.
Szkoły podstawowe 2.975.318,92 zł - wydatki dotyczą w szczególności:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.971.191,01 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, woda 131.406,76 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 446.299,80 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.300,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38.233,76 zł - wydatki dotyczyły zakupu: środków czystości,
art. chemicznych, ogrodniczych, gospodarczych, art. malarskich, art. biurowych, art. opatrunkowych,
art. elektrycznych, paliwa do samochodu służbowego, nagród, dyplomów oraz pucharów na finał XIV edycji
konkursu Tomik Literacki Młodych Autorów,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.607,76 zł -wydatki dotyczyły zakupu: pomocy
dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli – książek, czasopism, broszur, filmów oraz radioodtwarzaczy CD
do pracowni językowych,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 12 –

Poz. 7587

- zakup energii (dostawa energii elektrycznej, gazu i wody) 159.693,33 zł,
- remonty 13.855,95 zł dotyczyły konserwacji: kotłowni szkolnej, sprzętu stomatologicznego, konserwacji
dźwigów, systemu alarmowego, przegląd budynków szkolnych, kserokopiarek oraz samochodu,
- usługi pozostałe 63.495,95 zł - wydatki dotyczyły opłat za: monitorowanie szkoły, drobne naprawy sprzętu,
opłaty pocztowe, pranie wycieraczek szkolnych, wywóz nieczystości stałych, ścieki, prowizje bankowe,
usługi fotograficzne oraz opracowanie graficzne, skład, druk książek na finał XIV edycji konkursu Tomik
Literacki Młodych Autorów, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenia,
- badania okresowe pracowników 5.440,- zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 132.026,25 zł,
- szkolenia, podróże służbowe, ryczałty samochodowe oraz opłaty i składki 8.768,35 zł.
Przedszkola 2.784.286,32 zł - wydatki dotyczą w szczególności:
- w ramach zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Izabelin w przedszkolach mieszczących się
w innych gminach wydatkowano kwotę 10.901,44 zł,
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Izabelin wyniosły 148.092,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.717.700,02 zł, bezosobowe 22.798,34 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 404.583,71 zł,
- wpłaty na PFRON w kwocie 5.319,- zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 96.379,97 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 122.586,- zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 39.861,87 zł, w tym środki czystości, art. biurowe, drobne
wyposażenie, woda dla dzieci, art. gospodarcze, części do napraw sprzętu, zabawki na plac zabaw, materiały
plastyczne do zajęć, materiały dydaktyczne
- dostawa energii elektrycznej, gazu i wody 90.320,89 zł,
- usługi 123.528,68 zł, w tym konserwacje sprzętów, naprawa dachu, badania pracowników, opłaty
telekomunikacyjne, opłaty za ścieki, opłaty za udział w kasie zapomogowo-pożyczkowej, prowizje bankowe,
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci (gimnastyka, rytmika, język angielski), przewóz dzieci na
wycieczki, zajęcia z pierwszej pomocy dla dzieci, warsztaty teatralne, usługi telekomunikacyjne, podróże
służbowe i szkolenia pracowników,
- wydatki inwestycyjne 2.214,- zł dotyczyły projektu przebudowy ogrodzenia w przedszkolu w Laskach.
Przedszkola specjalne 150.112,28 zł - dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego
działającego na terenie Gminy Izabelin
Gimnazja 1.581.978,29 zł, w tym w szczególności wydatki bieżące:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.072.990,90 zł, bezosobowe 4.503,58 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 246.350,56 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 76.840,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 25.760,21 zł - wydatki dotyczyły zakupu: środków czystości,
art. chemicznych, ogrodniczych, gospodarczych, art. malarskich, art. biurowych,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.635,95 zł - wydatki dotyczyły zakupu: pomocy
dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli – książek, czasopism, broszur, filmów oraz projektorów do sal
lekcyjnych,
- dostawa energii elektrycznej, gazu i wody 42.282,75 zł,
- usługi pozostałe 7.515,27 zł - wydatki dotyczyły opłat za usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych,
ścieki, prowizje bankowe, naprawę samochodu szkolnego, utylizacji odczynników chemicznych, badania
wstępne pracowników,
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- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64.398,- zł.
Wydatki inwestycyjne 35.700,50 zł – zakupiono szafki ubraniowe dla uczniów.
Dowożenie uczniów do szkół 108.221,97 zł - wydatki dotyczą kosztów dowożenia dzieci
niepełnosprawnych do szkół i ośrodków.
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 220.645,23 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 171.913,09 zł, bezosobowe 1.863,- zł,
- pochodne od wynagrodzeń 34.636,97 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.102,46 zł,
- zakup materiałów i usług 8.029,71 zł, w tym: materiały biurowe, drukarka, tonery, woda dla pracowników,
prowizje bankowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za wynajem pomieszczenia, odnowienie
certyfikatów kwalifikowanych,
- szkolenia pracowników 100,- zł.
Wydatki inwestycyjne będą realizowane w drugim półroczu.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27.368,- zł - wydatki dotyczą finansowania kursów
i szkoleń dla nauczycieli.
Pozostała działalność 44.228,89 zł, w tym w szczególności
- wydatki związane z realizacją projektu „Wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci w Szkole Podstawowej
w Izabelinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 42.210,- zł,
- pozostałe wydatki bieżące: zakup nagród na konkursy, zawody sportowe, materiały dekoracyjne, farba do
malowania sali gimnastycznej, art. sportowe, usł. pocztowe 2.018,89 zł,
- wydatki inwestycyjne – inwestycja pn. „Zespół boisk sportowych przy szkole podstawowej w Izabelinie”
będzie realizowana w drugiej połowie roku, w sierpniu br. będzie ogłoszony przetarg na jej realizację.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan 241.930,- zł, wykonanie 103.262,21 zł co stanowi 42,7% planu.
Wydatki przeznaczono w szczególności na:
- remonty budynku przychodni stanowiącego własność gminy 20.000,- zł,
- realizację programu z zakresu badań profilaktycznych 14.238,22 zł,
- realizację programu terapii uzależnień i zwalczania narkomanii 14.315,74 zł,
- realizacja programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi 54.708,25 zł, w tym: wynagrodzenia
bezosobowe 20.971,10 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna
Plan 3.080.838,- zł, wykonanie 1.390.558,36 zł co stanowi 45,1 % planu
Rodziny zastępcze 16.415,80 zł -wydatki ze środków własnych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.623,43 zł - wydatki ze środków
własnych dotyczą zakupu teczek procedur o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wynagrodzenia wraz
z pochodnymi za prowadzenie grupy warsztatowo-edukacyjnej.
Wspieranie rodziny 18.751,31 zł - ze środków własnych gminy, wydatki dotyczą wspierania rodziny
m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające, w tym wynagrodzenia bezosobowe asystenta rodziny
wraz z pochodnymi 16.753,80 zł oraz koszty ryczałtów, zakup teczek dokumentacji pracy z rodziną
Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 559.511,02 zł - wydatki z dotacji
na zadania zlecone dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi świadczeń, a także ze
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alimentacyjnych

i funduszu

Składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych
7.275,17 zł, w tym z dotacji na zadania zlecone 3.288,60 zł, z dotacji na zadania własne 3.986,57 zł.
Zasiłki i pomoc w naturze 105.079,09 zł w tym :
- świadczenie społeczne 32.583,97 zł, w tym z dotacji na zadania własne 10.049,78 zł, ze środków własnych
gminy 22.534,19 zł, wydatki dotyczą zasiłków celowych (opał, leków zwrot wydatków za energię
elektryczną, gaz), zasiłków okresowych, programów gminnych: bilety ZTM dla dzieci,
- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 72.495,12 zł.
Zasiłki stałe 51.172,10 zł - wydatki z dotacji na zadania własne.
Ośrodek Pomocy Społecznej 430.738,61 zł, w tym w szczególności:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 322.181,44 zł, w tym 42.600,- zł z dotacji na zadania własne,
- pochodne od wynagrodzeń 69.452,70 zł ze środków własnych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.170,- zł.
Pozostałe wydatki dotyczą zakupu książek i prasy branżowej, artykułów biurowych i przemysłowych,
opłat za energie elektryczną i gaz, abonamentu telefonicznego, szkoleń pracowników, podróży
służbowych krajowych, ryczałtów samochodowych, badań okresowych, zakupu okularów korekcyjnych.
Usługi opiekuńcze 9.002,48 zł - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi ze środków
własnych.
Pozostała działalność 190.989,35 zł w tym w szczególności:
- świadczenia społeczne 97.763,08 zł (dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz podopiecznych
GOPS, organizacja spotkań świątecznych i artykuły spożywcze dla seniorów, porady psychologiczne, bilety
ZTM), w tym z dotacji na zadania własne 37.450,20 zł, ze środków własnych gminy 60.312,88 zł,
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych wraz z kosztami obsługi 30.359,49 zł z dotacji na zadania zlecone,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 4.494,66 zł za prowadzenie samopomocowej grupy
wsparcia, poradnictwo psychologiczne,
- porady prawne dla mieszkańców gminy 8.364,- zł ze środków własnych gminy,
- karta dużej rodziny 8,12 zł - wydatek na zakup druków z dotacji na zadania zlecone.
Przekazano z budżetu dotację dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Warszawskie
50.000,- zł z przeznaczeniem wsparcia finansowego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego w Gminie
Izabelin.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 178.190,- zł. wykonanie 5.925,- zł. co stanowi 3,3% planu.
Żłobki 2.400,- dotacja dla żłobków działających na terenie gminy.
Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy gminnego żłobka w Laskach planowane są w drugim
półroczu.
Pozostała działalność 3.525,- zł realizacja wydatków dotyczy Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki„Szansa na lepsze jutro – upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Gminie Izabelin”
opłata za kształcenie w szkole wyższej uczestnika projektu.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 434.688,- zł, wykonanie 223.735,37 zł co stanowi 51,5% planu.
Świetlice szkolne 206.546,41 zł, w tym w szczególności:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 142.241,97 zł,
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- pochodne od wynagrodzeń 33.677,62 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 18.953,49 zł,
- zakup materiałów 389,58 zł – dzienniki i art. biurowe,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.283,75 zł.
Kolonie i obozy dotacje dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu na organizację wypoczynku
letniego zostały przekazane w lipcu br.
Pomoc materialna dla uczniów 17.188,96 zł, wydatki dotyczą wypłaty stypendiów o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 11.917.243,34 zł,, wykonanie 3.185.817,08 zł co stanowi 26,7% planu.
Niski poziom wykonania wydatków wynika ze stopnia zaawansowania inwestycji rozbudowy sieci
kanalizacyjnej i odprowadzenia wód opadowych z ul. 3 Maja w Izabelinie. Realizacja inwestycji
następuje zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.762.820,88 zł, w tym w szczególności:
konserwacja rowów odwadniających drogi, obsługa mieszkańców w zakresie umów na przyłącza
kanalizacyjne 1.876,41 zł, podatek VAT dotyczący umów na przyłącza kanalizacyjne dla mieszkańców
118.577,50 zł.
Na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wydatkowano 1.307.841,75 zł. Rozpoczęcie kolejnego etapu
rozbudowy sieci kanalizacyjnej dofinansowanej ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko planowane jest w drugim półroczu.
Na inwestycję pn. Odprowadzanie wód opadowych z terenu dróg gminnych wydatkowano kwotę
334.525,22 zł.
Budowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej 3 Maja jest w trakcie realizacji, pierwsza
płatność za wykonane roboty nastąpi w sierpniu br.
Gospodarka odpadami 613.705,02 zł - wydatki dotyczyły odbioru i wywozu odpadów komunalnych
oraz odpadów zielonych z posesji mieszkańców gminy oraz prowadzenia punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych.
Oczyszczanie miast i wsi 134.350,84 zł - wydatki przeznaczono na utrzymanie czystości w gminie
oraz prace porządkowe.
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 131.072,82 zł, w tym w szczególności:
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa placów zabaw) 3.135,34 zł,
- materiały do prac ogrodniczych, farba do malowania słupków na placu zabaw, paliwo do kosiarki 5.855,42
zł,
- usługi pozostałe 89.734,06 zł w tym przycinanie gałęzi drzew i krzewów, prace ogrodnicze, nasadzanie
drzew, wykonanie prac porządkowych oraz montaż urządzeń na terenach placów zabaw dla dzieci
w poszczególnych sołectwach,
- wydatki inwestycyjne 32.348,- dotyczą budowy ciągu pieszego i zagospodarowania terenu wzdłuż Alei
Dębów w Truskawiu - projekt współfinansowany ze środków europejskich w ramach LGD. Realizacja
pozostałych inwestycji nastąpi w drugiej połowie roku.
Ochrona gleby i wód podziemnych 1.082,60 zł - wydatki dotyczą poboru i analizy wód podziemnych
i powierzchniowych.
Oświetlenie ulic, placów i dróg 506.109,19 zł, w tym w szczególności:
- oświetlenie ulic w gminie 384.943,04 zł,
- konserwacja, naprawy oświetlenia ulicznego 33.812,- zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 16 –

Poz. 7587

wydatki inwestycyjne 87.354,15 zł dotyczą modernizacji punktów oświetlenia ulicznego, większość
wydatków będzie poniesiona w drugim półroczu.
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
3.600,- zł wypłacono 3 dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych mieszkańcom gminy.
Pozostała działalność 33.075,73 zł w tym:
- usługi weterynaryjne w tym dla bezdomnych zwierząt 32.175,73 zł,
- ubezpieczenie budynku komunalnego 900,- zł.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 2.142.546,- zł, wykonanie 1.009.400,- zł co stanowi 47,1% planu.
Centra kultury i sztuki dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Izabelin wyniosła
820.000,- zł,
Biblioteki dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosła 163.000,- zł,
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1.400,- zł - wydatki obsługi uroczystości patriotycznych.
Pozostała działalność przekazano dotację w wysokości 25.000 zł dla Izabelińskiego Stowarzyszenia
Partnerstwa Miast i Gmin na realizację zadania integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami.
Dział 926 Kultura fizyczna
Plan 49.000,- zł. wykonanie 41.500,- zł co stanowi 84,7% planu.
Przekazano dotację dla klubu sportowego „Ryś” w Laskach 40.000,- zł.
Wynagrodzenia bezosobowe 1.500,- za organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych
na boisku ORLIK 2012 w Laskach.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 17 –

Poz. 7587

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Izabelin za pierwsze półrocze 2014 r.

Zestawienie dochodów budżetu w zakesie planu i wykonania na dzień 30.06.2014 r.

Dz. Rozdz.
1

2

Par.

Dochody

Plan po
zmianach

Wykonanie na
dzień 30.06.2014r.

4

5

6

3

7

Rolnictwo i łowiectwo

2 161,89

2 161,89

100,0

Pozostała działalność

2 161,89

2 161,89

100,0

2 161,89

2 161,89

Transport i łączność

2 250,00

2 910,54

129,4

Lokalny transport zbiorowy

2 250,00

2 243,88

99,7

Wpływy z różnych dochodów

2 250,00

2 243,88

Drogi publiczne gminne

0,00

666,66

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
fizycznych

0,00

666,66

Gospodarka mieszkaniowa

1 418 000,00

568 460,64

40,1

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 418 000,00

568 460,64

40,1

202 000,00

202 614,66

208 300,00

152 700,64

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności

7 700,00

6 432,71

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

1 000 000,00

205 448,13

0920

Pozostałe odsetki

0,00

397,42

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

867,08

45 500,00

17 692,00

38,9

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

500,00

492,00

98,4

Wpływy z różnych dochodów

500,00

492,00

45 000,00

17 200,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw

35 000,00

17 200,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2020 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej

10 000,00

0,00

010
01095

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
600
60004
0970
60016
0570
700
70005
0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie,
służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze

710

Działalność usługowa
71014
0970
71035

%
6:5

Cmentarze

38,2
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Administracja publiczna
75011

Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Poz. 7587
144 465,27

80 271,28

55,6

69 379,00

37 102,95

53,5

68 879,00

37 086,00

500,00

16,95

60 000,00

39 881,28

0,00

17,10

66,5

0920

Pozostałe odsetki

0970

Wpływy z różnych dochodów

60 000,00

39 864,18

Pozostała działalność

15 086,27

3 287,05

3 300,00

3 287,05

11 786,27

0,00

16 927,00

15 877,00

93,8

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

2 100,00

1 050,00

50,0

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

2 100,00

1 050,00

Wybory do Parlamentu Europejskiego

14 827,00

14 827,00

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

14 827,00

14 827,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

30 669 747,00

14 828 539,14

48,3

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

40 000,00

17 437,97

43,6

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej

40 000,00

17 404,97

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat

0,00

33,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

4 096 807,00

2 009 669,20

0310

Podatek od nieruchomości

3 834 000,00

1 924 350,20

0320

Podatek rolny

200,00

100,00

0330

Podatek leśny

77 000,00

37 134,00

0340

Podatek od środków transportowych

58 000,00

18 421,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

50 000,00

26 523,00

0690

Wpływy z różnych opłat

0,00

82,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat

2 607,00

3 059,00

75095
0970

Wpływy z różnych dochodów

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków
2007 o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

751
75101

75113

2010

756
75601

75615

21,8

100,0

49,1
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Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach
i opłatach lokalnych

75 000,00

0,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych

4 282 010,00

2 825 847,81

0310

Podatek od nieruchomości

2 332 000,00

1 544 141,54

0320

Podatek rolny

10 010,00

10 312,85

0330

Podatek leśny

8 000,00

3 875,23

0340

Podatek od środków transportowych

148 000,00

77 259,90

0360

Podatek od spadków i darowizn

100 000,00

98 229,58

0370

Opłata od posiadania psów

1 000,00

467,00

1 100 000,00

614 381,77

561 000,00

450 688,20

2 000,00

4 280,60

20 000,00

22 211,14

250 930,00

177 190,33

30 000,00

15 674,40

2680

75616

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

0690

Wpływy z różnych opłat

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw

75618

66,0

70,6

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

171 930,00

124 233,15

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw

46 000,00

33 129,89

0,00

8,80

3 000,00

4 144,09

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa

22 000 000,00

9 798 393,83

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

21 700 000,00

9 617 502,00

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

300 000,00

180 891,83

Różne rozliczenia

7 335 499,00

4 491 926,23

61,2

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

7 285 499,00

4 483 384,00

61,5

Subwencje ogólne z budżetu państwa

7 285 499,00

4 483 384,00

Różne rozliczenia finansowe

50 000,00

8 542,23

Pozostałe odsetki

50 000,00

8 542,23

1 311 384,68

370 969,41

28,3

3 000,00

1 533,30

51,1

0,00

27,00

0690

Wpływy z różnych opłat

0920

Pozostałe odsetki

75621

758
75801
2920
75814
0920
801

Oświata i wychowanie
80101

80104

Poz. 7587

Szkoły podstawowe
0690

Wpływy z różnych opłat

0920

Pozostałe odsetki

2 000,00

461,30

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 000,00

1 045,00

751 857,00

322 452,95

Przedszkola

44,5

17,1

42,9
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600,00

146,09

166 600,00

29 979,86

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)

584 657,00

292 327,00

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

300,00

83,16

0920

Pozostałe odsetki

200,00

36,16

0970

Wpływy z różnych dochodów

100,00

47,00

556 227,68

46 900,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków
2007 o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich

39 865,00

39 865,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków
2009 o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich

11 362,68

7 035,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu
2710
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących

5 000,00

0,00

500 000,00

0,00

1 483 438,00

819 082,53

55,2

27 039,00

27 039,00

100,0

27 039,00

27 039,00

1 124 500,00

600 144,96

0920

Pozostałe odsetki

0970

Wpływy z różnych dochodów

80114

80195

Pozostała działalność

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
6207 o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
852

Pomoc społeczna
85206

Wspieranie rodziny
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85212

0920

Pozostałe odsetki

1 000,00

6,60

0970

Wpływy z różnych dochodów

6 500,00

902,59

0980

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń
z funduszu alimentacyjnego

7 000,00

4 304,39

1 110 000,00

594 500,00

0,00

431,38

11 800,00

7 710,00

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

4 900,00

3 610,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)

6 900,00

4 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

85213

Poz. 7587

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

27,7

8,4

53,4

65,3
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Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

38 000,00

14 850,00

Wpływy z różnych dochodów

10 300,00

3 550,00

27 700,00

11 300,00

67 400,00

51 500,00

67 400,00

51 500,00

86 500,00

43 151,99

100,00

17,60

1 000,00

397,72

200,00

136,67

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)

85 200,00

42 600,00

Uługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

1 181,58

Wpływy z usług

0,00

1 181,58

128 199,00

73 505,00

43 199,00

31 362,00

85 000,00

42 143,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

99 867,00

99 941,62

100,1

Pozostała działalność

99 867,00

99 941,62

100,1

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków
2007 o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich

94 841,00

94 835,87

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków
2009 o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich

5 026,00

5 105,75

Edukacyjna opieka wychowawcza

14 688,00

14 688,00

100,0

Pomoc materialna dla uczniów

14 688,00

14 688,00

100,0

14 688,00

14 688,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7 370 375,34

179 870,04

2,4

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

6 881 311,00

30 833,87

0,4

31 000,00

30 833,87

6 850 311,00

0,00

85214
0970

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)
85216

Zasiłki stałe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)

85219

Ośrodki pomocy społecznej
0690

Wpływy z różnych opłat

0920

Pozostałe odsetki

0970

Wpływy z różnych dochodów

85228
0830
85295

Pozostała działalność

2010

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)
853
85395

854
85415

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)
900
90001
0970

Wpływy z różnych dochodów

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
6207 o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich

39,1

76,4

49,9

57,3
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Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
6207 o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

90019

Poz. 7587
212 039,34

0,00

212 039,34

0,00

39 400,00

38 780,75

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
fizycznych

800,00

875,00

0580

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych

3 600,00

2 600,00

0690

Wpływy z różnych opłat

35 000,00

35 305,75

Pozostała działalność

237 625,00

110 255,42

0690

Wpływy z różnych opłat

232 625,00

105 177,10

0920

Pozostałe odsetki

0,00

78,32

5 000,00

5 000,00

49 914 303,18

21 492 390,32

90095

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

Razem:

0,0

98,4

46,4

43,1
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Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Izabelin za pierwsze półrocze 2014 r.

Zestawienie wydatków budżetu w zakesie planu i wykonania na dzień 30.06.2014 r.

Dz.
1

Rozdz. Par.
2

Wydatki

Plan po
zmianach

Wykonanie na
dzień
30.06.2014r.

%
6:5

4

5

6

7

3

010

2 561,89

2 353,49

91,9

Izby rolnicze

400,00

191,60

47,9

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

400,00

191,60

2 161,89

2 161,89

42,39

42,39

Rolnictwo i łowiectwo
01030
2850
01095

Pozostała działalność

100,0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4430

Różne opłaty i składki

2 119,50

2 119,50

Przetwórstwo przemysłowe

4 885,00

4 884,81

100,0

Rozwój przedsiębiorczości

4 885,00

4 884,81

100,0

4 885,00

4 884,81

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę

230 000,00

122 854,70

53,4

Dostarczanie wody

230 000,00

122 854,70

53,4

Zakup energii

230 000,00

122 854,70

Transport i łączność

7 468 700,00

1 940 723,59

26,0

Lokalny transport zbiorowy

1 733 500,00

859 532,19

49,6

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

1 471 921,00

755 406,45

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14 500,00

2 465,63

4300

Zakup usług pozostałych

247 079,00

101 660,11

Drogi publiczne wojewódzkie

200,00

39,60

Różne opłaty i składki

200,00

39,60

1 626 000,00

111 077,34

113 000,00

111 077,34

13 000,00

0,00

1 500 000,00

0,00

150
15011

Dotacje celowe przekazane do samorządu
województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
6639
realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
400
40002
4260
600
60004

60013
4430
60014

Drogi publiczne powiatowe
4430

Różne opłaty i składki

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych

19,8

6,8

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
60016

– 24 –

Drogi publiczne gminne

Poz. 7587
4 109 000,00

970 074,46

40 000,00

24 926,93

23,6

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4270

Zakup usług remontowych

843 774,00

199 728,32

4300

Zakup usług pozostałych

888 226,00

338 747,22

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych

5 000,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 332 000,00

406 671,99

Gospodarka mieszkaniowa

1 895 862,00

790 291,49

41,7

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 524 892,00

633 521,31

41,5

28 000,00

19 893,54

3 000,00

2 408,00

700
70005
4300

Zakup usług pozostałych

4430

Różne opłaty i składki

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

520 892,00

168 886,50

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych

930 000,00

402 556,27

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

3 000,00

100,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

40 000,00

39 677,00

370 970,00

156 770,18

13 590,00

716,24

70095

Pozostała działalność

42,3

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4260

Zakup energii

131 900,00

55 338,60

4300

Zakup usług pozostałych

125 000,00

51 515,34

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe

100 480,00

49 200,00

Działalność usługowa

361 000,00

114 203,24

31,6

Plany zagospodarowania przestrzennego

160 000,00

35 419,49

22,1

710
71004
4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

144,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

157 000,00

35 275,49

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

131 000,00

54 903,00

Zakup usług pozostałych

131 000,00

54 903,00

70 000,00

23 880,75

71014
4300
71035

Cmentarze

41,9

34,1

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

0,00

4260

Zakup energii

2 500,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

64 500,00

23 880,75

6 547 805,81

3 693 736,26

56,4

Urzędy wojewódzkie

83 549,00

43 285,20

51,8

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

68 879,00

37 086,00

4300

Zakup usług pozostałych

14 670,00

6 199,20

750

Administracja publiczna
75011
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Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

277 900,00

116 540,63

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

190 000,00

75 437,02

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

41 000,00

12 506,53

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 100,00

11 393,03

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

14 010,33

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 000,00

334,31

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej

4 000,00

1 160,41

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

1 800,00

1 699,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

5 952 848,00

3 388 842,34

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

15 000,00

7 126,15

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 900 000,00

1 917 849,22

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

291 691,00

291 673,78

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

610 000,00

431 121,58

4120

Składki na Fundusz Pracy

95 000,00

47 460,53

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

40 000,00

18 699,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

66 800,00

43 534,19

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

120 049,00

88 605,99

4260

Zakup energii

90 000,00

43 412,12

4270

Zakup usług remontowych

33 700,00

18 681,14

4280

Zakup usług zdrowotnych

10 000,00

7 332,00

4300

Zakup usług pozostałych

453 023,00

312 731,25

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

8 000,00

4 808,35

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej

13 000,00

10 102,60

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej

25 000,00

11 277,17

4410

Podróże służbowe krajowe

27 000,00

10 326,51

4420

Podróże służbowe zagraniczne

5 000,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

30 000,00

25 352,17

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

56 885,00

42 663,26

4580

Pozostałe odsetki

4 500,00

3 938,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

25 000,00

19 698,40

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

33 200,00

32 448,93

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

87 448,24

45 028,28

Zakup materiałów i wyposażenia

25 000,00

14 590,15

75022

6060
75023

75075
4210

41,9

56,9

51,5
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Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność

62 448,24

30 438,13

146 060,57

100 039,81

21 000,00

14 351,60

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub
związków powiatów na dofinansowanie zadań
bieżących

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

8 000,00

4 050,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 599,50

4 037,35

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

955,50

448,59

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

70 000,00

53 440,00

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 471,20

690,40

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

163,39

76,71

4127

Składki na Fundusz Pracy

215,57

98,92

4129

Składki na Fundusz Pracy

23,41

10,99

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

19 000,00

14 800,00

4307

Zakup usług pozostałych

1 500,00

0,00

7 000,00

2 800,00

106,00

106,00

26,00

26,00

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej

68,5

4480

Podatek od nieruchomości

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

8 000,00

5 103,25

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

16 927,00

14 827,00

87,6

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

2 100,00

0,00

0,0

Wynagrodzenia bezosobowe

2 100,00

0,00

14 827,00

14 827,00

751
75101
4170
75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

100,0

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

5 900,00

5 900,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 786,00

4 786,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 141,00

1 141,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

3 000,00

805 263,00

245 690,93

30,5

Jednostki terenowe Policji

5 000,00

0,00

0,0

Zakup usług remontowych

5 000,00

0,00

Komendy wojewódzkie Policji

60 000,00

22 600,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

60 000,00

22 600,00

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

10 000,00

0,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

10 000,00

0,00

341 543,00

167 243,09

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

754
75403
4270
75404
3000
75410
3000
75412

Poz. 7587

Ochotnicze straże pożarne

37,7

0,0

49,0
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3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

78 000,00

37 852,18

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

80 000,00

37 462,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

57 543,00

22 962,54

4260

Zakup energii

41 000,00

28 732,77

4270

Zakup usług remontowych

26 000,00

6 737,16

4280

Zakup usług zdrowotnych

4 500,00

945,01

4300

Zakup usług pozostałych

29 900,00

18 939,82

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 800,00

847,47

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej

800,00

272,22

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej

2 000,00

805,92

Różne opłaty i składki

20 000,00

11 686,00

Zarządzanie kryzysowe

9 200,00

0,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

9 200,00

0,00

379 520,00

55 847,84

4430
75421
3020
75495

Pozostała działalność

0,0

14,7

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe

29 520,00

14 760,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

0,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

300 000,00

41 087,84

Obsługa długu publicznego

650 000,00

237 509,96

36,5

Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

650 000,00

237 509,96

36,5

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych
8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu
terytorialnego kredytów i pożyczek

650 000,00

237 509,96

1 391 422,00

646 941,31

46,5

Różne rozliczenia finansowe

10 000,00

6 630,31

66,3

Zakup usług pozostałych

10 000,00

6 630,31

Rezerwy ogólne i celowe

100 800,00

0,00

Rezerwy

100 800,00

0,00

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

1 280 622,00

640 311,00

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do
budżetu państwa

1 280 622,00

640 311,00

16 296 251,14

7 892 159,90

48,4

5 605 000,00

2 975 318,92

53,1

276 000,00

131 406,76

3 319 164,00

1 709 327,90

757
75702

758

Różne rozliczenia
75814
4300
75818
4810
75831
2930

801

Oświata i wychowanie
80101

Szkoły podstawowe
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

261 864,00

261 863,11

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

757 040,00

401 934,62

4120

Składki na Fundusz Pracy

107 897,00

44 365,18

0,0

50,0
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22 000,00

1 300,00

110 000,00

38 233,76

20 000,00

3 607,76

320 000,00

159 693,33

Zakup usług remontowych

30 000,00

13 855,95

4280

Zakup usług zdrowotnych

16 000,00

5 440,00

4300

Zakup usług pozostałych

125 000,00

54 630,08

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

6 000,00

1 313,64

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej

6 000,00

1 252,77

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej

15 000,00

6 299,46

4410

Podróże służbowe krajowe

15 000,00

4 416,45

4430

Różne opłaty i składki

20 000,00

3 315,90

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

176 035,00

132 026,25

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

2 000,00

1 036,00

5 790 000,00

2 784 286,32

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4260

Zakup energii

4270

80104

Przedszkola
2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty

360 000,00

148 092,40

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

217 171,00

96 379,97

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 985 495,00

1 494 532,90

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

223 210,00

223 167,12

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

642 850,00

359 549,34

4120

Składki na Fundusz Pracy

91 540,00

45 034,37

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

23 600,00

5 319,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

30 000,00

22 798,34

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

85 436,00

24 441,76

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

140 000,00

15 420,11

4260

Zakup energii

161 820,00

90 320,89

4270

Zakup usług remontowych

35 000,00

7 106,85

4280

Zakup usług zdrowotnych

9 000,00

340,00

4300

Zakup usług pozostałych

124 770,00

108 180,00

360 000,00

10 901,44

Zakup usług przez jednostki samorządu
4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego

580,00

0,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej

1 200,00

202,11

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci

1 400,00

0,00

4350

4370

Zakup usług dostępu do sieci Internet

48,1
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telefonicznej.

4410

Podróże służbowe krajowe

13 320,00

5 110,72

4430

Różne opłaty i składki

12 160,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

163 448,00

122 586,00

8 000,00

2 589,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00

2 214,00

Przedszkola specjalne

370 000,00

150 112,28

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty

370 000,00

150 112,28

2 840 000,00

1 581 978,29

164 000,00

76 840,57

1 644 023,00

935 128,93

Szkolenia pracowników niebędących członkami
4700
korpusu służby cywilnej
6050
80105
2540
80110

Gimnazja
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

137 862,00

137 861,97

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

410 714,00

220 127,84

4120

Składki na Fundusz Pracy

58 537,00

26 222,72

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

26 000,00

4 503,58

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

60 000,00

25 760,21

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

20 000,00

5 635,95

4260

Zakup energii

110 000,00

42 282,75

4280

Zakup usług zdrowotnych

5 000,00

70,00

4300

Zakup usług pozostałych

60 000,00

7 445,27

4410

Podróże służbowe krajowe

5 000,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

85 864,00

64 398,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

3 000,00

0,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

50 000,00

35 700,50

Dowożenie uczniów do szkół

230 000,00

108 221,97

Zakup usług pozostałych

230 000,00

108 221,97

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

453 500,00

220 645,23

2 000,00

212,38

296 770,00

149 298,92

80113
4300
80114
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

24 400,00

22 614,17

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

69 760,00

33 698,95

4120

Składki na Fundusz Pracy

9 400,00

938,02

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 100,00

1 863,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 000,00

3 045,12

40,6

55,7

47,1

48,7
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Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.
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600,00

0,00

24 000,00

4 539,55

1 000,00

232,66

500,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 470,00

4 102,46

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

4 000,00

100,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

3 500,00

0,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

55 000,00

27 368,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11 000,00

98,00

4300

Zakup usług pozostałych

11 902,00

11 597,00

4410

Podróże służbowe krajowe

182,00

0,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

31 916,00

15 673,00

952 751,14

44 228,89

80146

80195

Pozostała działalność

49,8

4,6

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

64 388,46

35 878,50

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

11 362,68

6 331,50

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

1 219,42

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

10 000,00

757,47

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

42,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

72 000,00

0,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

500 000,00

0,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

270 000,00

0,00

Ochrona zdrowia

241 930,00

103 262,21

42,7

Lecznictwo ambulatoryjne

25 000,00

20 000,00

80,0

4270

Zakup usług remontowych

20 000,00

20 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

0,00

Programy polityki zdrowotnej

45 000,00

14 238,22

Zakup usług zdrowotnych

45 000,00

14 238,22

Zwalczanie narkomanii

21 930,00

14 315,74

6 930,00

4 269,74

15 000,00

10 046,00

150 000,00

54 708,25

851
85121

85149
4280
85153
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4300

Zakup usług pozostałych

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2 000,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 000,00

2 528,23

4120

Składki na Fundusz Pracy

500,00

107,20

31,6

65,3

36,5
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4170

Wynagrodzenia bezosobowe

47 000,00

20 971,10

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14 500,00

2 611,72

4300

Zakup usług pozostałych

80 000,00

28 450,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1 000,00

40,00

Pomoc społeczna

3 080 838,00

1 390 558,36

45,1

Rodziny zastępcze

50 000,00

16 415,80

32,8

50 000,00

16 415,80

11 000,00

1 623,43

852
85204

Zakup usług przez jednostki samorządu
4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

85205
3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

500,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

600,00

137,76

4120

Składki na Fundusz Pracy

100,00

19,60

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 300,00

800,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

304,69

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

61,38

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

1 500,00

300,00

73 239,00

18 751,31

6 300,00

2 410,80

900,00

343,00

62 539,00

14 000,00

500,00

304,69

3 000,00

1 692,82

1 122 500,00

559 511,02

8 000,00

235,60

1 044 670,00

517 153,50

85206

Wspieranie rodziny
4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4300

Zakup usług pozostałych
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85212

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
2910 z naruszeniem procedur, o których mowa w
art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości
3110

Świadczenia społeczne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

15 000,00

8 400,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

35 600,00

25 420,51

4120

Składki na Fundusz Pracy

400,00

205,80

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500,00

396,35

4260

Zakup energii

700,00

454,02

4300

Zakup usług pozostałych

10 430,00

4 666,64

4410

Podróże służbowe krajowe

100,00

18,40

4430

Różne opłaty i składki

2 200,00

1 802,60

14,8

25,6

49,8
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2 000,00

57,60

300,00

0,00

1 600,00

700,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej.

14 950,00

7 275,17

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

14 950,00

7 275,17

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

328 700,00

105 079,09

3110

Świadczenia społeczne

126 700,00

32 583,97

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 000,00

0,00

200 000,00

72 495,12

Zasiłki stałe

102 400,00

51 172,10

Świadczenia społeczne

102 400,00

51 172,10

Ośrodki pomocy społecznej

967 700,00

430 738,61

4 000,00

1 890,95

676 500,00

275 067,24

4580

Pozostałe odsetki

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

85213

4130
85214

Zakup usług przez jednostki samorządu
4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego
85216
3110
85219
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

47 500,00

47 114,20

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

126 000,00

62 106,01

4120

Składki na Fundusz Pracy

18 000,00

7 346,69

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

12 800,00

6 800,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 000,00

4 619,02

4260

Zakup energii

7 000,00

2 572,85

4270

Zakup usług remontowych

1 500,00

0,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 000,00

1 168,00

4300

Zakup usług pozostałych

18 200,00

3 784,93

2 000,00

662,97

20 000,00

7 347,65

2 500,00

0,00

12 200,00

9 170,00

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.
4410

Podróże służbowe krajowe

4430

Różne opłaty i składki

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

6 000,00

1 088,10

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

3 500,00

0,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

25 850,00

9 002,48

4 200,00

1 322,48

450,00

0,00

85228
4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

48,7

32,0

50,0

44,5

34,8
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Wynagrodzenia bezosobowe
Pozostała działalność

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego

Poz. 7587
21 200,00

7 680,00

384 499,00

190 989,35

90 000,00

50 000,00

258 000,00

127 763,08

49,7

3110

Świadczenia społeczne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 000,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 000,00

482,16

4120

Składki na Fundusz Pracy

150,00

68,60

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8 150,00

3 943,90

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 017,00

332,01

4300

Zakup usług pozostałych

25 182,00

8 399,60

178 190,00

5 925,00

3,3

Żłobki

65 000,00

2 400,00

3,7

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych

15 000,00

2 400,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

0,00

113 190,00

3 525,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85305

85395

Pozostała działalność

3,1

3119

Świadczenia społeczne

11 716,00

0,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

20 236,00

0,00

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 072,00

0,00

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 038,00

0,00

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

109,00

0,00

4127

Składki na Fundusz Pracy

291,00

0,00

4129

Składki na Fundusz Pracy

17,00

0,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

6 649,00

0,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

352,00

0,00

4307

Zakup usług pozostałych

67 234,00

3 347,77

4309

Zakup usług pozostałych

3 476,00

177,23

Edukacyjna opieka wychowawcza

434 688,00

223 735,37

51,5

Świetlice szkolne

360 000,00

206 546,41

57,4

36 500,00

18 953,49

223 960,00

125 143,21

854
85401
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

17 099,00

17 098,76

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

54 612,00

31 596,19

4120

Składki na Fundusz Pracy

7 784,00

2 081,43
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5 000,00

389,58

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

15 045,00

11 283,75

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

30 000,00

0,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego

30 000,00

0,00

Pomoc materialna dla uczniów

44 688,00

17 188,96

Stypendia dla uczniów

44 688,00

17 188,96

11 917 243,34

3 185 817,08

26,7

8 019 197,00

1 762 820,88

22,0

85 000,00

1 876,41

327 273,00

118 577,50

1 500,00

0,00

15 000,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4440
85412

85415
3240
900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
4300

Zakup usług pozostałych

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
4560 z naruszeniem procedur, o których mowa w
art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości
4600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 019 600,00

1 206 692,24

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 116 011,00

264 672,40

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 436 013,00

171 002,33

18 800,00

0,00

1 445 000,00

613 705,02

2 000,00

0,00

Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których mowa w
6660
art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub
w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków
majątkowych.
90002

Gospodarka odpadami
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4300

Zakup usług pozostałych

1 443 000,00

613 705,02

Oczyszczanie miast i wsi

246 800,00

134 350,84

10 000,00

10 000,00

90003
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4300

Zakup usług pozostałych

236 800,00

124 350,84

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

658 646,34

131 072,82

10 560,00

3 135,34

90004
4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 500,00

5 855,42

4270

Zakup usług remontowych

4 700,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

323 740,00

89 734,06

4430

Różne opłaty i składki

1 000,00

0,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

212 039,34

21 027,89

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 107,00

11 320,11

0,0

38,5

42,5

54,4

19,9
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Ochrona gleby i wód podziemnych

20 000,00

1 082,60

Zakup usług pozostałych

20 000,00

1 082,60

1 311 000,00

506 109,19

600 000,00

384 943,04

Oświetlenie ulic, placów i dróg

5,4

38,6

4260

Zakup energii

4270

Zakup usług remontowych

50 000,00

33 812,00

4300

Zakup usług pozostałych

50 000,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

611 000,00

87 354,15

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

63 400,00

3 600,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

0,00

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych

43 400,00

3 600,00

153 200,00

33 075,73

1 000,00

0,00

150 700,00

32 175,73

1 500,00

900,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 142 546,00

1 009 400,00

47,1

Centra kultury i sztuki

1 690 000,00

820 000,00

48,5

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury

1 670 000,00

820 000,00

20 000,00

0,00

Biblioteki

350 000,00

163 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury

350 000,00

163 000,00

77 546,00

1 400,00

2 500,00

0,00

90019

90095

Pozostała działalność
4260

Zakup energii

4300

Zakup usług pozostałych

4430

Różne opłaty i składki

921
92113
2480

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
6220
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych
92116
2480
92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

5,7

21,6

46,6

1,8

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4270

Zakup usług remontowych

57 046,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

18 000,00

1 400,00

Pozostała działalność

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

Kultura fizyczna

49 000,00

41 500,00

84,7

Zadania w zakresie kultury fizycznej

49 000,00

41 500,00

84,7

40 000,00

40 000,00

9 000,00

1 500,00

92195

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego
926
92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
4170

Wynagrodzenia bezosobowe

100,0
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Razem:

Poz. 7587
53 715 113,18

21 666 374,70

40,3

