
ZARZĄDZENIE NR W.0050.22.2019 
WÓJTA GMINY PRZESMYKI 

z dnia 26 sierpnia 2019 r. 

W sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przesmyki, o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji 

kultury za I półrocze 2019 r. 

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 869), zarządzam, co następuje: 

§ 1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przesmyki, o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia oraz informację 
o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r. 
przedstawić Radzie Gminy Przesmyki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

WÓJT  GMINY 

Andrzej Skolimowski
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Przesmyki Nr.W.0050.22.2019 z dnia 26 sierpnia 

2019 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przesmyki, 

 o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów 

finansowych samorządowych instytucji kultury  za I półrocze 2019 r. 

 

 

 

Budżet Gminy na 2019 został przyjęty na sesji Rady Gminy w dniu 27 grudnia 2018 roku.  

Budżet Gminy na 2019 rok zakładał pozyskanie dochodów w kwocie 14 520 191,92 zł, w tym:  

1. dochody bieżące 11 736 436,72 zł , z tego z tytułu: 

a) dochodów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 6 000,00 zł 

b) dochodów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 174 878,00 zł 

c) podatków i opłat 1 1 603 523,80 zł w tym z podatku od nieruchomości 345 556,00 zł 

d) subwencji ogólnej 5 420 265,00 zł, 

e) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 3 363 495,94 zł 

f) pozostałe dochody 168 076,00 zł 

2. dochody majątkowe w kwocie 2 783 755,20 zł  

 

W kwocie dochodów ogółem dochody z tytułu realizacji przez Gminę zadań zleconych ustawami 

to kwota 3 037 903,00 zł. 

 Budżet zakładał poniesienie wydatków w kwocie 14 010 191,92 zł, w tym wydatki majątkowe to 

kwota 3 144 803,65 zł, wydatki bieżące 10 865 388,27 zł.  

Z wydatków bieżących wyodrębniało się wydatki na: 

1. wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę  

5 127 081,62 zł,  

2. dotacje na zadania bieżące to kwota 316 000,00 zł i są to dotacje dla samorządowych 

instytucji kultury oraz dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów 

publicznych,  

3. wydatki z tytułu obsługi długu Gminy to planowana kwota 67 000,00 zł. 

Z wydatków majątkowych wyodrębniało się : 

1. wydatki na realizację zadań inwestycyjnych – 2 953 606,17 zł 

2. wydatki majątkowe w formie dotacji 191 197,48 zł 

Budżet Gminy na 2019 zaplanowano dodatni a nadwyżkę w kwocie 510 000,00 zł przeznaczono na 

rozchody na spłatę rat kapitałowych kredytów . 

Budżet Gminy na 2019 rok nie zakładał przychodów. 

Rozchody budżetu wynosiły 510 000,00 zł były to spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych 

z lat ubiegłych zgodnie z umowami.  

W okresie I półrocza w budżecie wprowadzane były zmiany 5 uchwałami Rady Gminy oraz  

6 Zarządzeniami Wójta Gminy. 

Po wprowadzonych zmianach budżet na koniec I półrocza 2019 roku wynosi: 

1. Plan dochodów 13 400 658,05 zł, wykonanie dochodów 7 002 882,99 zł tj.52,26 %, 

w tym: 

a) plan dochodów bieżących 12 556 494,93 zł wykonanie 7 002 882,99 zł tj.55,77%, 
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b) plan dochodów majątkowych 844 163,12 zł wykonania w okresie I półrocza 

nie było. 

2. Plan wydatków wynosi 13 115 658,05 zł wykonanie 6 030 481,26 zł tj.45,98 % w tym: 

a) Plan wydatków bieżących 11 753 072,15 zł wykonanie 5 992 770,88 zł  

tj.50,99 %, 

b) Plan wydatków majątkowych 1 362 585,90 zł wykonanie 37 710,38 zł  

tj.2,77 %, 

 

Wynik budżetu za okres I półrocza 2019 roku jest dodatni i wynosi 972 401,73 zł, natomiast 

planowany roczny wynik budżetu też jest dodatni i wynosi 285 000,00 zł . Przychodem 

wykonanym budżetu na dzień 30.06.2019 roku są wolne środki jakie powstały w wyniku 

wykonania budżetu Gminy za 2018 rok i wynoszą 409 760,84 zł. Z kwoty wolnych środków 

zaangażowana została kwota 225 000,00 zł którą przeznacza się na rozchody na spłatę rat kapitałowych 

kredytów 

Planowane rozchody budżetu to kwota 510 000,00 zł i były to spłaty rat kapitałowych kredytów 

zaciągniętych w latach wcześniejszych. 

 

Gmina na dzień 30.06.2019 roku posiada zobowiązania z tytułu kredytów w kwocie  

1 965 000,00 zł i są zobowiązania wobec: 

1. banku Pekao SA dwa kredyty na kwotę 1 540 000,00 zł, 

2. banku Spółdzielczego w Łosicach kwota 425 000,00 zł. 

 

Należności Gminy na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 2 267 059,52 w tym: 

1. środki na rachunkach bankowych 1027 812,06 zł, 

2. należności wymagalne 375 699,21 zł, głównie z tytułu podatków i opłat oraz należności 

do dłużników alimentacyjnych, 

3. należności niewymagalne 863 548,25 zł i są to głównie z tytułu podatków i opłat. 

 

Przy następujących jednostkach budżetowych: 

1. Zespół Szkół w Łysowie 

2. Zespół Szkół w Przesmykach 

prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 

otwarte są wydzielone rachunki bankowe zgodnie z art. 223 uofp. 

Realizacja dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w rachunku bankowym, o którym 

mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w 2018 roku dla poszczególnych 

jednostek oświatowych przedstawia się następująco: 

Zespół Szkół w Łysowie  

Zespół Szkół w Łysowie prowadzi dla przedszkola i stołówki szkolnej wyodrębniony rachunek 

bankowy, na który wpłacane są opłaty za wyżywienie. Koszt obiadu pokrywa rodzic a w 

przypadku uczniów, których rodziny są w trudnej sytuacji materialnej, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Przesmykach. 

 Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku bankowym Zespołu Szkół w 
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Łysowie na rok 2019 został przyjęty przez Radę Gminy Przesmyki w dniu 27.12.2018 r. uchwałą 

numer II/8/2018. Dochody i wydatki  ustalono na kwotę 110 600,00 zł. 

Realizację planu dochodów na wydzielonym rachunku bankowym przedstawia poniższa tabela. 

 

 Dochody Plan Wykonanie Wykonanie % 

  
Oświata i 

wychowanie 
110 600,00 41 886,60 37,87 

80104  Przedszkola 21 400,00 10 228,79 47,80 

 0670 Wpływy z usług 21 000,00 10 228,79 48,71 

 0690 
Wpływy z 

różnych opłat 
300,00 0,00 0,00 

 920 Pozostałe odsetki 100,00 0,00 0,00 

80148  
Stołówki szkolne 

i przedszkolne 
89 200,00 31 657,81 35,49 

 0830 Wpływy z usług 89 000,00 31 651,58 35,56 

 0920 Pozostałe odsetki 200,00 6,23 3,12 

  

Na plan 110 600,00 zł wykonanie wynosi 41 886,60 zł, co stanowi 37,87% planu. Są to dochody 

wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-34S, w szczególności: kapitalizacja odsetek od środków na 

rachunku bankowym i opłaty za wyżywienie ponoszone przez rodziców oraz finansowane przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Realizację planu wydatków na wydzielonym rachunku bankowym przedstawia tabela poniżej. 

 

 Wydatki Plan Wykonanie Wykonanie % 

  
Oświata i 

wychowanie 
110 600,00 42 787,79 38,69 

80104  Przedszkola 21 400,00 10 797,58 50,46 

 4220 
Zakup środków 

żywności 
21 000,00 10 796,98 51,41 

 4300 
Zakup usług 

pozostałych 
400,00 0,60 0,15 

80148  
Stołówki szkolne 

i przedszkolne 
89 200,00 31 990,21 35,86 

 4220 
Zakup środków 

żywności 
89 000,00 31 971,41 35,92 

 4300 
Zakup usług 

pozostałych 
200,00 18,80 9,40 
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Na plan 110 600,00 zł wykonanie wynosi 42 787,79 zł, co stanowi 38,69%. Wskazaną kwotę 

wydatkowano na zakup żywności, niezbędnej do przygotowania posiłków oraz opłaty bankowe 

związane z prowadzeniem rachunku, natomiast środki w wysokości 185,14 zł pozostały na 

rachunku bankowym jednostki. 

 

Zespół Szkół w Przesmykach 

 

Zespół Szkół w Przesmykach prowadzi dla przedszkola i stołówki szkolnej wyodrębniony 

rachunek bankowy, na który wpłacane są opłaty za wyżywienie. Koszt obiadu pokrywa rodzic a 

w przypadku uczniów, których rodziny są w trudnej sytuacji materialnej, Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Przesmykach. 

  

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku bankowym Zespołu Szkół w Przesmykach 

na rok 2019 został przyjęty przez Radę Gminy Przesmyki w dniu 27.12.2018 r. uchwałą numer 

II/8/2018. Dochody i wydatki  ustalono na kwotę 99 300,00 zł. 

 

Realizację planu dochodów na wydzielonym rachunku bankowym przedstawia poniższa tabela. 

 

 Dochody Plan Wykonanie Wykonanie % 

  Oświata i wychowanie 99 300,00 49 460,08 49,81 

80104  Przedszkola 19 100,00 8 045,74 42,12 

 0670 Wpływy z usług 19 000,00 8 045,74 42,35 

 0690 
Wpływy z różnych 

opłat 
100,00 0,00 0,00 

80148  
Stołówki szkolne i 

przedszkolne 
80 200,00 41 414,34 51,64 

 0690 
Wpływy z różnych 

opłat 
100,00 0,00 0,00 

 0830 Wpływy z usług 80 000,00 41 409,44 51,76 

 0920 Pozostałe odsetki 100,00 4,90 4,90 

  

Na plan 99 300,00 zł wykonanie wynosi 49 460,08 zł, co stanowi 49,81% planu. Są to dochody 

wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-34S, w szczególności: kapitalizacja odsetek od środków na 

rachunku bankowym i opłaty za wyżywienie ponoszone przez rodziców oraz finansowane przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
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Realizację planu wydatków na wydzielonym rachunku bankowym przedstawia tabela poniżej. 

 

 Wydatki Plan Wykonanie Wykonanie % 

  Oświata i wychowanie 99 300,00 49 717,05 50,07 

80104  Przedszkola 19 100,00 8 342,57 43,68 

 4220 
Zakup środków 

żywności 
19 000,00 8 339,87 43,89 

 4300 
Zakup usług 

pozostałych 
100,00 2,70 2,70 

80148  
Stołówki szkolne i 

przedszkolne 
80 200,00 41 374,48 51,60 

 4220 
Zakup środków 

żywności 
80 000,00 41 360,48 51,70 

 4300 
Zakup usług 

pozostałych 
200,00 14,00 7,00 

Na plan 99 300,00 zł wykonanie wynosi 49 717,05 zł, co stanowi 50,07%. Wskazaną kwotę 

wydatkowano na zakup żywności, niezbędnej do przygotowania posiłków oraz opłaty bankowe 

związane z prowadzeniem rachunku, natomiast środki w wysokości 77,31 zł pozostały na 

rachunku bankowym jednostki budżetowej. 

 

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco: 

 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan dochodów 362 952,00 zł wykonanie 360 082,36 zł tj. 99,21 

% , w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części akcyzy zawartej w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan i wykonanie dochodów to kwota 356 

007,00 zł. Na I transzę składania wniosków tj. w okresie I półrocza 2019 roku na zwrot części 

akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnicy złożyli 

443 sztuk wniosków. Wpływu z czynszu za użytkowanie terenów łowieckich jakie płacą koła 

łowieckie plan 2 700,00 zł wykonanie 3 251,36 zł tj. 120,42 %, oraz refundacja ze Związku 

Komunalnego Paprotnia kosztów poniesionych przez Gminę dotyczących opłat na rzecz 

Krajowego Gospodarstwa Wodnego kwota plan 4 245,00 wykonanie 824,00 zł. 

. 

Dział 600 Transport i łączność plan 116 247,00 zł wykonanie 3 900,05 zł tj. 3,35 %.  

Z tego dotacje z: 

a) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków finansowych 

budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych pn. : „Przebudowa drogi gminnej Kamianki Lackie- 

Bartków ”. Planowana kwota dofinansowania 100 000,00 zł. Zadanie to jest w trakcie 

realizacji. Planowane zakończenie to sierpień 2019 roku. 

b) Powiatu siedleckiego na realizację zadania powierzonego na podstawie porozumienia 

podpisanego z powiatem siedleckim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie 

Gminy tj. odśnieżanie na okres zimowy XI –X 2018 roku i I-IV 2019 roku, powiat 
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kolejnym już porozumieniem przekazał Gminie do realizacji zadanie z zakresu zimowego 

utrzymania dróg powiatowych ( odśnieżanie). Kwota dotacji za okres I-IV 2019 roku 

wyniosła plan 16 247,00 zł kwota wydatkowana z otrzymanej dotacji  

3 900,05 zł. Pozostałe nie wykorzystane środki w wysokości 12 346,95 zł z uwagi na brak 

opadów śniegu zostały zwrócone dla powiatu. 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan dochodów 125 737,90 zł wykonanie 67 245,68 zł 

tj.53,48% i są to dochody głównie z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy majątku jst plan 125 

487,90 zł, wykonanie 67 160,26 zł, tj. 53,52 %, odsetki od nieterminowych wpłat plan 100,00 zł 

wykonanie 85,42 zł, tj.85,42 %, wpływy z różnych dochodów plan 50,00 zł, wykonania  

w okresie I półrocza nie było.  

Dział 750 Administracja publiczna plan 102 318,00 zł wykonanie 186 367,44 zł tj. 182,15 %  

w tym dotacja z budżetu państwa z tytułu realizacji przez Gminę zadań zleconych ustawami  

plan 36 208,00 zł  wykonanie 17 924,00 zł, prowizja należna dla gminy z tytułu realizacji zadań 

zleconych plan 10,00 zł prowizji nie było w okresie I półrocza, wpływ z odsetek 71,00 zł wpływy 

z usługi prowadzenia sekretariatu projektu solarnego dla Gminy Korczew, Paprotnia i Repki plan 

28 800,00 zł wykonanie 12 000,00 zł tj. 41,67, refundacja wydatków otrzymanych z Powiatowego 

Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób skierowanych do pracy przez PUP plan 25 500,00 zł 

wykonanie 2 915,79 zł, tj. 11,43 %, odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 3 000,00 

zł wykonanie 2 581,85 zł tj.86,06 %, darowizna na rozwój Gminy plan i wykonanie 8 000,00 zł 

.Gmina otrzymała odszkodowanie które nie jest jeszcze objęte planem w wysokości 142 025,21 zł 

z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej szkody na mieniu gminy na wskutek awarii po burzy jak 

miała miejsce 15 lipca 2018 roku, w wyniku przepięcia został uszkodzony sprzęt w budynku 

Urzędu Gminy. Na najbliższej sesji Rady Gminy dochody te zostaną wprowadzone do planu oraz 

radni podejmą decyzję co do dokonania wydatków na zakup sprzętu uszkodzonego podczas tej 

burzy. 

 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa plan 24 628,00 zł wykonanie 24 281,00 zł tj. 98,59%. Dochodem tego działu są 

dotacje z KBW jako zadanie zlecone gminie na: 

1. Prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców ich plan 695,00 zł środki otrzymane 348,00 

zł, 

2. Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego które zarządzone były na dzień 

26 maja 2019 roku plan i wykonanie dochodów to kwota 23 733,00 zł.  

Plan wydatków 23 733,00 zł wykonany został na kwotę 22 648,44 zł, niewydatkowana 

kwota w wysokości 1 084,56 zł dotyczącą opłaty za energię elektryczną zużytą  

w lokalach wyborczych oraz budynku Urzędu Gminy w Przesmykach zostanie  

wydatkowana na początku lipca ponieważ do końca II kwartału nie wpłynęła jeszcze 

faktura z energetyki za pobór i przesłanie energii. 

3. Uzupełnienie środków w związku z przeprowadzeniem w 2018 roku wyborów 

samorządowych tj. przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum 
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Państwowego plan dochodów, wykonanie dochodów oraz plan wydatków to kwota  

200,00 zł. Wydatki w tym okresie nie były zrealizowane, wykonane będą w miesiącu  

lipcu br. 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan dochodów  

175,00 zł brak wykonania za okres I półrocza. Planowana kwota w tym dziale dotyczy wpływów 

z rozliczeń i zwrotu środków z lat ubiegłych. Jeżeli nie będzie wpływów takich środków plan 

zostanie zniesiony. 

 

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

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  

plan 2 684 258,69 zł wykonanie dochodów 1 361 143,61 zł tj. 50,71% w tym wpływy z: 

 

1. Wpływy z podatku rolnego, plan 885 240,00 zł wykonanie 480 836,04 zł tj.54,32 %, 

2.  Wpływy z podatku leśnego plan 111 881,00 zł wykonanie 67 027,20 tj.59,91 %, 

3. Wpływy z podatku od nieruchomości plan 370 556,00 zł wykonanie 198 204,82 zł  

tj. 53,49 %, 

4. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 174 878,00 zł wykonanie  

549 740,00 zł tj. 46,79 %, 

5. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych plan 6000,00 zł wykonanie  

1 928,92 zł tj. 32,15 % 

6. Wpływy z podatku od środków transportowych plan 16 093,00 zł wykonanie 13 651,00 zł 

84,82 %, 

7. Wpływy z opłaty skarbowej plan 12 200,00 zł wykonanie 6 162,00 zł tj. 50,51 %, 

8. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 70 000,00 zł wykonanie  

27 039,00 zł tj. 38,63 %. 

9. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan  

18 266,89 zł wykonanie 12 042,26 zł tj. 65,92 %. 

 

Dział 758 Różne rozliczenia plan 5 485 265,00 zł wykonanie dochodów 2 998 892,00 zł tj.54,67 

% w tym: 

1. Część oświatowa subwencji ogólnej plan 2 560 718,00 zł wykonanie 1 575 824,00 zł 

tj.61,54 %,  

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 2 846 136,00 zł wykonanie 1 423 068,00 zł 

tj.50,00 % 

3. Plan dochodów dla refundacji wydatków podniesionych w 2018 w ramach funduszu 

sołeckiego 78 411,00 zł. Dotacja powinna wpłynąć do końca sierpnia. 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie plan dochodów 191 094,36 zł wykonanie 125 613,33 zł tj.65,73 

% w tym : 

1. Dotacje celowe w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Łysowie przedsięwzięcia 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. : „Szkoła Równych Szans VIII 

edycja” mająca za cel podniesienie jakości kształcenia plan i wykonanie dotacji  
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61316,36 zł . Jest to ostatni już etap prowadzonego od 2017 roku przedsięwzięcia dlatego 

też wykonanie planu dochodów wynosi 100,00 %. 

2. Dotacje celowe (przedszkolna) z budżetu państwa na zadania własne plan 70 150,00 zł 

wykonanie 35 075,00 zł tj.50,00 %. 

3. Dotacje celowe z budżetu państwa, jako zadanie zlecone na podręczniki i materiały 

edukacyjne plan i wykonanie 13 528,00 zł. 

4. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 27 000,00 zł 

wykonanie 11 350,48 zł,tj.42,04 %, 

5. Wpływy z odsetek plan 2 100,00 zł wykonanie 517,35 zł tj.24,64 %. 

6. Wpływy z tytułu mandatu wymierzonego rodzicowi za nierealizowanie obowiązku 

szkolnego przez dziecko 618,73 zł. 

 

Dział 852 Pomoc społeczna plan dochodów 181 323,00 zł wykonanie 109 551,20 zł  

tj. 60,42 %. 

Dochody tego działu to dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych plan  

179 250,00 zł wykonanie 107 643,00 zł tj. 60,05 %, oraz zleconych plan i wykonanie  

1 573,00 zł wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz odsetki od środków na rachunku 

GOPS - plan 500,00 zł wykonanie 335,20 zł tj.67,04%. 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan i wykonanie 16 452,00 zł i była to dotacja na 

pomoc materialną dla uczniów (stypendia). 

 

Dział 855 Rodzina plan dochodów 3 145 715,00 zł wykonanie 1 632 806,73 zł tj.51,91 %. 

Dochody tego działu to głównie wpływy z dotacji na realizację programów rządowych  

tj. świadczeń wychowawczych, rodzinnych, realizację założeń karty dużej rodziny plan dotacji z 

zadań zleconych to kwota 3 145 315,00 zł wykonanie 1 626 899,00 tj. 51,72 %, pozostałe dochody 

tj. wpływy z odsetek, różnych dochodów i dochody jst związane z realizacją zadań zleconych plan 

400,00 zł wykonanie 5 907,73 zł. Na najbliższej sesji ustalony będzie plan dochodów już 

wykonanych bez ustalonego wcześniej planu oraz wykonanych ponad plan. 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan dochodów 880 410,32 zł 

wykonanie 115 179,33 zł tj.13,08 %, z tego: 

1. Wpływy z opłat od mieszkańców z tytułu gospodarki odpadami plan 182 000,00 zł 

wykonanie 112 121,60 zł tj. 61,61 %, 

2. Wpływ z tytułu kosztów komorniczych dotyczących gospodarki odpadami wykonanie 

23,20 zł bez ustalonego planu, plan dochodów uzupełniony będzie na najbliższej sesji .  

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

środowiska plan 1 000,00 zł wykonania brak w okresie I półrocza. 

4. Wpływy z opłaty produktowej plan 70,00 zł wykonanie 59,29 zł tj.84,70 %, 

5. Środki jakie gmina spodziewa otrzymać z dotacji WFOŚiGW na realizację zadania 

polegającego na zdjęciu i utylizacji azbestu z budynków plan 18 000,00 zł. Zadanie to ma 

być wykonane w 3 kwartale br. Środki z dotacji wpłyną po jego wykonaniu  

i przedłożeniu w WFOŚiGW dokumentów rozliczeniowych. 
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6. Wpłat od mieszkańców jako ich własny udział na realizację zadania polegającego za 

zdjęciu i utylizacji azbestu z budynków plan 4 000,00 zł. Wpłat będą dokonywać 

mieszańcy tuż przed realizacja tj. w 3 kwartale br.  

7. Dotacja w związku z aktualizacją inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dla 

Gminy Przesmyki w ramach konkursu AZBEST 2019 plan 13 900,00 zł. Zadanie jest w 

trakcie realizacji, zakończenie przewidziane jest na 3 kwartał, a planowana dotacja wpłynie 

po rozliczeniu zadania. 

8. Pozostałe dochody plan 5 120,00 zł wykonanie 2 975,24 zł tj.58,11 %.  

9. Głównym dochodem tego działu są planowane do pozyskania środki na realizacje  

II etapu przedsięwzięcia pn: „Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza-energia solarna 

energią przyszłości- etap II”. Jest ono planowane do realizacji w latach 2019-2021, zostało 

dofinansowane ze środków budżetu UE RPO WM na lata 2014-2020. Środki z budżetu UE 

przewidywane do pozyskania w 2019 roku to kwota 408 149,50 zł, pozostałe środki będą 

pochodzić od uczestników projektu. Na okres I półrocza budżet nie pozyskał jeszcze 

dochodów z tego tytułu ponieważ zadanie obecnie jest w trakcie wyboru wykonawcy na 

jego wykonanie. Dofinansowanie z budżetu UE będzie wpływało w miarę przedkładania 

rozliczeń zrealizowanych etapów przedsięwzięcia, wpłaty od uczestników będą wpływały 

po wyborze wykonawcy.  

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan dochodów 84 081,78 zł wykonanie 

1 368,26 zł tj.1,63 %.Głównym dochodem tego działu są planowane do otrzymania dotacje na 

realizację zadania „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej wschodniego Mazowsza poprzez 

rewitalizację zabytkowego obiektu – Kopca Piłsudskiego”. Planowane dotacje pochodzą z 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 na co w ramach refundacji wcześniej 

poniesionych wydatków mamy otrzymać 30 829,00 zł, oraz  

z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

51 864,77 zł. Zadanie to obecnie jest w trakcie realizacji. Środki wpłynął po rozliczeniu zadania 

dlatego też wykonany ich plan jest tak niski. Ponadto wpłynęły dochody z wynajmu świetlic na 

własne potrzeby mieszkańców kwota 1 368,26 zł. 

 

 

Wydatki 

 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 387 687,00 zł wykonanie 370 708,12 zł tj. 95,62% w tym: 

1. wpłaty na rzecz izb rolniczych plan 18 300,00 zł wykonanie wydatków  

9 264,82 zł tj.50,63 %, 

2. wydatki związane z wypłatą części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 356 007,00 zł (plan i wykonanie wydatków). Jest 

to zadanie zlecone gminie z budżetu państwa. Na I transzę składania wniosków tj. w 

okresie I półrocza 2019 roku na zwrot części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnicy złożyli 443 sztuk wniosków 

3. wydatki związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi plan  

9 300,00 zł wykonanie 4 612,30 zł tj. 49,59 %. 

4. opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wód plan 4 080,00 zł wykonanie  

824,00 zł tj.20,20 %. 
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Dział 600 Transport i łączność 763 281,20 zł wykonanie 6 774,42 zł tj. 0,89 %, w tym 

przewidziano środki na następujące wydatki: 

1. W zakresie dróg powiatowych  

a) planowana kwota 190 000,00 zł na pomoc dla powiatu Siedleckiego w związku  

z przebudową drogi powiatowej na terenie gminy nie będzie wydatkowana ponieważ 

powiat zrezygnował a jej wykonania w tym roku. Na najbliższej sesji rady gminy 

zniesiony zostanie wcześniej ustalony plan wydatków. 

b) Na okres zimowy XI –X 2018 roku i I-IV 2019 roku, powiat kolejnym już porozumieniem 

przekazał Gminie do realizacji zadanie z zakresu zimowego utrzymania dróg 

powiatowych ( odśnieżanie) . ). Kwota dotacji za okres I-IV 2019 roku wyniosła plan 16 

247,00 zł kwota wydatkowana z otrzymanej dotacji  

3 900,05 zł. Pozostałe nie wykorzystane środki w wysokości 12 346,95 zł z uwagi na brak 

opadów śniegu zostały zwrócone dla powiatu. 

 

2. W zakresie wydatków na drogi gminne na plan 552 584,20 zł wydatkowano 2 874,37 zł 

tj.0,52 % i były to koszty związane z odśnieżaniem dróg gminnych w okresie I-IV 2019 

roku. Wykonanie wydatków na drogi gminne jest wykonane w tak niskim procencie 

ponieważ wydatki na te zadania zarówno bieżące jak i inwestycyjne finansowane będą w 

II półroczu. Jedną z najbardziej kosztownych pozycji są wydatki na zadanie inwestycyjne 

– przedsięwzięcie realizowane od roku 2018 jakim jest „Przebudowa drogi gminnej 

Kamianki Lackie- Bartków ”. Zadanie to jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie 

to sierpień 2019 roku. Plan wydatków  zabezpieczony na 2019 rok to kwota 240 000,00 zł. 

3. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego dotyczące prac 

remontowych dróg gminnych to planowana kwota 252 173,93 zł.( tabela Nr 5 do 

informacji przedstawia stopień realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego). 

W ramach remontów rady sołeckie planują prace równiarką oraz zakup kruszywa  

w celu utwardzenia dróg. Na te zadania przeprowadzony został przetarg oraz podpisana 

umowa z wykonawcą. Zakończenie i finansowanie robót przewidziane jest na 3 kw. br. 

4. Ponadto zaplanowane są wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie XI-XII 

w kwocie 8 350,63 zł, na opracowanie wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii 

biegłego w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej 

w sprawie zmiany stanu wody na działkach o nr ew. 71/1, 72 oraz 73 obręb geodezyjny 

Tarkówek gm. Przesmyki, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym 

w sprawie zalewania drogi (poprzez gromadzenie się wód opadowych) oraz podwórek na 

wysokości drogi zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych 98, 69 i 70 w miejscowości 

Tarkówek gm. Przesmyki. na co zabezpieczono kwotę 4 000,00 zł, oraz zakup 1 wiaty 

przystankowej na co zabezpieczono 4000,00 zł. Finansowanie ich przewidziane jest na 3 

kwartał br. 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan wydatków 24 500,00 zł wykonanie 8 615,87 zł tj. 

35,17 %. Planowane i poniesione wydatki dotyczą kosztów rozgraniczenia nieruchomości. 

 

Dział 710 Działalność usługowa plan wydatków 78 026,23 zł wykonanie 49 739,13 zł  

tj. 63,75 % w tym : 

Id: 1CAB279B-7E71-46EB-AB56-76B0B41EBD67. Przyjęty Strona 10



11 

 

1. Dotacja celowa plan i wykonanie 23 026,23 zł przekazana została do samorządu 

Województwa Mazowieckiego w I kwartale 2019 roku w związku z realizacją przez 

Województwo projektu kluczowego Aktywizacja Społeczeństwa Internetowego. Zadanie 

to jest elementem przedsięwzięcia realizowanego od roku 2015. Zakończenie 

przewidywane jest w 2019 roku. 

2. Wydatkiem bieżącym w tym dziale są wydatki za opracowanie projektów decyzji 

o warunkach zabudowy przez urbanistkę, ponieważ Gmina nie posiada obecnie aktualnego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy i pod potrzeby zleca prace osobie 

prowadzącej działalność w tym zakresie. Kwota wydatków na ten cel plan 15 000,00 zł 

wydatkowano 4 800,00 zł i jest wielkością uzależnioną od ilości zapotrzebowania 

podmiotów na tego typu dokumenty. 

3. „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Przesmyki oraz ocena 

aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

planów miejscowych Gminy Przesmyki”. Przedmiotowa analiza została opracowana w 

celu zweryfikowania i oceny prowadzonej w gminie Przesmyki polityki planowania 

przestrzennego w czasie trwania kadencji 2014- 2018  

i bieżącej kadencji oraz w celu spełnienia przepisów prawnych związanych z 

podejmowaniem przez Radę Gminy uchwał o przystąpieniu do sporządzania miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z aktualnymi zapisami ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności art. 15 ust. 1 pkt. 2. 

Ocena aktualności jest więc wymaganym dokumentem, na podstawie którego można 

podjąć inicjatywę przystąpienia do sporządzania studium lub planu (w tym również zmian 

tych dokumentów). Plan wydatków na to zadanie to kwota 10 000,00 zł wydatkowano za 

okres I półrocza 8 610,00 zł. 

4. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 133/2, położonej w miejscowości 

Tarkówek, gmina Przesmyki. Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie 

gminnym do wyłącznej właściwości Rady należy uchwalanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Obszar objęty niniejszą uchwałą obejmuje teren 

oznaczony w ewidencji gruntów i budynków nr  133/2.  Powyższe podyktowane jest 

wnioskiem inwestora, który  zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie 

warsztatu samochodowego . Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Przesmyki uchwalonym uchwałą nr 

XIX/145/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 listopada 2016r. jest to obszar wskazany 

jako teren aktywności gospodarczej oznaczony graficznie symbolem  AG.  Zasadne jest 

podjęcie przedmiotowej  uchwały w celu umożliwienia prowadzenia działalności na własnym 

terenie zgodnie z polityką przestrzenną Gminy uchwaloną w Studium.   Plan wydatków na to 

zadanie to kwota 30 000,00 zł wydatki wykonane 13 302,90 zł. 
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Dział 750 Administracja publiczna plan wydatków 2 441 578,82 zł wykonanie  

1 208 096,44 zł tj. 49,48 % w tym wydatki jednostki budżetowej „Centrum Obsługi Jednostek” 

plan 318 172,00 zł wykonanie 168 390,95 zł tj. 52,92 %.  

Centrum Obsługi Jednostek prowadzi obsługę administracyjną i finansowo – księgową dwóch 

placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Przesmyki tj: Zespołu Szkół w 

Przesmykach i Zespołu Szkół w Łysowie. Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników 

działalności podstawowej i administracyjno – obsługowej w jednostce na dzień 30.06.2019 r. 

wynosiła 3,15 etatu, a stan zatrudnienia 5 osób. 

Na realizację wydatków związanych z działalnością jednostki składała się subwencja oświatowa i 

środki własne budżetu za które głównie sfinansowano transport i opiekę nad uczniami 

niepełnosprawnymi z terenu Gminy Przesmyki dowożonymi na zajęcia w ramach obowiązku 

szkolnego do Specjalnego Ośrodku Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim 

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego rozdział 75085 plan wydatków  

274 172,00 zł wykonanie wyniosło 147 124,86 co stanowi 53,66 %. Środki w tym rozdziale 

przeznaczono na: wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 129 499,50 zł odpis na ZFŚS  

3 873,00 zł pozostałe wydatki rzeczowe 13 752,36 zł. 

W zakresie wydatków pozostałych należy wymienić wydatki związane z bieżącym utrzymaniem 

placówki, tj. zakup: materiałów, wyposażenia, opału, energii elektrycznej, opłaty bankowe, wywóz 

nieczystości, różne należności (ubezpieczenie mienia), usługi telekomunikacyjne oraz szkolenie 

pracowników. 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność plan wydatków 44 000,00 zł wykonanie wyniosło  

21 266,09 co stanowi 48,33%. W ramach tego rozdziału zrealizowano koszty związane  

z dowożeniem uczniów do szkół. W ramach obowiązku szkolnego do Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim dowożono w pierwszym półroczu 2019 roku troje 

dzieci. Usługę przewozu świadczył sam Ośrodek. Łączna kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 

20 394,00 co stanowi 46,35% środków przeznaczonych w budżecie na realizację tego zadania. 

Ponadto rodzicom dzieci niepełnosprawnych zwrócono koszty za indywidualny dowóz uczniów 

do placówek oświatowych –  łącznie  872,09 zł. 

 

Wydatki jednostki budżetowej Urząd Gminy w Przesmykach zakwalifikowane w dziale 750 

Administracja publiczna to kwota planu 2 123 406,82 zł wykonanie 1 039 705,49 zł tj. 48,96 %, 

z tego wydatki: 

1. Na realizację zadań zleconych gminie ustawami z budżetu państwa dotyczące 

dysponenta województwa mazowieckiego tj. zadań USC, ewidencji ludności, wojska, 

rolnictwa, działalności gospodarczej plan dotacji oraz wydatków na te zadania, 

otrzymana dotacja i wydatki wykonane to kwota  

to 17 924,00 zł , natomiast plan dochodów i wydatków to kwota 36 208,00 zł. 

2. Ponadto w rozdziale tym poniesione zostały wydatki wlane dotyczące zwrotu nie 

wykorzystanej dotacji w 2018 roku w kwocie 3 145,04 zł. 

3. Wydatki na utrzymanie Rady Gminy plan 67 600,00 zł wykonanie wydatków 

32 862,27 zł tj.48,61 %, 

4. wydatki na Urząd Gminy plan 1 821 418,50 zł wykonanie 937 129,20 zł  

tj.51,45 %, 

5. wydatki na promocję Gminy plan 37 500,00 zł wykonanie 19 882,30 zł tj.53,02 %, 
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6. pozostała działalność plan 155 335,28 zł wykonanie 28 762,68zł tj.18,52 % z tego: 

diety sołtysów uczestniczących w sesjach Rad Gminy i naradach sołtysów plan  

44 000,00 zł wykonanie 19 800,00 tj.45,00 %, zakup usług plan 5 000,00 zł wykonanie 

2 812,68 zł 49,14 %, ponadto planowane wydatki na zakupy, usługi remontowe oraz 

pozostałe odsetki w kwocie łącznej 6 335,28 zł nie wykonywany w I półroczu. 

7. Przedsięwzięcie pn: „Przebudowa i adaptacja budynku administracyjno- biurowego 

Urzędu Gminy w Przesmykach oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku” 

przyjętego do realizacji na lata 2019 – 2020 ustalony plan wydatków na 2019 to kwota 

100 000,00 zł na opracowanie wizualizacji i dokumentacji wydatkowana za okres  

I półrocza kwota 6 150,00 zł co stanowi 6,15 % jest nieproporcjonalna niż upływ czasu, 

ponieważ jesteśmy jeszcze w trakcie rozmów i przemyśleń co do zakładanej inwestycji 

i sposobu jej przeprowadzenia. Przewidujemy w II półroczu uzyskanie kompletu 

danych do dokumentacji inwestycyjnej.   

 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa plan 24 628,00 zł wykonanie 22 996,44 zł tj. 93,38% .Wydatki tego działu są 

pokryte dotacjami z KBW jako zadanie zlecone gminie na prowadzenie i aktualizacje rejestru 

wyborców na co gmina otrzymała i wydatkowała 348,00 zł przy planowanych 695,00 zł i były to 

wydatki na usługi informatyczne programów komputerowych oraz na przeprowadzenie wyborów 

do Parlamentu Europejskiego które zarządzone były na dzień 26 maja 2019 roku. Plan wydatków 

23 733,00 zł wykonany został na kwotę 22 648,44 zł, niewydatkowana kwota w wysokości  

1 084,56 zł dotyczącą opłaty za energię elektryczną zużytą w lokalach wyborczych oraz budynku 

Urzędu Gminy w Przesmykach zostanie wydatkowana na początku lipca ponieważ do końca II 

kwartału nie wpłynęła jeszcze faktura z energetyki za pobór i przesłanie energii. 

Uzupełnienie środków w związku z przeprowadzeniem w 2018 roku wyborów samorządowych tj. 

przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego plan 

wydatków to kwota 200,00 zł. Wydatki w tym okresie nie były zrealizowane, wykonane będą w 

lipcu. 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków  

135 760,00 zł wykonanie 36 182,56 zł tj. 26,65 %, w tym zaplanowano wydatki inwestycyjne: 

1. Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu samochodu terenowego dla policji. W 

wysokości 8 000,00 zł, jako wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie 

zadań inwestycyjnych. Środki finansowe zostały przekazane  

i rozliczone.  

2. Odbudowa renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji wodnej  

w miejscowości Pniewiski gm. Przesmyki. Jest to przedsięwzięcie, którego realizacja 

została rozpoczęta w 2017 roku. Łącznie planowane nakłady to kwota 66 568,00 zł.  

W 2018 roku Gmina opracowała dokumentację, jej koszt to 4 568,00 zł. Plan wydatków 

na 2019 rok to kwota 62 000,00 zł. W I półroczu przeprowadzono przetarg na 

wyłonienie wykonawcy , podpisano umowę i zadanie jest w trakcie realizacji. 

Zakończenie przewidziane jest na miesiąc lipiec br. 
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Wydatki bieżące w tym dziale to bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Plan 

wydatków 61 760,00 zł wykonanie 28 182,56 zł tj.45,63 %  

 

Dział 757 Obsługa długu publicznego plan wydatków 67 000,00 zł wykonanie 31 310,24 zł 

tj.46,73 %. Są to wydatki na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę. 

 

Dział 758 Różne rozliczenia plan wydatków 36 000,00 zł. W tym dziale wydatkowane są środki 

na różne rozliczenia z bankami plan 1 500,00 zł wykonania brak w w/w okresie oraz zaplanowane 

są wydatki, jakie Gmina może dokonać w ramach wcześniej utworzonych rezerw. 

a. rezerwa utworzona na podstawie przepisów o zarządzaniu kryzysowym w wysokości  

30 000,00 zł nie była wydatkowana. 

b. rezerwę ogólną utworzona w kwocie 20 000,00 zł, została rozdysponowana w kwocie  

15 500,00 zł zarządzeniem Wójta Gminy na następujące zadania: 

a) zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów rozgraniczenia nieruchomości 

8 000,00 zł 

b) zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów analizy zmian w środowisku 

Gminy 7 500,00 zł. 

 

Finansowanie oświaty gminnej to wydatki działu 801- Oświata i wychowanie oraz działu 854 

Edukacyjna opieka wychowawcza. Łącznie plan wydatków dla wszystkich jednostek wynosi  

3 768 210,62 zł wykonanie 2 027 351,51 zł tj. 53,80 %. 

Finansowane są przez następujące jednostki budżetowe: 

1. Urząd Gminy w Przesmykach plan wydatków 29 000,00 zł wykonanie 16 520,52 zł  

tj. 56,97 % i były to wydatki, których źródło pokrycia pochodzi z dochodów własnych budżetu 

gminy, na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za uczęszczanie dzieci z terenu 

naszej gminy do przedszkoli zlokalizowanych na terenie tych jednostek oraz wydatki dotyczące 

awansu zawodowego. 

2. Centrum Obsługi Jednostek dział 854 rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan  

18 280,00 wykonanie wyniosło 14 652,00 co stanowi 80,15%. Wydatki z tego rozdziału 

przeznaczono na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów. O pomoc taką mogli się 

ubiegać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkali 

na terenie gminy i znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich 

dochodów na osobę w rodzinie. Łącznie z pomocy materialnej skorzystało 39 uczniów. 

Wykorzystana na ten cel kwota wyniosła 14 652,00 zł i w wysokości 13 186,80 zł pochodziła 

z dotacji Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 1 465,20 zł ze środków własnych Gminy.  

3. Zespół Szkół w Łysowie obejmuje Szkołę Podstawową, Publiczne Gimnazjum w Łysowie oraz 

jeden oddział Przedszkola w Łysowie. W I półroczu 2019 roku w 9 oddziałach naukę pobierało 

106 uczniów. Do przedszkola uczęszczało średniorocznie 27 dzieci. W analizowanym okresie 

szkoła zatrudniała 14 nauczycieli – średnie zatrudnienie na poziomie 13,42 etatu oraz 6 

pracowników administracji i obsługi – 5,5 etatu. Plan wydatków placówki na dzień 30.06.2019 

r. wynosi ogółem 1 573 590,62 zł i zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S jego wykonanie 

zamknęło się kwotą 886 002,42 zł. Plan wykonany został zatem w 56,30%.Na realizację 

wydatków Zespołu  Szkół w Łysowie składała się: subwencja oświatowa 1 003 843,00 zł, 

środki własne 496 157,00 zł, dotacja przyznana na dofinansowanie zakupu podręczników dla 
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uczniów 6 578,00 zł, dotacja z EFS na projekt „Szkoła Równych Szans” VIII edycja  

67 012,62 zł. 

 

Środki budżetowe zgodnie z planem finansowym wydatkowano w rozdziałach: 

80101 – Szkoły podstawowe        584 052,27 zł 

w tym Projekt „Szkoła Równych Szans VIII edycja”      52 218,81 zł 

80104 – Przedszkola           89 145,92 zł 

80110 – Gimnazja         117 825,25 zł 

80113 – Dowożenie uczniów do szkół        31 022,70 zł 

80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli           691,80 zł 

80148 –  Stołówki szkolne i przedszkolne        39 953,19 zł 

 

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 12 011,29 zł 

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  0,00 zł  

80195 – Pozostała działalność 11 300,00 zł  

 

Wydatki ogółem: 886 002,42 zł w tym: wynagrodzenia i ich pochodne 698 134,17 zł, odpis na 

ZFŚS 45 000,00 zł pozostałe 142 868,25 zł 

W zakresie wydatków pozostałych należy wymienić koszty związane z bieżącym utrzymaniem 

placówki, tj zakup: materiałów, wyposażenia, opału, materiałów dydaktycznych, energii 

elektrycznej; opłaty bankowe, wywóz nieczystości, różne opłaty (ubezpieczenie mienia), usługi 

telekomunikacyjne oraz szkolenie pracowników. Ponadto w tej pozycji ujęte są dodatki 

wiejskie wypłacone nauczycielom, zapomogi zdrowotne, koszty związane z zakupem odzieży 

ochronnej i służbowej oraz koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli. 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 

Na plan wydatków 1 029 257,62 zł wykonanie wynosi 584 052,27 zł, co stanowi 56,75%. 

Wydatki poniesiono na bieżącą działalność w szkole podstawowej. 

Projekt „Szkoła Równych Szans VIII edycja” 

W 2019 roku szkoła wykorzystała środki z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na w/w 

projekt w wysokości 52 218,81 zł co stanowi 77,92% planu. Wydatki te zostały przeznaczone 

na płace dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych oraz organizacje wyjazdów 

edukacyjnych dla uczniów. W związku ze zgodą Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 

Programów Unijnych projekt  „Szkoła Równych Szans -  VIII edycja” został przedłużony do 

30 czerwca 2019 r. a budżet jednostki został zwiększony o kwotę 51 858,15 zł. 

Niewykorzystana kwota tj. 14 793,81 zł została zwrócona. 

Rozdział 80104 – Przedszkola 

Na plan wydatków 165 039,00 zł wykonanie wynosi 89 145,92 zł, co stanowi 54,02%. Wydatki 

poniesiono na bieżącą działalność w przedszkolu. 

Rozdział 80110 – Gimnazja 

Na  plan wydatków 204 357,00 zł wykonanie wynosi 117 825,25 zł, co stanowi 57,66%. 

Wydatki poniesiono na bieżącą działalność w gimnazjum. 

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 
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Na plan wydatków 57 000,00 zł wykonanie wynosi 31 022,70 zł, co stanowi 54,43%. Wydatki  

w tym rozdziale poniesiono na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do 

szkoły. Usługę przewozu świadczyła firma PKS Łosice. Ponadto rodzicom dziecka 

niepełnosprawnego zwrócono koszty za indywidualny dowóz ucznia do szkoły w Łysowie –  

łącznie 392,70 zł. 

Rozdział 80146 -  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

Na plan wydatków 6 338,00 zł wykonanie wynosi 691,80 zł, co stanowi 10,92%. Wydatki 

poniesiono na kursy doskonalące i szkolenia dla nauczycieli oraz podróże służbowe z nimi 

związane. 

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 

Na plan wydatków 71 069,00 zł wykonanie wynosi 39 953,19 zł, co stanowi 56,22%. Szkoła 

prowadzi stołówkę szkolną. Korzysta z niej ok. 120 osób. W związku z tym wydatki poniesiono 

na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników stołówki oraz 

wydatki rzeczowe niezbędne do jej funkcjonowania. 

Rozdział 80150 –  Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 

Na plan 18 552,00 zł wykonanie wynosi 12 011,29 zł, co stanowi 64,74%. W rozdziale tym 

kwalifikuje się wydatki związane m. in. z: organizacją nauczania indywidualnego, zajęć 

wyrównawczych oraz rewalidacji. W związku z tym generują się tu wydatki na wynagrodzenia 

dla nauczycieli i pomocy nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu 

specjalistycznego, część odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyodrębniony dla 

pracowników realizujących te zadania. 

Rozdział 80153 -Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

Na plan 6 578,00 zł wykonanie wynosi 0,00 zł, co stanowi 0%. Przyznana kwota będzie 

przeznaczona  na zakup podręczników dla  uczniów kl. I-VIII szkół podstawowych. 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 

Na plan 15 400,00 zł wykonanie wynosi 11 300,00 zł, co stanowi 73,38%. W rozdziale tym 

kwotę 9 300,00 zł wydatkowano na fundusz socjalny nauczycieli emerytów.  

Ponadto wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na łączną 

kwotę 2 000,00 zł. 

4. Zespół Szkół w Przesmykach obejmuje Szkołę Podstawową, Publiczne Gimnazjum  

w Przesmykach oraz dwa oddziały Przedszkola w Przesmykach. W I półroczu 2019 roku  

w 9 oddziałach naukę pobierało 141 uczniów. Do przedszkola uczęszczało natomiast 46 dzieci.  

W analizowanym okresie szkoła zatrudniała 18 nauczycieli – średnie zatrudnienie na poziomie 

17,05 etatu oraz 11 pracowników administracji  i obsługi – 10,5 etatu. Plan wydatków jednostki 

na dzień 30.06.2019 r. wynosi ogółem 2 220 950,00 zł i zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S za 

okres 01. - 06.2019 jego wykonanie zamknęło się kwotą 1 156 699,38.  Plan wykonany został 

zatem w 52,08%. Na realizację wydatków Zespołu Szkół w Przesmykach składała się: 

1. subwencja oświatowa w kwocie 1 280 875,00 zł, 

2. środki własne w kwocie  919 125,00 zł, 

3. dotacja przyznana na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów 6 950,00 zł, 

4. program rządowy „Aktywna tablica” 14 000,00 zł. 

Środki budżetowe zgodnie z planem finansowym wydatkowano w rozdziałach: 
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1. 80101 – Szkoły podstawowe  571 743,00 zł, 

2. 80104 – Przedszkola 149 668,58 zł, 

3. 80110 – Gimnazja 214 392,36 zł, 

4. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 64 724,00 zł, 

5. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 801,98 zł, 

6. 80148 –  Stołówki szkolne i przedszkolne 59 312,45 zł, 

7. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 33 346,97 zł, 

8. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0,00 zł  

9. 80195 – Pozostała działalność 30 839,23 zł  

10. 85401 – Świetlice szkolne  31 870,81 zł 

Wydatki ogółem: 1 156 699,38 zł  w tym: wynagrodzenia i ich pochodne 912 324,71 zł odpis 

na ZFŚS 57 000,00 zł, pozostałe wydatki 187 374,67 zł. 

W zakresie wydatków pozostałych należy wymienić koszty związane z bieżącym utrzymaniem 

placówki, tj zakup: materiałów, wyposażenia, opału, materiałów dydaktycznych, energii 

elektrycznej; opłaty bankowe, wywóz nieczystości, różne opłaty (ubezpieczenie mienia), usługi 

telekomunikacyjne oraz szkolenie pracowników. Ponadto w tej pozycji ujęte są dodatki 

wiejskie wypłacone nauczycielom, zapomogi zdrowotne, koszty związane z zakupem odzieży 

ochronnej i służbowej oraz koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli. 

Analiza wykonania budżetu w poszczególnych rozdziałach 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe  

Na  plan wydatków 1 048 159,00 zł wykonanie wynosi 571 743,00 zł, co stanowi 54,55%. 

Wydatki poniesiono na bieżącą działalność w szkole podstawowej. 

Rozdział 80104 – Przedszkola 

Na  plan wydatków 299 171,00 zł wykonanie wynosi 149 668,58 zł, co stanowi 50,03%. 

Wydatki poniesiono na bieżącą działalność w przedszkolu. 

Rozdział 80110 – Gimnazja 

Na  plan wydatków 362 296,00 zł wykonanie wynosi 214 392,36 zł, co stanowi 59,18%. 

Wydatki poniesiono na bieżącą działalność w gimnazjum. 

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 

Na plan wydatków 115 000,00 zł wykonanie wynosi 64 724,00 zł, co stanowi 56,28%. Wydatki 

w tym rozdziale poniesiono na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do 

szkoły. Usługę przewozu świadczyła firma PKS Siedlce. 

Rozdział 80146 -  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

Na plan wydatków 8 172,00 zł wykonanie wynosi 801,98 zł, co stanowi 9,81%. Wydatki 

poniesiono na kursy doskonalące i szkolenia dla nauczycieli oraz podróże służbowe z tym 

związane. Środki wydatkowano zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie podziału środków 

na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli. 

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 

Na plan wydatków 133 711,00 zł wykonanie wynosi 59 312,45 zł, co stanowi 44,36%. Szkoła 

prowadzi stołówkę szkolną. Korzysta z niej ok. 150 osób. W związku z tym wydatki poniesiono                

na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników stołówki oraz 

wydatki rzeczowe niezbędne do jej funkcjonowania. 
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Rozdział 80150 –  Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki               

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 

Na plan 142 661,00 zł wykonanie wynosi 33 346,97 zł, co stanowi 23,37%. W rozdziale tym 

kwalifikuje się wydatki związane m. in. z: organizacją nauczania indywidualnego, zajęć 

wyrównawczych oraz rewalidacji. W związku z tym generują się tu wydatki na wynagrodzenia                

dla nauczycieli i pomocy nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu 

specjalistycznego, część odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyodrębniony dla 

pracowników realizujących te zadania. 

Rozdział 80153 -  Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

Na plan 6 950,00 zł wykonanie wynosi 0,00 zł, co stanowi 0%. Wydatki w tym rozdziale 

zostaną poniesione w późniejszym miesiącach. 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 

Na plan 49 500,00 zł wykonanie wynosi 30 839,23 zł, co stanowi 62,30%. W rozdziale tym 

kwotę  9 087,00 zł wydatkowano na fundusz socjalny nauczycieli emerytów. Ponadto 

wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na łączną kwotę  

5 980,00 zł. Pozostała część  tj. 15 772,23 przeznaczona została na utrzymanie Domu 

Nauczyciela, przede wszystkim na wynagrodzenie i pochodne palacza, energię oraz zakup eko-

groszku. 

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 

Na plan 55 330,00 zł wykonanie wynosi 31 870,81 zł, co stanowi 57,60%. Środki przeznaczono                

na wydatki związane z prowadzeniem świetlicy: wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz 

koszty bieżącego utrzymania. 

 

Dział 851 Ochrona zdrowia plan wydatków 38 533,99 zł wykonanie 2 811,95 zł tj.7,30 %.  

Są to wydatki na realizację programów określonych w Gminnym Programie Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania 

Narkomanii. Środki na wydatki pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w 2019 roku oraz środki niewykorzystane w budżecie 2018 roku na realizację tych 

programów. Plan wydatków na okres I półrocza jest wykonany nie proporcjonalnie do upływu 

czasu ponieważ większość zadań do finansowania przewidziana jest na okres II półrocza. 

 

Wydatki dotyczące pomocy społecznej i rodziny zgrupowane w działach budżetu 852 Pomoc 

Społeczna, i 855 Rodzina realizowane są głównie przez powołaną do tych zadań jednostkę 

budżetową jaką jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przesmykach. 

W jednostce budżetowej Urząd Gminy w Przesmykach zabezpieczone są środki na wydatki  

z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dotacji z lat poprzednich oraz odsetek od niej. Plan 

wydatków to kwota 12 000,00 zł wykonanie 3 000,21 zł tj.25,00 %. 

 

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przesmykach w 2019 roku zostały wykonane 

w działach: 

1. 852 – Pomoc społeczna – 257 627,88 zł, w tym: 

a. z dotacji Wojewody – na zadania zlecone, na co wydatkowano - 1 573,00 zł 

b. z dotacji Wojewody – na zadania własne, na co wydatkowano - 106 997,03 zł 
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c. środków własnych gminy, na co wydatkowano - 149 057,85 zł 

2. 855 – Rodzina – 1 637 256,39 zł, w tym: 

a. z dotacji Wojewody – na zadania zlecone, na co wydatkowano - 1 626 065,19 zł 

b.  środków własnych gminy, na co wydatkowano - 11 191,20 zł 

Razem: plan wydatków  3 647 648,00 zł wykonanie -1 894 884,27zł  tj.51,95%.Wszystkie 

wydatki GOPS były wydatkami bieżącymi. 

 

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano następujące kwoty: 

1. Domy pomocy Społecznej, plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %. 

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej, plan 7 000,00 zł, wykonanie 3 335,8 zł, tj. 47,65 %. 

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

plan 13 000,00 zł, wykonanie 5 662,99 zł, tj. 43,56 %. 

4. Dodatki mieszkaniowe, plan 400,00 zł, wykonanie 124,62 zł, tj. 31,16 %. 

5. Zasiłki stałe, plan 54 300,00 zł, wykonanie 37 064,63 zł, tj. 68,26 %. 

6. Ośrodki Pomocy Społecznej, plan 370 483,00 zł, wykonanie 189 738,48 zł, tj. 51,21 %. 

7. Pomoc w zakresie dożywiania, plan 42 050,00 zł, wykonanie 21 701,36 zł, tj. 51,61 %. 

 

W dziale 855 – Rodzina wydatkowano następujące kwoty: 

1. Świadczenie wychowawcze, plan 1 855 000,00 zł, wykonanie 978 180,00 zł, tj. 52,73 %. 

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1 194 000,00 zł,  

wykonanie  632 482,67  zł, tj. 52,97 %. 

3. Karta Dużej Rodziny, plan 315,00 zł, wykonanie 215,29 zł, tj. 68,35 %. 

4. Wspieranie rodziny, plan 73 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %. 

5. Rodziny zastępcze, plan 15 000,00 zł, wykonanie 11 191,20 zł, tj. 74,61 %. 

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające 

zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu 

 i wypłacie zasiłków dla opiekunów, plan 23 000,00 zł, wykonanie 15 187,23 zł, tj. 66,03 %. 

W ramach zadań zleconych w 2019 roku plan wydatków wyniósł 3 146 888,00 zł natomiast 

wykonanie 1 627 638,19 zł, tj. 51,72 %. 

W ramach zadań zleconych wydatkowano następujące kwoty: 

1. Świadczenie wychowawcze oraz 1,5 % kosztów obsługi zadania /rozdział 85501/ - plan 

wydatków wyniósł 1 855 000,00 zł, wykonanie 978 180,00 zł, tj. 52,73 %, w tym: 

a. świadczenia społeczne, plan 1 827 175,00 zł, wykonanie 963 512,80 zł, 

b. wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 15 079,00 zł, wykonanie 6 047,00 zł, 

c. dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 1 989,00 zł, wykonanie 1 989,00 zł, 

d. składki na ubezpieczenia społeczne, plan 2 500,00 zł, wykonanie 1 370,47 zł, 

e. składki na fundusz pracy, plan 300,00 zł, wykonanie 187,10 zł,  

f. zakup materiałów i wyposażenia, plan 2 500,00 zł, wykonanie 1 392,99 zł, 

g. zakup energii, plan 400,00 zł, wykonanie 300,00 zł, 

h. zakup usług pozostałych plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 593,76 zł, 

i. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 400,00 zł, wykonanie 212,88 zł, 

j. podróże służbowe krajowe, plan 150,00 zł, wykonanie 67,00 zł, 

k. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 307,00 zł, wykonanie 
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307,00 zł, 

l. szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, plan 200,00 

zł, wykonanie 200,00 zł. 

 

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz 3% kosztów obsługi zadania /rozdział 

85502/ - plan wydatków wyniósł 1 194 000,00 zł, wykonanie 632 482,67 zł, tj. 52,97 %, w tym: 

a. świadczenia społeczne, plan 1 112 050,00 zł, wykonanie 588 922,70 zł, 

b. wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 20 000,00 zł, wykonanie 9 154,00 zł, 

c. dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 2 275,00 zł, wykonanie 2 274,60 zł, 

d. składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych i wynagrodzeń 

osobowych pracowników, plan 51 308,00 zł, wykonanie 27 425,90 zł, w tym: opłacono 

119 składek (do ZUS i KRUS) na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 20 osób 

pobierających: świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla 

opiekuna, niepodlegających ubezpieczeniom z innych tytułów – na kwotę 25 494,47 zł, 

e. składki na fundusz pracy, plan 700,00 zł, wykonanie 263,82 zł, 

f. zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 296,00 zł, wykonanie 250,00 zł, 

g. zakup energii, plan 400,00 zł, wykonanie 300,00 zł, 

h. zakup usług pozostałych, plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 970,65 zł, 

i. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 650,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 

j. różne opłaty i składki, plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 

k. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 921,00 zł, wykonanie  

l. 921,00 zł, 

m. szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, plan 200,00 

zł, wykonanie 0,00 zł. 

 

3. Karta Dużej Rodziny /rozdział 85503/ plan wydatków 315,00 zł, wykonanie 215,29 zł, tj. 68,35 

%. W rozdziale tym na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. 

2019 r., Dz. U. poz. 1390) wydatkowano kwotę 215,29 zł, były to koszty realizacji programu. 

 

4. Wspieranie rodziny /rozdział 85504/ - plan wydatków wyniósł 73 000,00 zł, wykonanie  

0,00 zł, tj. 0,00 %, w tym: 

a.  świadczenia społeczne, plan 70 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 

b. wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1 460,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 

c. składki na ubezpieczenia społeczne, plan 265,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 

d. składki na fundusz pracy, plan 35,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 

e. zakup materiałów i wyposażenia, plan 140,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 

f. zakup usług pozostałych, plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł. 

 

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 

pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów /rozdział 85513/ - plan wydatków wyniósł 

23 000,00 zł, wykonanie 15 187,23 zł, tj. 66,03 %Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacone przez tut. ośrodek za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, niepodlegające ubezpieczeniom 

zdrowotnym z innych tytułów – za 23 osoby opłacono 131 składki na kwotę 15 187,23 zł. 

6. Ośrodki Pomocy Społecznej /rozdział 85219/ - plan wydatków wyniósł 1 573,00 zł, 

wykonanie 1 573,00 zł, tj. 100,00 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłacenia 
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wynagrodzenia za okres od 14 listopada 2017 roku do 24 września 2018 roku opiekunowi 

prawnemu za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. 

Wynagrodzenie zostało ustalone Postanowieniem Sądu Rejonowego w Siedlcach III 

Wydział Rodzinny i Nieletnich. W ramach rozdziału wypłacono 11 świadczeń na kwotę 1 

550,00 zł. Wydatek w wysokości 23,00 zł poniesiono w ramach koszów obsługi zadania 

(1,5%). 

 

ZADANIA WŁASNE 

 

W ramach zadań własnych w 2019 roku plan wydatków wynosi 512 760,00 zł, natomiast 

wykonanie 267 246,08 zł, tj. 53,37 %, w tym: 

dotacja Wojewody – plan 179 250,00 zł, wykonanie 106 997,03 zł 

środki własne gminy – plan 321 510,00 zł, wykonanie 160 249,05 zł. 

 

W ramach zadań własnych wydatkowano następujące kwoty: 

1. W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w 

zajęciach w centrum integracji społecznej, plan wydatków wyniósł 7 000,00 zł, 

wykonanie – 3 335,80 zł, tj. 47,65%.W ramach zadania za 11 osób pobierających 

zasiłek stały opłacono 62 składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

 

2. W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe, plan wydatków wyniósł 13 000,00 zł, wykonanie 5 662,99,53 zł, 

tj. 43,56 %.W ramach tego rozdziału przyznano zasiłki celowe na zaspokojenie 

różnych potrzeb (na dofinansowanie do zakupu żywności, leków, kosztów leczenia, 

ubrania, obuwia, itp.),  specjalne zasiłki celowe a także zasiłki okresowe (świadczenia 

były przyznawane z różnych powodów, np. bezrobocia, długotrwałej choroby, 

niepełnosprawności itp.)  

W ramach rozdziału zrealizowano: 

1 zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe, w tym: środki własne gminy – plan wydatków  

5 900,00 zł, wykonanie 4 678,99 zł,  

2 zasiłki okresowe, plan 7 100,00 zł, wykonanie 984,00 zł, w tym: 

środki własne gminy – plan wydatków 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł 

dotacja Wojewody – plan wydatków 7 000,00 zł, wykonanie 984,00 zł 

 

3. W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, plan wydatków wyniósł 54 300,00 zł,  

wykonanie 37 064,63 zł, tj. 68,26 %, w tym: 

dotacja Wojewody – plan 54 300,00 zł, wykonanie 37 064,63 zł 

W ramach zadania przyznano zasiłki stałe dla 11 osób (wypłacono 62 świadczenia). 

 

4. W rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej, plan wydatków wyniósł 368 910,00 zł, 

wykonanie 188 165,48 zł, tj. 51,01 %, w tym: 

dotacja Wojewody – plan 83 500,00 zł, wykonanie 51 703,00 zł 

środki własne gminy – plan 285 410,00 zł, wykonanie 136 462,48 zł 

 

 

Id: 1CAB279B-7E71-46EB-AB56-76B0B41EBD67. Przyjęty Strona 21



22 

 

W ramach rozdziału wykonano następujące wydatki: 

1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 100,00 zł, wykonanie 36,01 zł, 

2. świadczenia społeczne, plan 1 550,00 zł, wykonanie 1 550,00 zł, 

3. wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 264 000,00 zł, wykonanie 125 510,60 zł, 

4. dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 18 944,00 zł wykonanie 18 943,02 zł, 

5. składki na ubezpieczenie społeczne, plan 52 000,00 zł, wykonanie 26 088,61 zł, 

6. składki na fundusz pracy, plan 3 600,00 zł, wykonanie 1 556,81 zł, 

7. zakup materiałów i wyposażenia, plan 3 163,00 zł, wykonanie 1 986,92 zł, 

8. zakup energii, plan 1 600,00 zł, wykonanie 1 228,42 zł, 

9. zakup usług zdrowotnych, plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 

10. zakup usług pozostałych, plan 16 000,00 zł, wykonanie 6 497,40 zł, 

(były to opłaty za usługi informatyczne, bankowe, pocztowe, serwisowe), 

11. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 1 600,00 zł, wykonanie 434,49 

zł, 

12. podróże służbowe krajowe, plan 500,00 zł, wykonanie 110,30 zł, 

13. różne opłaty i składki, plan 1 000,00 zł, wykonanie 151,00 zł, 

14. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 5 103,00 zł, wykonanie 

5 102,90zł, 

15. szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, plan 1 000,00 

zł, wykonanie 519,00 zł. 

 

5. Wydatki w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - to wydatki związane z 

dożywianiem dzieci z rodzin najuboższych, za które ośrodek opłaca koszty wyżywienia w 

stołówkach szkolnych i zasiłkami celowymi na zakup żywności dla osób dorosłych,  

plan wydatków rozdziału wyniósł 42 050,00 zł, wykonanie 21 701,36 zł, tj. 51,61 %, w tym: 

dotacja Wojewody – plan 27 450,00 zł, wykonanie 13 909,60 zł 

środki własne gminy – plan 14 600,00 zł, wykonanie 7 791,76 zł 

W ramach rozdziału wydatkowano następujące kwoty: 

– dożywianie dzieci – 17 481,36 zł, w tym: 

dotacja Wojewody – 10 389,60 zł 

środki własne gminy – 7 091,76 zł 

– zasiłki celowe na zakup żywności dla dorosłych – 4 220,00 zł, w tym: 

dotacja Wojewody – 3 520,00 zł 

środki własne gminy – 700,00 zł. 

 

6. W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej, plan wydatków wyniósł 100,00 zł, wykonanie 

0,00 zł, tj. 0,00 %.  

 

7. W rozdziale 85215  – Dodatki mieszkaniowe, plan wydatków wyniósł 400,00 zł, wykonanie 

124,62 zł, tj. 31,16 %. 

8. W rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, plan wydatków wyniósł 15 000,00 zł, wykonanie 

11 191,20 zł, tj. 74,61 %, w tym: środki własne gminy – plan 15 000,00 zł, wykonanie 

 11 191,20 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków na opiekę i wychowanie dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które 

ponosi gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go 

po raz pierwszy w pieczy zastępczej zgodnie z art. 191 ust. 9 i ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. z 2019 r. Dz. U. poz. 1111 z późn. 

zm.). W ramach rozdziału wykonano następujące wydatki: zakup usług przez jednostki 
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samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, plan 15 000,00 zł, 

wykonanie 11 191,20 zł. Powyższe wydatki dotyczą 6 dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej. 

INFORMACJA Z REALIZACJI ŚWIADCZEŃ PRZEZ GOPS W PRZESMYKACH  

w I półroczu 2019 roku 

 

W zakresie zadań zleconych zrealizowano następujące świadczenia: 

W ramach rozdziału 85501 wypłacono 1 933 świadczenia wychowawcze 

na kwotę -  - 963 512,80 zł. 

 

W ramach rozdziału 85219 wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki -  

11 świadczeń na kwotę -  - 1 550,00 zł. 

 

W ramach rozdziału 85502 wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów na łączną kwotę 588 922,70 zł, w tym:  

1. Zasiłki rodzinne – wypłacono 1 304 świadczenia na kwotę - 154 167,00 zł 

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, wypłacono 690 świadczeń na kwotę - 77 001,00 zł 

w tym z tytułu: 

a) urodzenia dziecka wypłacono 7 świadczeń na kwotę - 7 000,00 zł 

b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 

wypłacono 14 świadczeń na kwotę - 5 252,00 zł 

c) samotnego wychowywania dziecka 

wypłacono 54 świadczenia na kwotę  - 10 422,00 zł 

d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 

wypłacono 120 świadczeń na kwotę - 12 560,00 zł 

e) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 

      na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości,  

w której znajduje się szkoła wypłacono 30 świadczeń na kwotę - 3 390,00 zł, 

      na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości,  

w której znajduje się szkoła wypłacono 223 świadczenia na kwotę - 15 387,00 zł 

f) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono  

242 świadczenia na kwotę - 22 990,00 zł 

3. Zasiłki rodzinne z dodatkami w ramach „Złotówki za złotówkę” 

wypłacono 368 świadczeń na kwotę - 19 047,68 zł 

4. Zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 411 świadczeń na kwotę - 75 796,62 zł 

5. Świadczenie pielęgnacyjne –wypłacono 105 świadczeń na kwotę - 172 441,00 zł 

6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, wypłacono 13 świadczeń 

na kwotę - 13 000,00 zł 

7. Specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 39 świadczeń na kwotę - 23 687,10 zł 

8. Świadczenie rodzicielskie – wypłacono 35 świadczeń na kwotę - 31 942,30 zł 

9. Zasiłek dla opiekuna – wypłacono 1 świadczenie 1 osobie na kwotę - 600,00 zł 

10. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 54 świadczenia na 9 osób 

uprawnionych (8 rodzin) na kwotę - 21 240,00 zł 

 Ogółem w ramach zadań zleconych na realizację świadczeń wydatkowano kwotę  

1 553 985,50 zł. 
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W zakresie zadań własnych zrealizowano następujące świadczenia: 

1. Przyznano zasiłki stałe dla 11 osób (11 rodzin), wypłacono 62 świadczenia 

na łączną kwotę - 37 064,63 zł 

2. W ramach programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”  

z posiłków skorzystało 68 uczniów na kwotę - 17 481,36 zł 

w tym:  

a) na podstawie programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie  

dożywiania” z posiłków skorzystało 56 uczniów, 

opłacono 4 544 posiłki na łączną kwotę - 14 516,00 zł  

b) w ramach programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”  

-  na podstawie decyzji dyrektorów szkół (bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego 

i wydawania decyzji przez GOPS) z posiłków skorzystało 12 uczniów, 

opłacono 827 posiłki na kwotę - 2 965,36 zł 

3. Wypłacono zasiłki celowe na kwotę - 8 898,99 zł 

w tym: 

a) z zasiłków celowych na zakup posiłku w ramach programu  „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” skorzystało 13 osób (13 rodzin), wypłacono 

22 świadczenia na kwotę - 4 220,00 zł 

b) z zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych skorzystało 15 osób  

(15 rodzin), wypłacono 24 świadczenia na kwotę  - 4 678,99 zł 

4. Przyznano zasiłki okresowe dla 1 osoby (1 rodziny),  

wypłacono 3 świadczenia na kwotę - 984,00 zł 

5. Przyznano dodatek mieszkaniowy dla 1 osoby (1 rodziny),  

wypłacono 2 świadczenia na kwotę - 124,62 zł 

 

Ogółem w ramach zadań własnych z pomocy społecznej na realizację świadczeń 

wydatkowano kwotę 64 553,60 zł. 

 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków 1 140 320,32 zł 

wykonanie 175 812,41 zł tj. 15,42 % z tego : 

1. Gospodarka odpadami plan 182 000,00 zł wykonanie 91 098,28 zł tj.50,05%. 

2. Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 140 000,00 zł wykonanie 60 889,80 zł tj.43,49 %. 

3. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 3 000,00 zł oraz wydatki związane ze środków 

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 1 000,00 wykonanie 0. 

4. Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami plan 40 000,00 zł wykonanie tylko 

250,00 zł i były to wydatki za odbiór padłych bezpańskich zwierząt. 

W ramach pozostałych niewykonanych wydatków planowane są wydatki na: 

a. Realizację zadania polegającego na zdjęciu i utylizacji azbestu  

z budynków w kwocie 22 000,00 zł . Zadanie to ma być wykonane w 3 kwartale 

br. i podlega dofinansowaniu z dotacji WFOŚiGW.. 

b.  Zadanie polegające na aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dla 

Gminy Przesmyki w ramach konkursu AZBEST 2019.Jest ono również dofinasowane ze 
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środków WFOŚiGW planowana kwota dofinansowania to 13 900,00 zł, a wartość 

wydatków 17 400,00 zł.  

Zadania te są w trakcie realizacji, zakończenie przewidziane jest na 3 kwartał, a planowana 

dotacja wpłynie po ich rozliczeniu. 

5. Pozostała działalność to plan wydatków 101 000,00 zł wykonanie 18 483,20 zł tj. 18,30 % 

z tego koszty: 

a) energii w budynkach wiejskich 16 995,20 zł, 

b) paliwa do koszenia poboczy i rowów 188,00 zł, 

c) ubezpieczenie mienia 1 300,00 zł 

6. W dziele tym planowane są środki na wydatki majątkowe jest to przedsięwzięcie pn: 

„Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza-energia solarna energią przyszłości- etap II”. 

Jest ono planowane do realizacji w latach 2019-2021, i podlegać będzie dofinansowaniu 

ze środków budżetu UE RPO WM na lata 2014-2020. Środki na wydatki z budżetu UE 

przewidywane do pozyskania w 2019 roku to kwota 408 149,50 zł, pozostałe środki będą 

pochodzić od uczestników projektu. Obecnie Gmina jest w trakcie przetargu na wyłonienie 

wykonawcy zadania I etap montażu ma być wykonany jeszcze w III kwartale br. 

Planowana wysokość środków na rok 2019 to kwota 656320,32 zł w okresie I półrocza 

sfinansowany tylko tablicę informacyjna o zadaniu o wartości 498,15 zł. 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków 467 089,72 zł wykonanie 

143 789,88 zł tj. 30,78 %, z tego wydatki bieżące :  

1. dotacja podmiotowa z budżetu na działalność samorządowej instytucji kultury GOK  

w Przesmykach plan 180 000,00 zł wykonanie 80 000,00 zł tj.44,44 %, 

2. dotacja podmiotowa z budżetu na działalność samorządowej instytucji kultury Gminnej 

Bibliotek Publicznej w Przesmykach plan 110 000,00 zł wykonanie 62 000,00 zł 

 tj. 56,36 %.  

3. W zakresie bieżącej opieki nad zabytkami zaplanowano 2 000,00 zł bez wydatkowania w 

tym okresie. 

4. Dotacje celowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 

plan i wykonanie 10 000,00 zł. 

5. Zakup wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego do świetlic wiejskich we wsiach Górki, 

Kukawki, Kamianki Czabaje i Kamianki Nicki plan 46 850,37 zł. Zakupy będą 

finansowane w II półroczu, a I prowadzono rozeznanie cenowe do zakupów. 

6. Zakup środków czystości do świetlic 292,87, wywóz szamba w 715,04 zł, usługi 

remontowe 746,00 zł. 

Wydatkiem inwestycyjnym w tym dziale jest zadanie „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej 

wschodniego Mazowsza poprzez rewitalizację zabytkowego obiektu – Kopca Piłsudskiego” 

realizowana w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 

objętego PROW na lata 2014-2020. Zaplanowane wydatki 83 239,35 zł, wydatkowana kwota  

to 36,00 zł z tytuł opłaty z starostwie powiatowym. Na to zadanie przeprowadzono przetarg  

wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Zadanie ma być zakończone w III kw. 2019 roku. 

 

Dział 926 Kultura fizyczna plan wydatków 9 784,15 zł wykonanie 1 885,00 zł tj. 19,27 %, są to 

wydatki poniesione na wyjazd młodzieży na zawody sportowe 1 250,00 zł, oraz zakupiono 

puchary i medale dla sportowców. 
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INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 

2019 ROKU O DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ 

ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  

I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI  

 

Gmina Przesmyki realizując zadania z zakresu administracji rządowej otrzymuje dotacje 

 z budżetu państwa. Plan dotacji na 2019 rok wyniósł 3 577 259,00 zł, dotacje otrzymane  

w I półroczu 2019 roku 2 040 212,00 zł tj.57,03 % , plan wydatków 3 577 259,00 zł wykonanie 

2 024 565,63 zł tj. 56,60 %. Dotacje otrzymano na realizacje następujących zadań: 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej na zwrot części akcyzy zawartej w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan i wykonanie dochodów oraz wydatków 

to kwota 356 007,00 zł. W okresie I półrocza 2019 roku na zwrot części akcyzy zawartej w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na I transzę składania wniosków rolnicy 

złożyli 443 sztuk wniosków 

 

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie, na realizację zadań 

zleconych gminie ustawami z budżetu państwa dotyczące dysponenta województwa 

mazowieckiego tj. zadań USC, ewidencji ludności, wojska, rolnictwa, działalności gospodarczej 

plan dotacji oraz wydatków na te zadania to kwota 36 208,00 zł, otrzymana dotacja i wydatki 

wykonane w okresie I półrocza to kwota 17 924,00 zł. 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa plan dochodów i wydatków 24 628,00 zł wykonanie dochodów to kwota 24 281,00 

zł tj.98,59 %, wydatków to kwota 22 996,44 zł tj. 93,38%. 

Wydatki tego działu są pokryte dotacjami z KBW jako zadanie zlecone gminie na prowadzenie  

i aktualizacje rejestru wyborców na co gmina otrzymała i wydatkowała 348,00 zł przy 

planowanych 695,00 zł i były to wydatki na usługi informatyczne programów komputerowych 

oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego które zarządzone były na dzień 

26 maja 2019 roku. Plan wydatków 23 733,00 zł wykonany został na kwotę 22 648,44 zł, 

niewydatkowana kwota w wysokości 1 084,56 zł dotyczącą opłaty za energię elektryczną zużytą 

w lokalach wyborczych oraz budynku Urzędu Gminy w Przesmykach zostanie wydatkowana na 

początku lipca ponieważ do końca II kwartału nie wpłynęła jeszcze faktura z energetyki za pobór 

i przesłanie energii. 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie w tym dziale Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu 

państwa na zadanie zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan dochodów, wydatków i wykonanie 

dochodów to kwota 13 528,00 zł. Wydatki na pomoce edukacyjne dla dzieci będą dokonywane  

w okresie wakacyjnym .  

 

Dział 852 Pomoc społeczna plan dochodów oraz plan wydatków  oraz wykonanie dochodów  

i wydatków to kwota 1 573,00 zł.  
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Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłacenia wynagrodzenia za okres od 14 listopada 2017 

roku do 24 września 2018 roku opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki nad osobą 

całkowicie ubezwłasnowolnioną. Wynagrodzenie zostało ustalone Postanowieniem Sądu 

Rejonowego w Siedlcach III Wydział Rodzinny i Nieletnich. W ramach rozdziału wypłacono 11 

świadczeń na kwotę 1 550,00 zł. Wydatek w wysokości 23,00 zł poniesiono w ramach koszów 

obsługi zadania (1,5%). 

 

Dział 855 Rodzina plan dochodów i wydatków to kwota 3 145 315,00 zł dochody otrzymane  

1 626 899,00 zł tj.51,72 %,środki wydatkowane to kwota 1 626 065,19 tj. 51,70 %, w tym: 

1. Świadczenie wychowawcze, plan 1 855 000,00 zł, wykonanie dochodów i wydatków  

978 180,00 zł tj. 52,73 %. 

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan dochodów i wydatków to kwota  

1 194 000,00 zł, wykonanie dochodów 633 300,00 zł , wykonanie wydatków to kwota 

632 482,67 zł tj. 52,97 %. 

3. Karta Dużej Rodziny plan dochodów i wydatków 315,00 zł, wykonanie dochodów 219,00 zł, 

wydatków 215,29 zł. 

4. Wspieranie rodziny, plan dochodów i wydatków 73 000,00 zł. Środki nie wpłynęły 

w I półroczu. 

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające 

zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i 

wypłacie zasiłków dla opiekunów /rozdział 85513/ - plan wydatków wyniósł 23 000,00 zł, 

wykonanie 15 187,23 zł, tj. 66,03 % . Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez 

tut. ośrodek za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 

opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, niepodlegające ubezpieczeniom zdrowotnym z innych tytułów 

– za 23 osoby opłacono 131 składki na kwotę 15 187,23 zł. 

 

W zakresie zadań zleconych zrealizowano następujące świadczenia: 

 

W ramach rozdziału 85501 wypłacono 1 933 świadczenia wychowawcze 

na kwotę -  - 963 512,80 zł. 

 

W ramach rozdziału 85219 wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki -  

11 świadczeń na kwotę -  - 1 550,00 zł. 

 

W ramach rozdziału 85502 wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów na łączną kwotę 588 922,70 zł, w tym:  

11. Zasiłki rodzinne – wypłacono 1 304 świadczenia na kwotę - 154 167,00 zł 

12. Dodatki do zasiłków rodzinnych, wypłacono 690 świadczeń na kwotę - 77 001,00 zł 

w tym z tytułu: 

a) urodzenia dziecka wypłacono 7 świadczeń na kwotę - 7 000,00 zł 

b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 

wypłacono 14 świadczeń na kwotę - 5 252,00 zł 

c) samotnego wychowywania dziecka 

wypłacono 54 świadczenia na kwotę  - 10 422,00 zł 
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d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 

wypłacono 120 świadczeń na kwotę - 12 560,00 zł 

e) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 

 na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości,  

w której znajduje się szkoła wypłacono 30 świadczeń na kwotę - 3 390,00 zł 

 na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości,  

w której znajduje się szkoła wypłacono 223 świadczenia na kwotę - 15 387,00 zł 

f) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono  

242 świadczenia na kwotę - 22 990,00 zł 

13. Zasiłki rodzinne z dodatkami w ramach „Złotówki za złotówkę” 

wypłacono 368 świadczeń na kwotę - 19 047,68 zł 

14. Zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 411 świadczeń na kwotę - 75 796,62 zł 

15. Świadczenie pielęgnacyjne –wypłacono 105 świadczeń na kwotę - 172 441,00 zł 

16. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, wypłacono 13 świadczeń 

na kwotę - 13 000,00 zł 

17. Specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 39 świadczeń na kwotę - 23 687,10 zł 

18. Świadczenie rodzicielskie – wypłacono 35 świadczeń na kwotę - 31 942,30 zł 

19. Zasiłek dla opiekuna – wypłacono 1 świadczenie 1 osobie na kwotę - 600,00 zł 

20. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 54 świadczenia na 9 osób 

uprawnionych (8 rodzin) na kwotę - 21 240,00 zł 

Ogółem w ramach zadań zleconych na realizację świadczeń wydatkowano kwotę  

1 553 985,50 zł. 

 

 

 

W I półroczu 2019 roku zgodnie z uchwaloną Wieloletnią Prognoza Finansową Gminy 

realizowano następujące przedsięwzięcia: 

 

 

1. Szkoła Równych Szans VIII edycja mająca na celu podniesienie jakości kształcenia. Szkoła 

Podstawowa w Łysowie w 2018 roku realizowała w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego projekt „Szkoła równych szans – VIII edycja”. 

Realizacja programu rozpoczęła się we wrześniu 2017 i pierwotnie miał zakończyć się w 

marcu 2019 r, ale został przedłużony do czerwca 2019. Plan wydatków na 2019 rok to kwota 

67 012,62 zł wydatki wykonane w pierwszym półroczu to kwota 52 218,81 zł. Pozostałe 

planowane wydatki nie będą już wydatkowane. Łącznie wartość całego przedsięwzięcia jest 

mniejsza niż planowana i wynosi 202 781,32 zł. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji 

kluczowych u uczniów i kompetencji zawodowych nauczycieli. W ramach programu 

uczniowie biorą udział w dodatkowych zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych z języka 

angielskiego i matematyki, zajęciach rozwijających z języka angielskiego, matematyki, 

przyrody i informatyki oraz terapii pedagogicznej. Otrzymane środki szkoła przeznaczyła na 

doposażenie pracowni TIK i pracowni przedmiotowych, zakup pomocy dydaktycznych oraz 

wyjazdy edukacyjne dla uczniów. Wsparciem objęci są również nauczyciele poprzez udział 

w kursach i szkoleniach.  
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2. Projekt ASI ma na celu aktywizacja społeczeństwa informatycznego. Prowadzony jest 

przez Województwo Mazowieckie od roku 2015. Zakończenie przewidywane jest  

w 2019 roku. Wartość przedsięwzięcia to kwota 25 329,48 zł. Planowana na 2019 rok dotacja 

która wynosi 23 026,23 zł została przekazana. 

 

3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Zawady i Kamianki 

Lackie - odnowa wsi. 

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Zawady" - operacja ma na celu 

zwiększenie atrakcyjności obszaru, stworzenie miejsca wypoczynku, rekreacji i spotkań 

integracyjnych społeczności wiejskiej poprzez remont świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje 

kulturalne, zagospodarowanie placów oraz zakup wyposażenia. W ramach projektu 

zaplanowano: docieplenie ścian zewnętrznych, remont pokrycia dachowego, remont 

pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej, wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-

kanalizacyjnej, utwardzenie działki oraz wykonanie przyłącza wodociągowego.  

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kamianki Lackie" - operacja ma na 

celu zwiększenie atrakcyjności obszaru, stworzenie miejsca wypoczynku, rekreacji i spotkań 

integracyjnych społeczności wiejskiej poprzez remont budynku wiejskiego pełniącego 

funkcje kulturalne, zagospodarowanie placów oraz zakup wyposażenia. W ramach projektu 

zaplanowano: docieplenie ścian zewnętrznych, remont pokrycia dachowego, remont 

pomieszczeń budynku wiejskiego, wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej 

oraz zbiornika na nieczystości ciekłe, utwardzenie działek i wykonanie przyłącza 

wodociągowego. 

Przedsięwzięcie to zostało przyjęte do realizacji w 2015 roku wtedy opracowana została 

dokumentacja, Gmina coroczne stara się pozyskać inne środki zewnętrzne jako 

dofinansowanie do niego.  

Wartość robót oszacowana jest na kwotę 700 000,00 zł. Według ostatnich zamierzeń ma być 

realizowane w 2020 roku. 

 

4. Przedsięwzięcie pn: „Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza-energia solarna energią 

przyszłości- etap II”. Jest ono planowane do realizacji w latach 2019-2021, i podlegać będzie 

dofinansowaniu ze środków budżetu UE RPO WM na lata 2014-2020. Głównym jego celem 

jest ochrona powietrza. Przedmiotem projektu jest montaż instalacji fotowoltaicznych  

i kolektorów słonecznych na terenie 4 gmin partnerskich tj. Przesmyki, Korczew, Paprotnia  

i Repki. Gmina Przesmyki jest Liderem Projektu. Dzięki realizacji inwestycji zwiększy się 

produkcja energii elektrycznej i cieplnej. W wyniku realizacji projektu powstanie 1076 

instalacji OZE, z czego 351 to instalacje PV w tym 347 instalacje w gospodarstwach 

domowych a 4 na budynkach użyteczności publicznej, zaś 725 to kolektory słoneczne. Na 

terenie Gminy Przesmyki zamontowane zostaną 153 instalacje kolektorów słonecznych oraz 

73 instalacje fotowoltaiczne. Wartość przedsięwzięcia dla Gminy Przesmyki to kwota 2 678 

034,86 zł Planowana wysokość środków na rok 2019 to kwota 656 320,32 zł, w okresie  

I półrocza sfinansowany tylko tablicę informacyjna o zadaniu o wartości 498,15 zł. Środki na 

wydatki z budżetu UE przewidywane do pozyskania w 2019 roku to kwota 408 149,50 zł, 

pozostałe środki będą pochodzić od uczestników projektu. Obecnie Gmina jest w trakcie 
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przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania, I etap montażu ma być wykonany jeszcze w III 

kwartale br.  

 

5. Odbudowa renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji wodnej  

w miejscowości Pniewiski gm. Przesmyki. Zadanie polega na odbudowie-renowacji 

istniejącego zbiornika wodnego służącego małej retencji zlokalizowanego na działce nr ew. 

216 w miejscowości Pniewiski. Zbiornik ten jest spłycony, zamulony, zarośnięty twardą 

roślinnością wodną oraz posiada zdewastowane, zachwaszczone skarpy. Zbiornik pełni 

głównie dwie funkcje:- ze względu na centralne położenie wśród zabudowy wsi jest 

doskonałym źródłem wody przeciwpożarowej;- zatrzymuje i magazynuje wody opadowe  

i roztopowe w jego zlewni spełniając funkcję zbiornika „małej retencji”. Ponadto jego 

centralne położenie i zlokalizowana wokół niego zabudowa sprawia, że jest on trwałym 

elementem miejscowego krajobrazu. Aby przedmiotowy zbiornik mógł pełnić swoje funkcje 

koniecznym było przeprowadzenie prac renowacyjnych. Zadanie zaplanowane zostało na lata 

2017- 2019 a planowane nakłady to kwota 66 568,00 zł. W 2018 roku Gmina opracowała 

dokumentację, jej koszt to 4 568,00 zł. Plan wydatków na 2019 rok to kwota 62 000,00 zł.  

W I półroczu przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy , podpisano umowę  

i zadanie jest w trakcie realizacji. Zakończenie przewidziane jest na miesiąc lipiec br. 

 

6. Przebudowa drogi gminnej Kamianki Lackie- Bartków mająca na celu podniesienie 

bezpieczeństwa i komfortu jazdy. W 2018 roku opracowano dokumentację techniczno-

kosztorysową wartość opracowania 2 499,99 zł brutto oraz został złożony wniosek  

o dotację w ramach Funduszu Związanego z Wyłączeniem Gruntów Rolnych”. Obecnie 

zadanie to jest w trakcie realizacji. W I półroczu przeprowadzono przetarg na wyłonienie 

wykonawcy. Planowane zakończenie to sierpień 2019 roku. Plan wydatków  zabezpieczony 

na 2019 rok to kwota 240 000,00 zł. 

 

7. Przebudowa i adaptacja budynku administracyjno- biurowego Urzędu Gminy  

w Przesmykach oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku, podniesienie komfortu 

pracy i obsługi interesanta. Przedsięwzięcie to zostało zaplanowane do wykonania w latach 

2018-2020. W 2019 rok  na ten cel zabezpieczono w budżecie kwotę 100 000,00 zł a w okresie 

I półrocza wydatkowana została kwota 6 150,00 zł. Przewiduje się opracować wizualizację 

i dokumentacje inwestycji. Roboty mają toczyć się w 2020 roku. 

 

 

Niniejszą informację uzupełniają tabele: 

1. Tabela Nr 1 do informacji prezentuje dochody budżetu Gminy Przesmyki  

w I półroczu 2019 roku. 

2. Tabela Nr 2 do informacji prezentuje wydatki budżetu Gminy Przesmyki  

w I półroczu 2019 roku. 

3. Tabela Nr 3 do informacji prezentuje realizację zobowiązań pieniężnych sołectw 

 w I półroczu 2019 roku. 
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4. Tabela Nr 4 do informacji prezentuje realizację zobowiązań pieniężnych osób prawnych 

w I półroczu 2019 roku. 

5. Tabela Nr 5 do informacji prezentuje przedsięwzięcia funduszu sołeckiego wykonane w I 

półroczu 2019 roku. 

6. Tabela Nr 6 do informacji prezentuje dochody związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  

w I półroczu 2019 roku. 

7. Tabela Nr 7 do informacji prezentuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  

w I półroczu 2019 roku. 

8. Tabela Nr 8 do informacji o kształtowaniu WPF  w I półroczu 2019 roku. 

 

 

Id: 1CAB279B-7E71-46EB-AB56-76B0B41EBD67. Przyjęty Strona 31



Tabela nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przesmyki za okres I półrocze 2019r.

Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 362.952,00 360.082,36 99,21

01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 

wsi
4.245,00 824,00 19,41

0690 Wpływy z różnych opłat 4.245,00 824,00 19,41

01095 Pozostała działalność 358.707,00 359.258,36 100,15

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze

2.700,00 3.251,36 120,42

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

356.007,00 356.007,00 100,00

600 Transport i łączność 116.247,00 3.900,05 3,35

60014 Drogi publiczne powiatowe 16.247,00 3.900,05 24,00

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 

zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego

16.247,00 3.900,05 24,00

60016 Drogi publiczne gminne 100.000,00 0,00 0,00

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu 

województwa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego

100.000,00 0,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 125.737,90 67.245,68 53,48

70005
Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami
125.737,90 67.245,68 53,48

0550
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości
100,00 0,00 0,00

Dochody budżetu Gminy za okres I półrocze 2019r.

1
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Tabela nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przesmyki za okres I półrocze 2019r.

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze

125.487,90 67.160,26 53,52

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 85,42 85,42

0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna 102.318,00 186.367,44 182,15

75011 Urzędy wojewódzkie 36.218,00 17.995,00 49,69

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 71,00 0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

36.208,00 17.924,00 49,50

2360

Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych ustawami

10,00 0,00 0,00

75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu)
65.900,00 26.208,68 39,77

0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 0,00 0,00

0740 Wpływy z dywidend 300,00 0,00 0,00

0830 Wpływy z usług 28.800,00 12.000,00 41,67

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3.000,00 2.581,85 86,06

0960
Wpływy z otrzymanych spadków, 

zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
8.000,00 8.000,00 100,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 711,04 711,04

2460

Środki otrzymane od pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na realizacje 

zadań bieżących jednostek zaliczanych 

do sektora finansów publicznych

25.500,00 2.915,79 11,43

75085
Wspólna obsługa jednostek samorządu 

terytorialnego
200,00 138,55 69,28

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 138,55 69,28

2
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Tabela nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przesmyki za okres I półrocze 2019r.

75095 Pozostała działalność 0,00 142.025,21 0,00

0950
Wpływy z kar i odszkodowań 

wynikających z umów
0,00 142.025,21 0,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa

24.628,00 24.281,00 98,59

75101
Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa
695,00 348,00 50,07

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

695,00 348,00 50,07

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i 

sejmików województw, wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast oraz 

referenda gminne, powiatowe i 

wojewódzkie

200,00 200,00 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

200,00 200,00 100,00

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 23.733,00 23.733,00 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

23.733,00 23.733,00 100,00

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa
175,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 175,00 0,00 0,00

0940
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych
175,00 0,00 0,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem

2.684.258,69 1.361.143,61 50,71

3
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Tabela nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przesmyki za okres I półrocze 2019r.

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku 

leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat 

lokalnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych

299.650,00 157.786,51 52,66

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 290.556,00 152.494,00 52,48

0320 Wpływy z podatku rolnego 5.240,00 1.320,00 25,19

0330 Wpływy z podatku leśnego 3.661,00 3.776,51 103,16

0340
Wpływy z podatku od środków 

transportowych
193,00 196,00 101,55

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku 

leśnego, podatku od spadków i darowizn, 

podatku od czynności cywilno-prawnych 

oraz podatków i opłat lokalnych od osób 

fizycznych

1.169.870,00 632.888,53 54,10

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 80.000,00 45.710,82 57,14

0320 Wpływy z podatku rolnego 880.000,00 479.516,04 54,49

0330 Wpływy z podatku leśnego 108.220,00 63.250,69 58,45

0340
Wpływy z podatku od środków 

transportowych
15.900,00 13.455,00 84,62

0360
Wpływy z podatku od spadków i 

darowizn
5.000,00 1.783,00 35,66

0500
Wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych
70.000,00 27.039,00 38,63

0640

Wpływy z tytułu kosztów 

egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów upomnień

2.150,00 442,00 20,56

0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych 

wpłat z tytułu podatków i opłat
8.090,00 1.652,18 20,42

0940
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych
10,00 39,80 398,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 0,00 0,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących 

dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw

33.860,69 18.799,65 55,52

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12.200,00 6.162,00 50,51

0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych
18.266,89 12.042,26 65,92

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych 

ustaw

3.393,80 595,39 17,54

4
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Tabela nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przesmyki za okres I półrocze 2019r.

75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa
1.180.878,00 551.668,92 46,72

0010
Wpływy z podatku dochodowego od 

osób fizycznych
1.174.878,00 549.740,00 46,79

0020
Wpływy z podatku dochodowego od 

osób prawnych
6.000,00 1.928,92 32,15

758 Różne rozliczenia 5.485.265,00 2.998.892,00 54,67

75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego
2.560.718,00 1.575.824,00 61,54

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.560.718,00 1.575.824,00 61,54

75807
Część wyrównawcza subwencji ogólnej 

dla gmin
2.846.136,00 1.423.068,00 50,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.846.136,00 1.423.068,00 50,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 78.411,00 0,00 0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych)

73.411,00 0,00 0,00

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu 

województwa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego

5.000,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 191.094,36 125.613,33 65,73

80101 Szkoły podstawowe 75.316,36 61.316,36 81,41

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych)

14.000,00 0,00 0,00

2057

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 

ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, realizowanych 

przez jednostki samorządu terytorialnego

59.919,39 59.919,39 100,00

2059

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 

ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, realizowanych 

przez jednostki samorządu terytorialnego

1.396,97 1.396,97 100,00

5
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Tabela nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przesmyki za okres I półrocze 2019r.

80104 Przedszkola 97.150,00 46.425,48 47,79

0660
Wpływy z opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego
6.000,00 3.814,00 63,57

0830 Wpływy z usług 21.000,00 7.536,48 35,89

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych)

70.150,00 35.075,00 50,00

80153

Zapewnienie uczniom prawa do 

bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych

13.528,00 13.528,00 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

13.528,00 13.528,00 100,00

80195 Pozostała działalność 5.100,00 4.343,49 85,17

0570

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów 

i innych kar pieniężnych od osób 

fizycznych

0,00 618,73 0,00

0830 Wpływy z usług 3.000,00 3.207,41 106,91

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2.100,00 517,35 24,64

852 Pomoc społeczna 181.323,00 109.551,20 60,42

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w 

centrum integracji społecznej

7.000,00 3.340,00 47,71

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych)

7.000,00 3.340,00 47,71

85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 

naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe

7.000,00 1.000,00 14,29

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych)

7.000,00 1.000,00 14,29

85216 Zasiłki stałe 54.300,00 37.100,00 68,32

6
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Tabela nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przesmyki za okres I półrocze 2019r.

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych)

54.300,00 37.100,00 68,32

85219 Ośrodki pomocy społecznej 85.573,00 53.611,20 62,65

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 335,20 67,04

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

1.573,00 1.573,00 100,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych)

83.500,00 51.703,00 61,92

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 27.450,00 14.500,00 52,82

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych)

27.450,00 14.500,00 52,82

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16.452,00 16.452,00 100,00

85415
Pomoc materialna dla uczniów o 

charakterze socjalnym
16.452,00 16.452,00 100,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych)

16.452,00 16.452,00 100,00

855 Rodzina 3.145.715,00 1.632.806,73 51,91

85501 Świadczenie wychowawcze 1.855.000,00 980.580,00 52,86

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2.400,00 0,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym), związane z 

realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w 

wychowywaniu dzieci

1.855.000,00 978.180,00 52,73

7
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Tabela nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przesmyki za okres I półrocze 2019r.

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego

1.194.400,00 636.807,73 53,32

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 0,21 0,42

0970 Wpływy z różnych dochodów 350,00 600,00 171,43

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

1.194.000,00 633.300,00 53,04

2360

Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych ustawami

0,00 2.907,52 0,00

85503 Karta Dużej Rodziny 315,00 219,00 69,52

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

315,00 219,00 69,52

85504 Wspieranie rodziny 73.000,00 0,00 0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

73.000,00 0,00 0,00

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z 

przepisami ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz za osoby pobierające 

zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 

2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 

dla opiekunów

23.000,00 15.200,00 66,09

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

23.000,00 15.200,00 66,09

8
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Tabela nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przesmyki za okres I półrocze 2019r.

900
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska
880.410,32 115.179,33 13,08

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 182.000,00 112.144,80 61,62

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych 

ustaw

182.000,00 112.121,60 61,61

0640

Wpływy z tytułu kosztów 

egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów upomnień

0,00 23,20 0,00

90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i 

klimatu
656.320,32 0,00 0,00

6257

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 

ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, realizowanych 

przez jednostki samorządu terytorialnego

408.149,50 0,00 0,00

6290

Środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin, powiatów (związków 

gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, 

związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł

248.170,82 0,00 0,00

90019

Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska

1.000,00 0,00 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 1.000,00 0,00 0,00

90020

Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat 

produktowych

70,00 59,29 84,70

0400 Wpływy z opłaty produktowej 70,00 59,29 84,70

90026
Pozostałe działania związane z 

gospodarką odpadami
35.900,00 0,00 0,00

0830 Wpływy z usług 4.000,00 0,00 0,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na realizacje 

zadań bieżących jednostek zaliczanych 

do sektora finansów publicznych

18.000,00 0,00 0,00

9
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2700

Środki na dofinansowanie własnych 

zadań bieżących gmin, powiatów 

(związków gmin, związków powiatowo-

gminnych,związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane z 

innych źródeł

13.900,00 0,00 0,00

90095 Pozostała działalność 5.120,00 2.975,24 58,11

0690 Wpływy z różnych opłat 120,00 302,25 251,88

0970 Wpływy z różnych dochodów 5.000,00 2.672,99 53,46

921
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego
84.081,78 1.368,26 1,63

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 149,03 0,00 0,00

0870
Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych
149,03 0,00 0,00

92195 Pozostała działalność 83.932,75 1.368,26 1,63

0830 Wpływy z usług 1.000,00 1.000,00 100,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 238,98 368,26 154,10

6258

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 

ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, realizowanych 

przez jednostki samorządu terytorialnego

30.829,00 0,00 0,00

6280

Środki otrzymane od pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych

51.864,77 0,00 0,00

13.400.658,05 7.002.882,99 52,26

12.556.494,93 7.002.882,99 55,77

844.163,12 0,00 0,00

Razem:

w tym: 1) dochody bieżące

2) dochody majątkowe

10
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Tabela nr 2 do informacji 
o przebiegu wykonania budżetu gminy Przesmyki za okres I półrocza 2019 roku

1

Wydatki budżetu Gminy za okres I półrocza 2019 roku

Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 387.687,00 370.708,12 95,62

01010 Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi 4.080,00 824,00 20,20

4430 Różne opłaty i składki 4.080,00 824,00 20,20
01030 Izby rolnicze 18.300,00 9.264,82 50,63

2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysokości 2% uzyskanych wpływów z
podatku rolnego

18.300,00 9.264,82 50,63

01095 Pozostała działalność 365.307,00 360.619,30 98,72

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.459,21 5.459,21 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 933,53 933,53 100,00

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych

83,79 83,79 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 879,00 166,30 18,92
4300 Zakup usług pozostałych 8.425,00 4.950,00 58,75
4430 Różne opłaty i składki 349.526,47 349.026,47 99,86

600 Transport i łączność 763.281,20 6.774,42 0,89
60014 Drogi publiczne powiatowe 206.247,00 3.900,05 1,89

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 561,64 28,08
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.000,00 3.338,41 27,82
4300 Zakup usług pozostałych 2.247,00 0,00 0,00

6300

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

190.000,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 552.584,20 2.874,37 0,52
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 0,00 0,00

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych

25,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 2.874,37 28,74
4270 Zakup usług remontowych 283.859,20 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 13.500,00 0,00 0,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii 4.000,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 240.000,00 0,00 0,00

60095 Pozostała działalność 4.450,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 0,00 0,00
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4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego 450,00 0,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 24.500,00 8.615,87 35,17

70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 24.500,00 8.615,87 35,17

4300 Zakup usług pozostałych 11.500,00 492,00 4,28

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii 3.500,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00

4610 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 9.000,00 8.123,87 90,27

710 Działalność usługowa 78.026,23 49.739,13 63,75

71004 Plany zagospodarowania
przestrzennego 55.000,00 26.712,90 48,57

4300 Zakup usług pozostałych 15.000,00 4.800,00 32,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii 40.000,00 21.912,90 54,78

71095 Pozostała działalność 23.026,23 23.026,23 100,00

6639

Dotacje celowe przekazane do
samorządu województwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

23.026,23 23.026,23 100,00

750 Administracja publiczna 2.441.578,82 1.208.096,44 49,48
75011 Urzędy wojewódzkie 41.553,04 21.069,04 50,70

2910

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

5.074,04 3.074,04 60,58

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.000,00 12.042,00 60,21

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.320,00 1.320,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.000,00 2.293,44 57,34

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych

500,00 260,00 52,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.806,00 148,22 5,28
4300 Zakup usług pozostałych 6.752,00 1.860,34 27,55

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 100,00 0,00 0,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii 150,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 200,00 0,00 0,00

4580 Pozostałe odsetki 271,00 71,00 26,20
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4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 330,00 0,00 0,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu) 67.600,00 32.862,27 48,61

3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 55.600,00 29.420,00 52,91

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 995,21 33,17
4220 Zakup środków żywności 2.000,00 96,53 4,83
4300 Zakup usług pozostałych 7.000,00 2.350,53 33,58

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu) 1.821.418,50 937.129,20 51,45

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 2.000,00 393,00 19,65

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.242.500,00 573.330,81 46,14

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75.742,62 75.714,36 99,96

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 45.000,00 19.345,00 42,99

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 187.000,00 99.795,66 53,37

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych

24.400,00 10.380,61 42,54

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.500,00 2.472,33 32,96
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59.306,08 34.723,84 58,55
4220 Zakup środków żywności 5.000,00 1.851,62 37,03
4260 Zakup energii 20.000,00 9.570,53 47,85
4270 Zakup usług remontowych 1.000,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1.500,00 528,00 35,20
4300 Zakup usług pozostałych 73.509,95 61.127,99 83,16

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 12.000,00 4.539,94 37,83

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii 10.500,00 571,21 5,44

4410 Podróże służbowe krajowe 1.205,50 270,00 22,40
4430 Różne opłaty i składki 8.515,62 7.175,00 84,26

4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 25.615,30 25.615,30 100,00

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego 644,00 196,00 30,43

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 400,00 0,00 0,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 660,00 523,00 79,24

4610 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 3.121,65 98,70 3,16

4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 14.297,78 8.906,30 62,29

75075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego 37.500,00 19.882,30 53,02
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2310

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

4.622,84 4.622,84 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.245,57 3.752,90 40,59
4220 Zakup środków żywności 500,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 16.000,00 6.353,15 39,71
4430 Różne opłaty i składki 7.131,59 5.153,41 72,26

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego 274.172,00 147.124,86 53,66

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 200,00 25,02 12,51

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 188.172,00 100.451,38 53,38

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.000,00 11.255,07 62,53
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31.127,00 16.545,07 53,15

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych

3.500,00 1.247,98 35,66

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.650,00 3.318,65 34,39
4260 Zakup energii 3.750,00 1.121,04 29,89
4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00 7.468,86 74,69

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 1.500,00 400,69 26,71

4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 12,10 2,02
4430 Różne opłaty i składki 1.400,00 236,00 16,86

4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 3.873,00 3.873,00 100,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 2.000,00 1.170,00 58,50

75095 Pozostała działalność 199.335,28 50.028,77 25,10

3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 44.000,00 19.800,00 45,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.900,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 2.000,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 49.000,00 24.078,77 49,14
4580 Pozostałe odsetki 1.435,28 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 100.000,00 6.150,00 6,15

751
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa

24.628,00 22.996,44 93,38

75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa 695,00 348,00 50,07

4300 Zakup usług pozostałych 695,00 348,00 50,07
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75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie

200,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 0,00 0,00

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 23.733,00 22.648,44 95,43

3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 12.900,00 12.900,00 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 614,67 614,67 100,00

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych

68,50 68,50 100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.594,48 3.594,48 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.970,79 4.970,79 100,00
4260 Zakup energii 1.084,56 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 100,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 135.760,00 36.182,56 26,65

75404 Komendy wojewódzkie Policji 8.000,00 8.000,00 100,00

6170
Wpłaty jednostek na państwowy
fundusz celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań inwestycyjnych

8.000,00 8.000,00 100,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 61.760,00 28.182,56 45,63

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 6.000,00 1.650,08 27,50

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000,00 949,05 47,45

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych

150,00 36,78 24,52

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.600,00 7.799,00 49,99
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 7.107,32 35,54
4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00 6.169,33 61,69
4430 Różne opłaty i składki 8.000,00 4.471,00 55,89

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 10,00 0,00 0,00

75495 Pozostała działalność 66.000,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 4.000,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 62.000,00 0,00 0,00

757 Obsługa długu publicznego 67.000,00 31.310,24 46,73

75702
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego

67.000,00 31.310,24 46,73

8110

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

67.000,00 31.310,24 46,73

758 Różne rozliczenia 36.000,00 0,00 0,00
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75814 Różne rozliczenia finansowe 1.500,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.500,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 34.500,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 34.500,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 3.768.210,62 2.027.351,51 53,80
80101 Szkoły podstawowe 2.077.416,62 1.155.795,27 55,64

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 91.199,00 43.887,20 48,12

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.325.788,00 696.842,22 52,56

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17.633,78 12.464,86 70,69

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.396,97 1.396,97 100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 111.910,00 111.896,25 99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 201.688,00 142.127,41 70,47
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.656,69 2.663,20 72,83

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych

28.522,00 14.434,97 50,61

4127
Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych

511,18 263,89 51,62

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 1.490,00 1.474,03 98,93
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43.615,00 22.061,64 50,58

4240 Zakup środków dydaktycznych i
książek 19.500,00 0,00 0,00

4247 Zakup środków dydaktycznych i
książek 32.148,00 26.827,84 83,45

4260 Zakup energii 20.000,00 7.267,00 36,34
4270 Zakup usług remontowych 70.000,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 223,00 24,78
4300 Zakup usług pozostałych 15.000,00 8.813,27 58,76
4307 Zakup usług pozostałych 8.024,00 6.728,02 83,85

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 4.500,00 1.774,92 39,44

4410 Podróże służbowe krajowe 1.100,00 425,58 38,69
4430 Różne opłaty i składki 7.700,00 793,00 10,30

4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 67.882,00 52.440,00 77,25

4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 1.100,00 590,00 53,64

4707 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 2.152,00 400,00 18,59

80104 Przedszkola 492.210,00 255.335,02 51,88

2310

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

16.000,00 6.772,18 42,33
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3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 13.054,00 6.269,40 48,03

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 308.064,00 149.566,10 48,55

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.077,00 17.073,83 99,98
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55.000,00 29.374,37 53,41

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych

6.720,00 3.100,29 46,14

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 2.590,00 43,17
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21.000,00 12.399,52 59,05

4240 Zakup środków dydaktycznych i
książek 2.000,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 4.500,00 3.478,56 77,30
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 45,00 9,00
4300 Zakup usług pozostałych 12.500,00 5.101,10 40,81

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

12.000,00 9.748,34 81,24

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 2.000,00 616,13 30,81

4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 53,20 7,60
4430 Różne opłaty i składki 3.000,00 600,00 20,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 11.395,00 8.547,00 75,01

4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 700,00 0,00 0,00

80110 Gimnazja 566.653,00 332.217,61 58,63

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 23.175,00 11.070,60 47,77

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 370.656,00 201.255,57 54,30

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.211,00 31.199,64 99,96
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68.000,00 41.932,34 61,67

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych

7.300,00 4.626,50 63,38

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22.000,00 13.540,02 61,55

4240 Zakup środków dydaktycznych i
książek 2.000,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 8.000,00 5.013,19 62,66
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00 7.618,38 76,18

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 1.000,00 351,97 35,20

4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 120,40 17,20
4430 Różne opłaty i składki 2.000,00 500,00 25,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 19.411,00 14.559,00 75,00
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4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 700,00 430,00 61,43

80113 Dowożenie uczniów do szkół 172.000,00 95.746,70 55,67
4300 Zakup usług pozostałych 172.000,00 95.746,70 55,67

80146 Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli 14.510,00 1.493,78 10,29

4300 Zakup usług pozostałych 13.500,00 1.318,98 9,77
4410 Podróże służbowe krajowe 1.010,00 174,80 17,31

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 204.780,00 99.265,64 48,47

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 147.266,00 63.909,38 43,40

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.845,00 9.834,97 99,90
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26.000,00 13.675,28 52,60

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych

1.950,00 921,33 47,25

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 3.153,45 52,56
4260 Zakup energii 3.000,00 1.209,59 40,32
4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 45,00 7,50
4300 Zakup usług pozostałych 2.500,00 1.307,04 52,28
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 19,60 6,53

4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 6.919,00 5.190,00 75,01

4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 400,00 0,00 0,00

80150

Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w
szkołach podstawowych

161.213,00 45.358,26 28,14

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95.670,00 34.591,03 36,16

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.201,00 2.525,60 40,73
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13.127,00 6.448,63 49,12

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych

1.987,00 716,00 36,03

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.500,00 0,00 0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i
książek 21.998,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 10.500,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 1.230,00 1.077,00 87,56

80153

Zapewnienie uczniom prawa do
bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych

13.528,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 152,00 0,00 0,00
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4240 Zakup środków dydaktycznych i
książek 13.376,00 0,00 0,00

80195 Pozostała działalność 65.900,00 42.139,23 63,94
3240 Stypendia dla uczniów 9.000,00 7.980,00 88,67

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.072,00 4.589,00 50,58

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 727,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.570,00 793,75 50,56

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych

220,00 107,81 49,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.000,00 6.680,00 51,38
4260 Zakup energii 4.000,00 3.020,43 75,51
4300 Zakup usług pozostałych 1.196,00 302,24 25,27
4430 Różne opłaty i składki 1.600,00 279,00 17,44

4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 24.515,00 18.387,00 75,00

851 Ochrona zdrowia 38.533,99 2.811,95 7,30
85153 Zwalczanie narkomanii 4.000,00 1.500,00 37,50

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 1.000,00 50,00
4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 500,00 25,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 34.533,99 1.311,95 3,80
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.113,99 0,00 0,00

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych

800,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 100,00 1,67
4190 Nagrody konkursowe 6.500,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.700,00 1.211,95 71,29
4220 Zakup środków żywności 2.900,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 13.300,00 0,00 0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1.220,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 487.333,00 257.627,88 52,86
85202 Domy pomocy społecznej 100,00 0,00 0,00

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

100,00 0,00 0,00

85213

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

7.000,00 3.335,80 47,65

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7.000,00 3.335,80 47,65

85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w
naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

13.000,00 5.662,99 43,56

3110 Świadczenia społeczne 13.000,00 5.662,99 43,56
85215 Dodatki mieszkaniowe 400,00 124,62 31,16

3110 Świadczenia społeczne 400,00 124,62 31,16
85216 Zasiłki stałe 54.300,00 37.064,63 68,26
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3110 Świadczenia społeczne 54.300,00 37.064,63 68,26
85219 Ośrodki pomocy społecznej 370.483,00 189.738,48 51,21

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 100,00 36,01 36,01

3110 Świadczenia społeczne 1.550,00 1.550,00 100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 264.000,00 125.510,60 47,54

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.944,00 18.943,02 99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52.000,00 26.088,61 50,17

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych

3.600,00 1.556,81 43,24

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.186,00 2.009,92 63,09
4260 Zakup energii 1.600,00 1.228,42 76,78
4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 16.000,00 6.497,40 40,61

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 1.600,00 434,49 27,16

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 110,30 22,06
4430 Różne opłaty i składki 1.000,00 151,00 15,10

4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 5.103,00 5.102,90 100,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 519,00 51,90

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 42.050,00 21.701,36 51,61
3110 Świadczenia społeczne 42.050,00 21.701,36 51,61

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 73.610,00 46.522,81 63,20

85401 Świetlice szkolne 55.330,00 31.870,81 57,60

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39.300,00 20.953,24 53,32

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.160,00 3.160,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.000,00 4.212,58 60,18

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych

970,00 590,79 60,91

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 653,70 65,37

4240 Zakup środków dydaktycznych i
książek 500,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 500,00 240,00 48,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 260,50 52,10

4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 2.400,00 1.800,00 75,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o
charakterze socjalnym 18.280,00 14.652,00 80,15

3240 Stypendia dla uczniów 18.280,00 14.652,00 80,15
855 Rodzina 3.172.315,00 1.640.256,60 51,71

85501 Świadczenie wychowawcze 1.862.500,00 980.680,00 52,65
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2910

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

4.500,00 2.500,00 55,56

3110 Świadczenia społeczne 1.827.175,00 963.512,80 52,73

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.079,00 6.047,00 40,10

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.989,00 1.989,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.500,00 1.370,47 54,82

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych

300,00 187,10 62,37

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00 1.392,99 55,72
4260 Zakup energii 400,00 300,00 75,00
4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 2.593,76 64,84

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 400,00 212,88 53,22

4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 67,00 44,67

4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 307,00 307,00 100,00

4580 Pozostałe odsetki 3.000,00 0,00 0,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 200,00 200,00 100,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z
funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

1.198.500,00 632.982,88 52,81

2910

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

3.500,00 500,00 14,29

3110 Świadczenia społeczne 1.112.050,00 588.922,70 52,96

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.000,00 9.154,00 45,77

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.275,00 2.274,60 99,98
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51.308,00 27.425,90 53,45

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych

700,00 263,82 37,69

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.296,00 250,00 19,29
4260 Zakup energii 400,00 300,00 75,00
4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 2.970,65 74,27
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4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 650,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 200,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 921,00 921,00 100,00

4580 Pozostałe odsetki 1.000,00 0,21 0,02

4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 200,00 0,00 0,00

85503 Karta Dużej Rodziny 315,00 215,29 68,35
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 315,00 215,29 68,35

85504 Wspieranie rodziny 73.000,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 70.800,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.460,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 265,00 0,00 0,00

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych

35,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 300,00 0,00 0,00

85508 Rodziny zastępcze 15.000,00 11.191,20 74,61

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

15.000,00 11.191,20 74,61

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne, zgodnie z
przepisami ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz za osoby pobierające
zasiłki dla opiekunów, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia
2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków
dla opiekunów

23.000,00 15.187,23 66,03

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 23.000,00 15.187,23 66,03

900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 1.140.320,32 175.812,41 15,42

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.000,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 3.000,00 0,00 0,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 182.000,00 91.098,28 50,05

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.000,00 2.861,22 14,31

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.500,00 1.500,00 100,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 8.000,00 6.215,00 77,69

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.500,00 1.026,00 29,31

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych

500,00 20,78 4,16

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.300,00 0,00 0,00
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4300 Zakup usług pozostałych 145.000,00 79.475,28 54,81

4610 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 200,00 0,00 0,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i
klimatu 673.320,32 5.091,13 0,76

4300 Zakup usług pozostałych 17.000,00 4.592,98 27,02

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 408.149,50 283,50 0,07

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 248.170,82 214,65 0,09

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 140.000,00 60.889,80 43,49
4260 Zakup energii 100.000,00 43.429,85 43,43
4270 Zakup usług remontowych 40.000,00 17.459,95 43,65

90019
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska

1.000,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 0,00 0,00

90026 Pozostałe działania związane z
gospodarką odpadami 40.000,00 250,00 0,63

4300 Zakup usług pozostałych 40.000,00 250,00 0,63
90095 Pozostała działalność 101.000,00 18.483,20 18,30

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23.000,00 188,00 0,82
4260 Zakup energii 40.000,00 16.995,20 42,49
4270 Zakup usług remontowych 10.000,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 13.000,00 0,00 0,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii 6.000,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 9.000,00 1.300,00 14,44

921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 467.089,72 143.789,88 30,78

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby 226.850,37 80.000,00 35,27

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury 180.000,00 80.000,00 44,44

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46.850,37 0,00 0,00
92116 Biblioteki 110.000,00 62000,00 56,36

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury 110.000,00 62.000,00 56,36

92120 Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami 2.000,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 0,00 0,00
92195 Pozostała działalność 128.239,35 1.789,88 1,40

2830

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

10.000,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.000,00 292,87 2,44
4270 Zakup usług remontowych 5.000,00 746,00 14,92
4300 Zakup usług pozostałych 8.000,00 715,01 8,94

Id: 1CAB279B-7E71-46EB-AB56-76B0B41EBD67. Przyjęty Strona 13



Tabela nr 2 do informacji 
o przebiegu wykonania budżetu gminy Przesmyki za okres I półrocza 2019 roku

14

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii 9.000,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 1.000,00 0,00 0,00

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 30.829,00 0,00 0,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 52.410,35 36,00 0,07

926 Kultura fizyczna 9.784,15 1.885,00 19,27

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 9.784,15 1.885,00 19,27

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.484,15 635,00 11,58
4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 1.250,00 31,25
4430 Różne opłaty i składki 300,00 0,00 0,00

Razem 13.115.658,05 6.030.481,26 45,98

z tego wydatki : majątkowe - 1.362.585,90 37.710,38 2,77
bieżące - 11.753.072,15 5.992.770,88 50,99

w tym wydatki na :wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

5.285.249,41 2.810.400,12 53,17
świadczenia 3.396.833,00 1.766.622,41 52,01

obsługę długu gminy 67.000,00 31.310,24 46,73
dotacje na zadania bieżące 320.622,84 153.395,02 47,84
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Tabela Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przesmyki za okres I półrocza 2019 roku.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE Z REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH SOŁECTW NA DZIEŃ 30.06.2019 R.

LP SOŁECTWO SALDO
POCZĄTKOWE

PRZYPIS
BIEŻĄCY–

ODPIS
NALEŻNOŚĆ WPŁATY-

ZWROTY
SALDO

RACHUNKOWE

WYKONANI
E
%

1 Cierpigórz 319,64 33.577,90 33.897,54 19.986,18 13.911,36 58,96

2 Dąbrowa 15.140,88 73.181,35 88.322,23 46.991,05 41.331,18 53,20

3 Głuchówek 1.311,54 27.348,00 28.659,54 17.745,16 10.914,38 61,92

4 Górki 76,00 13.972,00 14.048,00 7.988,00 6.060,00 56,86

5 Kaliski 3.803,70 27.859,00 31.662,70 13.484,00 18.178,70 42,59

6 Kamianki-Czabaje 1.854,60 21.312,00 23.166,60 12.470,23 10.696,37 53,83

7 Kamianki Lackie 2.069,00 55.072,80 57.141,80 31.153,80 25.988,00 54,52

8 Kamianki - Nicki 278,02 16.470,00 16.748,02 8.966,58 7.781,44 53,54

9 Kamianki - Wańki 895,00 23.692,00 24.587,00 11.871,00 12.716,00 48,28

10 Kukawki 992,12 21.844,00 22.836,12 12.925,00 9.911,12 56,60

11 Lipiny 7.662,33 55.197,00 62.859,33 31.092,59 31.766,74 49,46

12 Łysów 17.217,15 119.443,50 136.660,65 69.584,60 67.076,05 50,92

13 Pniewiski 9.272,75 42.197,00 51.469,75 22.520,40 28.949,35 43,75

14 Przesmyki 14.957,19 143.127,00 158.084,19 84.089,00 73.995,19 53,19

15 Raczyny 12.225,26 76.424,10 88.649,36 44.785,35 43.864,01 50,52

16 Stare Rzewuski 2.057,30 57.018,40 59.075,70 31.330,70 27.745,00 53,03

17 Tarków 1.875,54 19.545,75 21.421,29 15.397,25 6.024,04 71,88

18 Tarkówek 1.399,10 23.088,50 24.487,60 13.178,90 11.308,70 53,82

19 Wólka Łysowska 7.783,12 50.725,20 58.508,32 32.537,64 25.970,68 55,61

20 Zalesie 133,00 11.071,00 11.204,00 5.919,00 5.285,00 52,83

21 Zawady 4.862,06 57.324,59 62.186,65 34.834,12 27.352,53 56,02

22 Zaborów 2.602,00 22.849,00 25.451,00 12.079,00 13.372,00 47,46

23 Podraczynie 342,13 14.655,67 14.997,80 7.548,00 7.449,80 50,33

RAZEM 109.129,43 1.006.995,76 1.116.125,19 588.477,55 527.647,64 52,73
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Tabela Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przesmyki za okres I półrocza 2019 roku.
ZBIORCZE ZESTAWIENIE Z REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH OSÓB PRAWNYCH NA DZIEŃ 30.06.2019 R.

 LP. NAZWA PODMIOTU SALDO
POCZĄTKOWE

PRZYPIS
BIEŻĄCY - ODPIS NALEŻNOŚĆ WPŁATY  -

ZWROTY
SALDO

RACHUNKOWE WYKONANIE %

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1 POLKOMTEL S.A. w
Warszawie 1,00 11.080,00 11.081,00 5.538,00 5.543,00 49,98

2 TP Invest  Sp. z o.o. -3,00 0,00 -3,00 0,00 -3,00 0,00

3 BS Łosice O/Przesmyki 0,00 4.250,00 4.250,00 2.126,00 2.124,00 50,02

4 Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska Siedlce 0,00 364,00 364,00 227,00 137,00 62,36

5 POCZTA POLSKA UP Siedlce 0,00 1.643,00 1.643,00 821,00 822,00 49,97

6
Krajowy Ośrodek Rolnictwa

Oddział Terenowy w
Warszawie

0,00 5,00 5,00 5,00 0,00 100,00

7 Orange Polska S.A. 0,00 13.846,00 13.846,00 6.924,00 6.922,00 50,01

8 PKP S.A. 0,00 34.499,00 34.499,00 17.250,00 17.249,00 50,00

9 T-Mobile Polska S.A. 0,00 6.199,00 6.199,00 3.102,00 3.097,00 50,04

10
Siedleckie Stowarzyszenie

Pomocy Osobom z Chorobą
Alzheimera

0,00 4.453,00 4.453,00 2.227,00 2.226,00 50,01
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11 DOMUR KONSORCJUM
Warszawa 31.450,00 -26.064,00 5.386,00 0,00 5.386,00 0,00

12 PGE Dystrybucja S.A. Oddział
Warszawa 0,00 152.087,00 152.087,00 76.044,00 76.043,00 50,00

13
Operator Gazociągów

Przesyłowych GAZ-SYSTEM
S.A.

0,00 76.456,00 76.456,00 38.230,00 38.226,00 50,00

        RAZEM 31.448,00 278.818,00 310.266,00 152.494,00 157.772,00 49,15
PODATEK LEŚNY

14 Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Sarnaki 0,00 4.349,00 4.349,00 2.229,00 2.120,00 51,25

15 Parafia Rzymsko - Katolicka
w Przesmykach 0,00 92,00 92,00 92,00 0,00 100,00

16
Krajowy Ośrodek Rolnictwa

Oddział Terenowy w
Warszawie

0,00 134,00 134,00 67,00 67,00 50,00

17
GRUDNIK - FINANSE

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

28,00 -5,00 23,00 0,00 23,00 0,00

18 Miasto Siedlce 0,00 8,00 8,00 8,00 0,00 100,00

19 Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Sarnaki 561,77 1.474,00 2.035,77 837,01 1.198,76 41,12

20 Gmina Przesmyki 0,00 448,00 448,00 448,00 0,00 100,00

21 Miasto Siedlce 0,00 107,00 107,00 95,50 11,50 89,25

RAZEM 589,77 6.607,00 7.196,77 3.776,51 3.420,26 531,62
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PODATEK ROLNY

22
Krajowy Ośrodek Rolnictwa

Oddział Terenowy w
Warszawie

30,00 674,00 704,00 353,00 351,00 50,14

23 Parafia Rzymsko - Katolicka
w Przesmykach 0,00 728,00 728,00 728,00 0,00 100,00

24 Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Sarnaki 0,00 16,00 16,00 16,00 0,00 100,00

26
GRUDNIK - FINANSE

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

107,00 -14,00 93,00 0,00 93,00 0,00

27 Parafia Rzymsko - Katolicka
w Łysowie 0,00 217,00 217,00 217,00 0,00 100,00

28 Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Sarnaki 2,00 9,00 11,00 6,00 5,00 54,55

139,00 1.630,00 1.769,00 1.320,00 449,00 74,62

        OGÓŁEM 32.176,77 287.055,00 319.231,77 157.590,51 161.641,26 49,37
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Tabela Nr 5 do informacji 
 z  wykonania budżetu Gminy Przesmyki za I półrocze 2019 roku

 

Wykaz przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa 2019rok

lp sołectwo kwota
funduszu

kwota
funduszu
sołeckiego

(wykonanie )

nazwa zadania klasyfikacja budżetowa
Dział rozdział paragraf

1 Cierpigórz 10.814,56 0,00 remont dróg  600 r 60016 § 4270

2 Dąbrowa 17.884,15
0,00  siatki do ogrodzenia boiska

- 2.484,15 926 r 92605 § 4210

0,00 remont dróg- 15.400,00  600 r 60016 § 4270

3 Głuchówek 14.330,25 0,00 remont dróg  600 r 60016 § 4270

4 Górki 10.776,35 0,00 zakup zestawu kuchennego
do świetlicy 921 r 92109 § 4210

5 Kaliski 10.623,49 0,00 remont dróg  600 r 60016 § 4270

6 Kamianki-Czabaje 14.215,61 0,00
zakup regału kuchennego,
chłodni i 3 nagrzewnic do

świetlicy
921 r 92109 § 4210

7 Kamianki Lackie 15.094,53 0,00 remont dróg  600 r 60016 § 4270

8 Kamianki - Nicki 11.387,77 0,00 zakup regału kuchennego i
rolet do świetlicy 921 r 92109 § 4210

9 Kamianki - Wańki 10.050,28 0,00 remont dróg  600 r 60016 § 4270

10 Kukawki 10.470,64 0,00 zakup wyposażenia kuchni
do świetlicy 921 r 92109 § 4210

11 Lipiny 12.648,83
0,00 rura na przepust - 1.500,00  600 r 60016 § 4270

0,00 remont dróg - 11.148,83  600 r 60016 § 4270

12 Łysów 28.928,00 0,00 remont dróg  600 r 60016 § 4270

13 Pniewiski 13.298,47 0,00 remont dróg  601 r 60016 § 4270

14 Przesmyki 19.985,92 0,00 remont dróg  600 r 60016 § 4270

15 Raczyny 12.381,34 0,00 remont dróg  600 r 60016 § 4270

16 Stare Rzewuski 11.540,63 0,00 remont dróg 600 r 60016 § 4270

17 Tarków 9.018,50 0,00 remont dróg 601 r 60016 § 4270

18 Tarkówek 11.005,63 0,00 remont dróg  600 r 60016 § 4270

19 Wólka Łysowska 17.502,01 0,00 remont dróg  601 r 60016 § 4270
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20 Zalesie 8.903,86 0,00 remont dróg 600 r 60016 § 4270

21 Zawady 10.776,35 0,00 remont dróg  600 r 60016 § 4270

22 Zaborów 10.967,42 0,00 remont dróg  600 r 60016 § 4270

23 Podraczynie 8.903,86
0,00 rura na przepust - 600,00  601 r 60016 § 4270

0,00 remont dróg - 8.303,86  600 r 60016 § 4270

x x 301.508,45 x x x

Łącznie klasyfikacja budżetowa planowanych wydatków na przedsięwzięcia funduszu
sołeckiego

Dz.600 r 60016 § 4270 252.173,93
Dz.926 r 92605 § 4210 2.484,15
Dz.921 r 92109 § 4210 46.850,37

301.508,45

Id: 1CAB279B-7E71-46EB-AB56-76B0B41EBD67. Przyjęty Strona 2



Tabela Nr 6 do informacji 
 z  wykonania budżetu Gminy Przesmyki za I półrocze 2019 rok

1

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami na I półrocze 2019 rok

Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 356.007,00 356.007,00 100,00

01095 Pozostała działalność 356.007,00 356.007,00 100,00

2010

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

356.007,00 356.007,00 100,00

750 Administracja publiczna 36.208,00 17.924,00 49,50

75011 Urzędy wojewódzkie 36.208,00 17.924,00 49,50

2010

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

36.208,00 17.924,00 49,50

751
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa

24.628,00 24.281,00 98,59

75101
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
prawa

695,00 348,00 50,07

2010

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

695,00 348,00 50,07
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75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie

200,00 200,00 100,00

2010

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

200,00 200,00 100,00

75113 Wybory do Parlamentu
Europejskiego 23.733,00 23.733,00 100,00

201

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

23.733,00 23.733,00 100,00

801 Oświata i wychowanie 13.528,00 13.528,00 100,00

80153

Zapewnienie uczniom prawa do
bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych

13.528,00 13.528,00 100,00

2010

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

13.528,00 13.528,00 100,00

852 Pomoc społeczna 1.573,00 1.573,00 100,00

85219 Osrodki pomocy społecznej 1.573,00 1.573,00 100,00
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Tabela Nr 6 do informacji 
 z  wykonania budżetu Gminy Przesmyki za I półrocze 2019 rok

3

2010

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

1.573,00 1.573,00 100,00

855 Rodzina 3.145.315,00 1.626.899,00 51,72

85501 Świadczenie wychowawcze 1.855.000,00 978.180,00 52,73

2060

Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej
zlecone
gminom (związkom gmin,
związkom powiatowo-gminnym),
związane z realizacją świadczenia
wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w
wychowywaniu dzieci

1.855.000,00 978.180,00 52,73

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

1.194.000,00 633.300,00 53,04

2010

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

1.194.000,00 633.300,00 53,04

85503 Karta Dużej Rodziny 315,00 219,00 69,52
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Tabela Nr 6 do informacji 
 z  wykonania budżetu Gminy Przesmyki za I półrocze 2019 rok

4

2010

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

315,00 219,00 69,52

85504 Wspieranie rodziny 73.000,00 0,00 0,00

2010

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

73.000,00 0,00 0,00

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające
niektóre swiadczenia rodzinne,
zgodnie z przepisami ustawy o
świadczeniach rodzinnych oraz za
osoby pobierajace zasiłki dla
opiekunów, zgodnie z przepisami
ustawy o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekunów

23.000,00 15.200,00 66,09

2010

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

23.000,00 15.200,00 66,09

Razem: 3.577.259,00 2.040.212,00 57,03
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Tabela Nr 7 do informacji z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za I półrocze 2019 rok

Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 356.007,00 356.007,00 100,00

01095 Pozostała działalność 356.007,00 356.007,00 100,00

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
5.459,21 5.459,21 100,00

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
933,53 933,53 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 83,79 83,79 100,00

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
79,00 79,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 425,00 425,00 100,00

4430 Różne opłaty i składki 349.026,47 349.026,47 100,00

750 Administracja publiczna 36.208,00 17.924,00 49,50

75011 Urzędy wojewódzkie 36.208,00 17.924,00 49,50

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
20.000,00 12.042,00 60,21

4040
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne
1.320,00 1.320,00 100,00

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
4.000,00 2.293,44 57,34

4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 260,00 52,00

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
2.806,00 148,22 5,28

4300 Zakup usług pozostałych 6.752,00 1.860,34 27,55

4360
Opłaty z tytułu zakupu 

usług telekomunikacyjnych
100,00 0,00 0,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych odrębnymi ustawami na I półrocze 2019 r.

1
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Tabela Nr 7 do informacji z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za I półrocze 2019 rok

4390

Zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, 

analiz i opinii

150,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 0,00 0,00

4440

Odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń 

socjalnych

200,00 0,00 0,00

4700

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

330,00 0,00 0,00

751

Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz 

sądownictwa

24.628,00 22.996,44 93,38

75101

Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej, kontroli i 

ochrony prawa

695,00 348,00 50,07

4300 Zakup usług pozostałych 695,00 348,00 50,07

75109

Wybory do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików 

województw, wybory 

wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast oraz 

referenda gminne, 

powiatowe i wojewódzkie

200,00 0,00 0,00

4170
Wynagrodzenia 

bezosobowe
200,00 0,00 0,00

75113
Wybory do Parlamentu 

Europejskiego
23.733,00 22.648,44 95,43

3030
Różne wydatki na rzecz 

osób fizycznych
12.900,00 12.900,00 100,00

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
614,67 614,67 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 68,50 68,50 100,00

2

Id: 1CAB279B-7E71-46EB-AB56-76B0B41EBD67. Przyjęty Strona 2



Tabela Nr 7 do informacji z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za I półrocze 2019 rok

4170
Wynagrodzenia 

bezosobowe
3.594,48 3.594,48 100,00

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
4.970,79 4.970,79 100,00

4260 Zakup energii 1.084,56 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 100,00

801 Oświata i wychowanie 13.528,00 0,00 0,00

80153

Zapewnienie uczniom 

prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych 

lub materiałów 

ćwiczeniowych

13.528,00 0,00 0,00

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
152,00 0,00 0,00

4240
Zakup środków 

dydaktycznych i książek
13.376,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 1.573,00 1.573,00 100,00

85219
Ośrodki pomocy 

społecznej
1.573,00 1.573,00 100,00

3110 Świadczenia społeczne 1.550,00 1.550,00 100,00

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
23,00 23,00 100,00

855 Rodzina 3.145.315,00 1.626.065,19 51,70

85501
Świadczenie 

wychowawcze
1.855.000,00 978.180,00 52,73

3110 Świadczenia społeczne 1.827.175,00 963.512,80 52,73

3
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Tabela Nr 7 do informacji z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za I półrocze 2019 rok

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
15.079,00 6.047,00 40,10

4040
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne
1.989,00 1.989,00 100,00

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
2.500,00 1.370,47 54,82

4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 187,10 62,37

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
2.500,00 1.392,99 55,72

4260 Zakup energii 400,00 300,00 75,00

4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 2.593,76 64,84

4360
Opłaty z tytułu zakupu 

usług telekomunikacyjnych
400,00 212,88 53,22

4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 67,00 44,67

4440

Odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń 

socjalnych

307,00 307,00 100,00

4700

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

200,00 200,00 100,00

85502

Świadczenia rodzinne, 

świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego

1.194.000,00 632.482,67 52,97

3110 Świadczenia społeczne 1.112.050,00 588.922,70 52,96

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
20.000,00 9.154,00 45,77

4
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Tabela Nr 7 do informacji z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za I półrocze 2019 rok

4040
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne
2.275,00 2.274,60 99,98

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
51.308,00 27.425,90 53,45

4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 263,82 37,69

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
1.296,00 250,00 19,29

4260 Zakup energii 400,00 300,00 75,00

4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 2.970,65 74,27

4360
Opłaty z tytułu zakupu 

usług telekomunikacyjnych
650,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 200,00 0,00 0,00

4440

Odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń 

socjalnych

921,00 921,00 100,00

4700

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

200,00 0,00 0,00

85503 Karta Dużej Rodziny 315,00 215,29 68,35

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
315,00 215,29 68,35

85504 Wspieranie rodziny 73.000,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 70.800,00 0,00 0,00

5
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Tabela Nr 7 do informacji z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za I półrocze 2019 rok

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
1.460,00 0,00 0,00

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
265,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 35,00 0,00 0,00

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
140,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 300,00 0,00 0,00

85513

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre 

swiadczenia rodzinne, 

zgodnie z przepisami 

ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz za osoby 

pobierajace zasiłki dla 

opiekunów, zgodnie z 

przepisami ustawy o 

ustaleniu i wypłacie 

23.000,00 15.187,23 66,03

4130
Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne
23.000,00 15.187,23 66,03

3.577.259,00 2.024.565,63 56,60Razem:

6
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Tabela Nr 8 do informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Przesmyki za okres I półrocza 2019 roku

1

Lp. Wyszczególnienie Dane wg WPF
2019

Plan wg
sprawozdań
Rb na dzien
30.06.2019r

Wyk. wg
sprawozdań
Rb na dzien
30.06.2019r

% wyk
do WPF

1 Dochody ogółem 13.400.658,05 13.400.658,05 7.002.882,99 52,3%

1.1  Dochody bieżące 12.556.494,93 12.556.494,93 7.002.882,99 55,8%

1.1.1

dochody z tytułu udziału we
wpływach z podatku
dochodowego od osób
fizycznych

1.174.878,00 1.174.878,00 549.740,00 46,8%

1.1.2
dochody z tytułu udziału we
wpływach z podatku
dochodowego od osób prawnych

6.000,00 6.000,00 1.928,92 32,1%

1.1.3  podatki i opłaty 1.688.515,69 1.688.515,69 924.927,05 54,8%

1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 370.556,00 370.556,00 198.204,82 53,5%

1.1.4   z subwencji ogólnej 5.406.854,00 5.406.854,00 2.998.892,00 55,5%

1.1.5  z tytułu dotacji i środków
przeznaczonych na cele bieżące 4.065.485,36 4.065.485,36 2.267.514,20 55,8%

1.2   Dochody majątkowe, w tym 844.163,12 844.163,12 0,00 0,0%

1.2.1  ze sprzedaży majątku 149,03 149,03 0,00 0,0%

1.2.2  z tytułu dotacji oraz środków
przeznaczonych na inwestycje 844.014,09 844.014,09 0,00 0,0%

2 Wydatki ogółem 13.115.658,05 13.115.658,05 6.030.481,26 46,0%
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Tabela Nr 8 do informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Przesmyki za okres I półrocza 2019 roku

2

2.1  Wydatki bieżące, w tym: 11.753.072,15 11.753.072,15 5.992.770,88 51,0%

2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 0,0%

2.1.3 wydatki na obsługę długu, w
tym: 67.000,00 67.000,00 31.310,24 46,7%

2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w
art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 67.000,00 67.000,00 31.310,24 46,7%

2.2 Wydatki majątkowe 1.362.585,90 1.362.585,90 37.710,38 2,8%

3 Wynik budżetu 285.000,00 285.000,00 972.401,73 341,2%

4 Przychody budżetu 225.000,00 225.000,00 409.760,84 182,1%

4.1  Nadwyżka budżetowa z lat
ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,0%

4.2  Wolne środki, o których mowa w
art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 225.000,00 225.000,00 409.760,84 182,1%

4.3 Kredyty, pożyczki, emisja
papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,0%

5 Rozchody budżetu 510.000,00 510.000,00 255.000,00 50,0%

5.1
Spłaty rat kapitałowych kredytów
i pożyczek oraz wykup papierów
wartościowych

510.000,00 510.000,00 255.000,00 50,0%

5.2 Inne rozchody niezwiązane ze
spłatą długu 0,00 0,00 0,00 0,0%

6
Relacja zrównoważenia
wydatków bieżących, o której
mowa w art. 242 ustawy

x x x x
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Tabela Nr 8 do informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Przesmyki za okres I półrocza 2019 roku

3

6.1
Różnica między dochodami
bieżącymi a  wydatkami
bieżącymi

803.422,78 803.422,78 1.010.112,11 125,7%

7
Informacje uzupełniające o
wybranych rodzajach wydatków
budżetowych

x x x x

7.1
Wydatki bieżące na
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

5.285.249,41 5.285.249,41 2.810.400,12 53,2%

7.2

Wydatki związane z
funkcjonowaniem organów
jednostki samorządu
terytorialnego

1.889.018,50 1.889.018,50 969.991,47 51,3%

8  Wydatki inwestycyjne
kontynuowane 718.320,32 718.320,32 0,00 0,0%

9  Nowe wydatki inwestycyjne 423.239,35 423.239,35 6.684,15 1,6%

10 Wydatki majątkowe w formie
dotacji 221.026,23 221.026,23 31.026,23 14,0%

11

Finansowanie programów,
projektów lub zadań
realizowanych z udziałem
środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

x x x x

11.1

 Dochody bieżące  na programy,
projekty lub zadania finansowane
z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy

61.316,36 61.316,36 61.316,36 100,0%

11.1.1  -  w tym środki określone w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy 59.919,39 59.919,39 59.919,39 100,0%

11.2

 Dochody majątkowe  na
programy, projekty lub zadania
finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 ustawy

438.978,50 438.978,50 0,00 0,0%
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Tabela Nr 8 do informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Przesmyki za okres I półrocza 2019 roku

4

11.2.1    -  w tym środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 438.978,50 438.978,50 0,00 0,0%

11.3

Wydatki bieżące na programy,
projekty lub zadania finansowane
z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy

67.012,62 67.012,62 52.218,81 77,9%

11.3.1
 tym finansowane środkami
określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy

65.615,65 65.615,65 50.821,84 77,5%

11.4

 Wydatki majątkowe na programy,
projekty lub zadania finansowane
z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy

762.585,90 762.585,90 23.560,38 3,1%

11.4.1
 -  w tym finansowane środkami
określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy

438.978,50 438.978,50 283,50 0,1%

12

Kwoty dotyczące przejęcia i
spłaty zobowiązań po
samodzielnych publicznych
zakładach opieki zdrowotnej oraz
pokrycia ujemnego wyniku

x x x x

12.1

 Wydatki na spłatę przejętych
zobowiązań samodzielnego
publicznego zakładu opieki
zdrowotnej przekształconego na
zasadach określonych w
przepisach  o działalności
leczniczej

0,00 0,00 0,00 0,0%

12.2

 Wydatki na spłatę przejętych
zobowiązań samodzielnego
publicznego zakładu opieki
zdrowotnej likwidowanego na
zasadach określonych w
przepisach  o działalności
leczniczej

0,00 0,00 0,00 0,0%
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5

12.3

 Wydatki na spłatę zobowiązań
samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej
przejętych do końca 2011 r. na
podstawie przepisów o zakładach
opieki zdrowotnej

0,00 0,00 0,00 0,0%

12.4

 Wydatki bieżące na pokrycie
ujemnego wyniku finansowego
samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej

0,00 0,00 0,00 0,0%
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