
ZARZĄDZENIE NR W.0050.5.2018
WÓJTA GMINY PRZESMYKI

z dnia 22 marca 2018 r.

W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za  2017 rok

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r., 
poz. 2077, zm. Dz.U. 2018 poz.62) zarządza się, co następuje:

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2017 rok,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia, przedstawić Radzie Gminy Przesmyki 
i  Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach .

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Przesmyki

Andrzej Skolimowski
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Załącznik Nr 1 do sprawozdania  

z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za  2017 rok 

 

 

Budżet Gminy na 2017 rok przyjęty został na sesji Rady Gminy w dniu 19.12.2016 roku Uchwałą 

Nr XX/151/2016, zakładał pozyskanie dochodów w kwocie 11 944 258,48 zł, w tym : 

 

1. dochody bieżące 11 208 499,00 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 835 371,00 zł 

c) podatków i opłat 1 547 148,00 zł w tym z podatku od nieruchomości 345 556,00 zł 

d) subwencji ogólnej 4 955 193,00 zł, 

e) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 3 744 937,00 zł 

f) pozostałe dochody 119 850,00 zł 

2. dochody majątkowe w kwocie 735 759,48 zł i są to dotacje i środki przeznaczone na 

inwestycje. 

 

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

ustawami to kwota 3 463 137,00 zł. 

Wydatki budżetu to kwota 11 206 258,48 zł, w tym wydatki majątkowe to kwota  

1 291 554,00 zł, wydatki bieżące 9 914 704,48 zł.  

Z wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki na: 

1. wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę  

3 979 661,00 zł,  

2. dotacje na zadania bieżące to kwota 275 000,00 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 100 000,00 zł. 

Z wydatków majątkowych wyodrębniono : 

1. wydatki na realizację zadań inwestycyjnych – 990 692,00 zł w tym na programy 

finansowane z udziałem środków z budżetu UE 458 977,00 zł, 

2. wydatki majątkowe w formie dotacji 300 862,00 zł w tym na programy finansowane z 

udziałem środków z budżetu UE 12 862,00 zł. 

Wynik budżetu  dodatni i stanowił nadwyżkę. Nadwyżka budżetu w kwocie 738 000,00 zł 

zostanie przeznaczona na rozchody, na spłatę rat kapitałowych kredytów. 

Rozchody budżetu to kwota 738 000,00 zł stanowiła spłaty rat kapitałowych zaciągniętych 

zobowiązań zgodnie z umowami.  

 

W ciągu roku  budżet podlegał zmianom. Zmiany zostały wprowadzane zarówno zarządzeniami 

Wójta Gminy ( 11 sztuki) jak i Uchwałami Rady Gminy (11 sztuk ). 

  

Po wprowadzonych zmianach na koniec roku 2017 roku budżet przedstawia się następująco: 

Id: 359A7931-7464-442C-8295-8BEA858F5610. Przyjęty Strona 1



2 

 

Plan dochodów ogółem 12 928 221,21 zł,  wykonanie 12 893 332,64 zł tj. 99,73 %, z tego 

dochody bieżące  plan 12 270 863,67 zł wykonanie 12 335 477,62 zł, plan dochodów 

majątkowych 657 357,54 zł wykonanie 557 855,02 zł. Dochody majątkowe stanowi kwota 

dotacji i  środków na inwestycje jakie Gmina otrzymała, kwota 553 507,52 zł oraz przychody 

pochodzące ze sprzedaży: starego samochodu pożarniczego, złomu i materiałów pochodzących 

z rozbiórki budynków- świetlic  na których obecnie przeprowadzana jest ich modernizacja. 

 

Wydatki po zmianach wynoszą 12 240 221,21 zł , wykonanie wydatków  11 429 415,95 zł tj. 

93,38 %; w tym wydatki bieżące plan 11 372 107,69 zł, wykonanie  

10 789 701,71 zł tj. 94,88 %, w tym odsetki od spłaty kredytów plan 100 000,00 zł wykonanie 

66 626,47 zł tj. 66,63 %, wydatki na wynagrodzenia i pochodne plan 4 462 562,00 zł, 

wykonanie  4 388 236,94 zł tj.98,33 % , dotacje na zadania bieżące plan 296 000,00 zł 

wykonanie 273 068,58 zł tj.92,25 %, świadczenia plan 3 799 199,35 zł wykonanie 3 784 690,51 

zł tj. 99,62 %. 

Wydatki majątkowe plan 868 113,52 zł wykonanie 639 714,24 zł tj. 73,69 %.  

 

Rok budżetowy 2017 zamknął się nadwyżką w wysokości 1 463 916,69 zł przy planowanym 

też wyniku dodatnim w kwocie 688 000,00 zł. W wyniku wykonania budżetu za 2017 rok w 

wysokościach powyżej opisanych budżet uzyskał wolne środki w kwocie 775 916,69 zł.  

Gmina posiada zobowiązania wobec banku w którym w latach wcześniejszych zaciągnęła 

kredyty. Jest to bank Pekao SA oddział w Siedlcach. Wysokość zobowiązań pozostających do 

spłaty wynosi 2 406 000,00 zł. Spłaty rat kredytów wraz z odsetkami mieszczą się w ramach  

określonych art. 246 ustawy o finansach publicznych. 

 

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 2017 roku dla poszczególnych 

jednostek oświatowych przedstawia się następująco: 

 

Zespół Szkół w Łysowie 

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

bankowy gdzie przyjmowane są opłaty za wyżywienie i naliczana jest kapitalizacja odsetek od 

prowadzonego rachunku. Koszt obiadu pokrywa rodzic a w przypadku trudnej sytuacji 

finansowej rodziny wyżywienie finansowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Przesmykach. 
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Dochody  

Plan 73 200,00 zł wykonanie 71 343,81 zł, tj. 97,46 %. 

Dział 801 Oświata i Wychowanie 

Rozdział 80104 Przedszkola plan 20 000,00 zł, wykonanie 18 331,50 zł, tj. 92,58 % i była to 

odpłatność od rodziców i GOPS za wyżywienie. 

Rozdział 80148 Świetlice szkolne plan 53 200,00 zł, wykonanie 53 012,31 zł, tj. 99,65 %  

w tym: kapitalizacja odsetek bankowych 32,21 zł, odpłatność od rodziców i GOPS za 

wyżywienie na plan 53 000,00 zł, wykonano na kwotę 52 980,10 zł, tj. 99,97 %. 

Wydatki  

Plan 73 200,00 zł, wykonanie 71 343,81 zł, tj. 97,46 %. 

Dział. 801 Oświata i wychowanie 

Rozdział 80104 Przedszkola plan 20 000,00 zł, wykonanie 18 318,65 zł, tj. 91,59 % w tym: 

zakup produktów do przygotowania posiłków na plan 19 800,00 zł, wydano 18 282,75 zł, tj. 

91,95 % .  

Rozdział 80148 Świetlice szkolne plan 53 200,00 zł wykonanie 53 025,16 zł, tj. 99,65 % w 

tym: zakup produktów do przygotowania posiłków na plan 53 000,00 zł, wydano 52 966,76 zł, 

tj. 99,94 % opłata za prowadzenie rachunku na plan 200,00 zł, wydano 56,30 zł, tj. 28,15% .  

Ponadto jednostka dokonała  zwrotu wg stanu na dzień 31.12.2017 r. pozostałości środków 

finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  w wysokości 

38,00 zł do budżetu Gminy.  

 

Zespół Szkół w Przesmykach 

Zespół Szkół w Przesmykach dla przedszkola i stołówki szkolnej prowadzi wyodrębniony 

rachunek bankowy na którym są gromadzone dochody jednostki budżetowej tj. opłaty za 

wyżywienie i naliczana jest kapitalizacja odsetek od prowadzonego rachunku i bezpośrednio z 

tych dochodów finansowane są wydatki. 

Koszt obiadu pokrywa rodzic a w przypadku trudnej sytuacji finansowej rodziny wyżywienie 

jest finansowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przesmykach. 

 

Dochody  

Plan 93 100,00 zł wykonanie 89 264,65 zł, tj. 95,88 %. 

Dział. 801 Oświata i Wychowanie 
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Rozdział 80104 Przedszkola plan 19 100,00 zł wykonanie 15 454,50 zł, tj. 80,91% w tym: 

kapitalizacja naliczanych odsetek bankowych na kwotę 3,40 zł, odpłatność od rodziców i GOPS 

za wyżywienie na kwotę 15 451,10 zł. 

Rozdział 80148 Świetlice szkolne plan 74 000,00 zł wykonanie 73 810,15 zł, tj. 99,74% w tym: 

kapitalizacja odsetek bankowych na kwotę 14,35 zł, odpłatność od rodziców i GOPS za 

wyżywienie na kwotę 7 3795,80 zł 

 

 

Wydatki  

Plan 93 100,00 zł wykonanie 89 264,65 zł, tj. 95,88 %. 

Dział. 801 Oświata i wychowanie  

Rozdział 80104 Przedszkola plan 19 100,00 zł wykonanie 15 454,50 zł, tj. 80,91w tym: zakup 

produktów do przygotowania posiłków na plan 19 000,00 zł wykonano 15 444,41 zł, tj.81,29%. 

Rozdział 80148 Świetlice szkolne plan 74 000,00 zł wykonanie 73 810,15 zł, tj. 99,74% w tym: 

zakup produktów do przygotowania posiłków na 73 800,00 zł wykonano 73 741,82 zł, tj. 99,92 

%, opłata za prowadzenie rachunku na plan 200,00 zł wykonano 46,20 zł, tj. 23,10%.  

Ponadto jednostka dokonała  zwrotu wg stanu na dzień 31.12.2017 r. pozostałości środków 

finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości 

32,22 zł do budżetu Gminy.  

 

Dochody budżetu Gminy Przesmyki 2017 roku według działów klasyfikacji budżetowej 

przedstawiają się następująco: 

 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan dochodów 539 630,88 zł wykonanie 539 842,90 zł 

tj.100,94 % , w tym dotacja z budżetu państwa na zwrot części akcyzy zawartej w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan i wykonanie dochodów to kwota  

536 930,88 zł, wpływu z czynszu za użytkowanie terenów łowieckich jakie płacą koła 

łowieckie plan 2 700,00 zł wykonanie 2 912,02 zł tj.107,85 %. 

 

Dział 600 Transport i łączność plan 194 324,75 zł wykonanie 131 418,18 zł  

tj. 67,63 %. Środki wykonane to dotacja otrzymana z Powiatu siedleckiego na zimowe 

utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Przesmyki za okres I-IV oraz XI- XII 2017r. 

Plan dotacji wynosił 24 369,00 zł, dotacja otrzymana i wykorzystana zgodnie z 

postanowieniami porozumień to kwota 11 462,43 zł. Pozostałe środki jako nie wykorzystane 

Gmina zwróciła Powiatowi. 

W ramach dochodów majątkowych gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego ze środków pochodzących z włączeń z produkcji gruntów 

rolnych kwota (plan i wykonanie dochodów) 119 955,75 zł jako dofinasowanie do zadania 

utwardzenia drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Wólka Łysowska.  
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Ponadto w tym dziale planowane były środki w wysokości 50 000,00 zł jakie gmina miała 

otrzymać na wykonanie zadania powierzonego przez powiat na budowę chodników przy 

drogach powiatowych we wsiach Kaliski i Lipiny. Powiat podpisał z Gmina stosowne 

porozumienie na mocy którego każda ze stron poniesie po połowie kosztów. Zadanie to w 2017 

roku nie zostało wykonane ponieważ były problemy z wyłonieniem wykonawcy, dlatego też 

dotacja z powiatu nie mogła wpłynąć. Zadanie to ma być realizowane w 2018 roku. 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan dochodów 90 165,00 zł wykonanie 98 352,63 zł 

tj. 109,08 % są to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy majątku jst 90 000,00 zł, wykonanie   

98 268,21 zł , tj. 109,19 %,odsetki od nieterminowych wpłat plan 115,00 zł wykonanie  

57,06 zł, pozostałe dochody plan 50,00 zł wykonanie 27,36 zł. 

 

Dział 750 Administracja publiczna plan 76 257,00 zł wykonanie 98 798,31 zł tj. 129,56 %  

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

plan i wykonanie 44 137,00 zł , prowizja należna dla gminy z tytułu realizacji zadań zleconych 

1,55 zł, wpływów z usługi prowadzenia sekretariatu projektu solarnego dla Gminy Korczew, 

Paprotnia i Repki planu 14 800,00 zł wykonanie 28 834,80 zł tj. 194,83 % ( w tej podziałce 

poprzez nieuwagę nie dokonano zwiększenia planu),wpływ z tytułu kary za nieterminowe 

wykonanie zadania 2 279,16 zł, refundacja wydatków otrzymanych z Powiatowego Urzędu 

Pracy z tytułu zatrudnienia osób skierowanych do pracy przez PUP 17 722,07 zł, dywidendy z 

tytułu udziałów w banku spółdzielczym 120,00 zł, odsetki od środków na rachunku  

5 703,73 zł. 

 

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

sądownictwa plan i wykonanie dochodów to dotacja z KBW w wysokości 708,00 zł na 

prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców. 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan dochodów  

509 775,01 zł wykonanie dochodów 459 765,84 zł tj.90,19%. W dziele uzyskano dochody z 

dotacji na : 

1. Zadanie pn : „Podniesienie sprawności jednostki OSP Przesmyki, włączonej do KSRG 

poprzez zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-

gaśniczym zamontowanym na stałe oraz sprzętem dla specjalistycznych grup” to 

przedsięwzięcie realizowane przez Gminę od 2016 roku. Gmina w ramach środków 

pochodzących z budżetu UE , działanie 5.1 RPO WM 2014-2020 zrealizowała to zadanie, 

otrzymała kwotę 349 022,26 zł, ponadto z WFOŚiGW Gmina otrzymała jako 

dofinansowanie do zakupu wyposażenia : zestawu ratownictwa medycznego, łodzi 

ratunkowej, dotację w wysokości 77 262,75 zł. 

2. Zakup ubrań strażackich typu Nomex z WFOŚiGW 30 0000,00 zł. Dokonując zakupu ubrań 

Gmina otrzymała również środki po 100 zł od 5 jednostek OSP jaki ich wkład w realizacje 

zakupu.  
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Ponadto Gmina otrzymała środki z tytułu sprzedaży starego nie używanego samochodu 

pożarniczego typu Zuk kwota 2 950,00 zł, zwroty z nienależnie pobranego świadczenia za akcję 

ratunkową wraz z odsetkami 30,85 zł. 

 

W dziele tym planowane była również dotacja jaka Gmina spodziewała się otrzymać  

z WFOŚiGW na zadanie polegające na oczyszczeniu i pogłębieniu pogłębienie stawu  

w miejscowości Lipiny w kwocie 50 000,00 zł z WFOŚiGW. Przedłużające się prace związane 

z komunalizacją działki na której znajduje się zbiornik uniemożliwiły wykonanie zadanie a tym 

samym i otrzymanie dotacji. 

 

 

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

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  

plan 2 236 119,06 zł wykonanie dochodów 2 285 706,49 zł tj. 102,22 % w tym wpływy z: 

  

1. Podatku rolnego, plan 861 860,00 zł wykonanie 871 962,00 zł tj.101,17 %, 

2.  Podatku leśnego plan 94 288,00 zł wykonanie 94 449,60 tj.100,17 %, 

3. Podatku od nieruchomości plan 345 556,00 zł wykonanie 360 258,50 zł tj. 104,25 %, 

4. Podatku dochodowego od osób fizycznych 835 021,00 zł wykonanie 853 973,00 zł tj. 

102,27 %, 

5. Podatku dochodowego od osób prawnych plan 6000,00 zł wykonanie 5 327,69 zł 

tj.88,79 % 

6. Podatku od środków transportowych plan 16 089,00 zł wykonanie 21 008,00 zł 

130,57 %, 

7. Opłaty skarbowej plan 12 200,00 zł wykonanie 12 126,00 zł tj. 99,39 %, 

8. Podatku od czynności cywilnoprawnych plan 35 300,00 zł wykonanie 37 849,31 zł tj. 

107,22 

9. Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  plan 16 440,06 zł 

wykonanie 16 483,85 zł tj. 100,27 %. 

 

Dział 757 Obsługa długu publicznego zaewidencjonowano wpływ w kwocie 3,87 zł z tytułu 

nadpłaconych odsetek od kredytu z ubiegłego roku. 

 

Dział 758 Różne rozliczenia plan i wykonanie dochodów 5 037 692,20 zł w tym:  

1. część oświatowa subwencji ogólnej 2 492 076,00 zł,  

2. część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 2 498 099,00 zł  

3. refundacja wydatków poniesionych przez Gminę na fundusz sołecki w 2016 roku  

47 517,20 zł z tego na zadania bieżące 40 250,42 zł, na zadania majątkowe 7 266,78 zł. 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie plan dochodów 271 461,92 zł wykonanie 257 783,20 zł 

tj. 94,96 % w tym: 

1. dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na zakup podręczników i 

materiałów edukacyjnych plan 39 345,00 zł , wykonanie 38 873,62 zł tj.98,80 %, 
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2. dotacja celowa na realizacje programu Bezpieczna plus plan 28 120,00 zł wykonanie  

27 720,91 zł tj. 98,58 %,  

3. dotacja na realizacje przedsięwzięcia realizowanego przez Zespół Szkół w Łysowie pn. 

„Szkoła Równych Szans” plan 104 220,92 zł wykonanie 98 158,77 zł tj.94,18 %, 

4. wpływy z usług i opłat świadczonych przez przedszkola plan 29 000,00 zł wykonanie  

27 493,48 zł tj.94,81 %, 

5. wpływy z  odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych 

Zespołu Szkół w Przesmykach i w Łysowie plan 1 200,00 zł wykonanie 796,20 zł tj. 

66,35 %, 

6. dotacje z budżetu państwa na przedszkola plan 69 576,00 zł wykonanie 64 670,00 zł tj. 

92,95 %, 

7. wpływ pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 

jednostki budżetowej - przedszkola w Przesmykach i Łysowie w wysokości 35,92 zł do 

budżetu Gminy.  

 

Dział 852 Pomoc Społeczna planowana plan dochodów 240 885,00 zł wykonanie  

241 161,30 zł tj. 100,11 %, 

Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na realizację zadań 

zleconych oraz zadań własnych zgodnie z przepisami o pomocy społecznej oraz prowadzenie 

biura jednostki ośrodka pomocy społecznej w tym na : 

1. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 31 888,00 zł wykonanie 

31 873,03 zł tj. 99,95 %, 

2. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe plan i wykonanie 10 000,00 zł, 

3. zasiłki stałe plan i wykonanie 82 384,95 zł, 

4. bieżące utrzymanie jednostki budżetowej GOPS plan i wykonanie 83 812,00 zł, 

5. dożywianie dzieci plan i wykonanie 32 300,00 zł. 

Ponadto pozyskano odsetki od środków na rachunku bankowym plan 500,00 zł wykonanie 

791,32 zł tj.158,26 %. 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 27 055,00 zł, wykonanie 25 892,40 zł tj. 

95,70 % , jest to dotacja na stypendia.  

 

Dział 855 Rodzina plan dochodów 3 514 725,00 zł wykonanie 3 519 175,89 zł tj. 100,13 % 

głównym dochodem są to dotacje na : 

1. świadczenia wychowawcze tzw. 500+  plan 2 213 590,00 zł, wykonanie  

2 213 580,00 zł tj. 100,00 %, , 

2.  świadczenia rodzinne plan 1 292 824,00 zł wykonanie 1 291 964,00 zł tj. 99,93 %,  

3. Realizację zadania w zakresie karty dużej rodziny plan 11.00 zł wykonanie 10,71 zł tj. 

97,45 %.  
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Ponadto w tym dziale zaewidencjonowano wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 

za lata poprzednie wraz z odsetkami oraz dochody z tytułu prowizji potrąconej dla jst w związku 

z realizacja zadań zleconych plan 8 300,00 zł wykonanie 13 621,17 zł tj. 164,11 %. 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane do uzyskania dochody 

to kwota 188 182,39 zł  wykonanie 195 058,03 zł tj. 103,65 % w tym: 

1. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z wpływami z tytułu kosztów 

egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych płatności opłaty plan 144 210,00 zł 

wykonanie 136 857,66 zł tj. 94,90 %, 

2. wpływ z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska plan 1 000,00 zł wykonanie  

1 118,48 zł tj. 111,85 %, 

3. wpływy z opłaty produktowej plan 60,00 zł wykonanie 119,31 zł tj.198,85%, 

4. udziału mieszkańców w zadaniu polegającym na zdjęciu i utylizacji azbestu z 

budynków wpłaty mieszkańców 15% całego zadania i wyniosły plan i wykonanie  

3 418,86 zł, 

5. dofinansowanie z WFOŚiGW na zadanie polegającym na zdjęciu i utylizacji azbestu z 

budynków wpłaty mieszkańców 85 % wartości zadania, kwota 19 373,53 zł 

6. wpływy od firmy ubezpieczeniowej jako odszkodowanie egzekwowane ze złożonej 

gwarancji ubezpieczeniowej wykonawcy kolektorów słonecznych z tytuły 

nienależytego wykonywania umowy plan 15 000,00 zł wykonanie 27 063,63 zł 

tj.180,42 %, 

7. wpływ z tytułu różnych dochodów dotyczy refundacji wydatków za media przez obce 

podmioty (np. ośrodek zdrowia licznik jest na Gminę która dokonuje zapłaty w całości, 

następnie następuje zwrot wydatków na dochody w wysokości zapłaconej przez Gminę, 

plan 5 000,00 zł wykonanie 6 986,51 zł tj.139,73 %, 

8. opłata za udostępnienie danych o środowisku plan 120,00 zł wykonanie 120,05 zł 

tj.100,04 %, 

W dziale tym ponadto zaewidencjonowano dochody z tytułu udziału mieszkańców w 

zadaniu polegającym na zdjęciu i utylizacji azbestu z budynków wpłaty mieszkańców 15% 

całego zadania i wyniosły w I półroczu 3 636,18 zł,  85 %  to dofinansowanie z WFOŚiGW. 

Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w III kwartale br.  

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  plan dochodów 1 240,00 zł 

wykonanie 1 973,40 zł tj. 159,15 %, w tym uzyskane wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczenia 

w świetlicy Wiejskiej we wsi Głuchówek oraz za zużycie energii eklektycznej plan 340,00 zł 

wykonanie 575,90 zł tj.169,38 %, wpływy z tytułu sprzedaży złomu i materiałów i materiałów 

pochodzących z rozbiórki budynków – świetlic na których obecnie przeprowadzana jest ich 

modernizacja. 

 

Układ tabelaryczny planu i wykonania dochodów przedstawia tabela Nr 1. 

 

 

 

 

Id: 359A7931-7464-442C-8295-8BEA858F5610. Przyjęty Strona 8



9 

 

Wydatki budżetu Gminy za 2017 rok 

 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan wydatków 568 710,88 zł wykonanie 562 493,10 zł tj. 

98,91 % w tym wpłaty na rzecz izb rolniczych plan 18 300,00 zł wykonanie wydatków  

17 368,02 zł tj. 94,91 %,wydatki związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi plan  

10 000,00 zł wykonanie 7 565,20 zł , opłaty i składki plan 1 480,00 zł wykonanie 2,20 zł, 

wydatki związane z wypłatą części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej plan 536 930,88 zł (plan i wykonanie wydatków). Jest 

to zadanie zlecone gminie z budżetu państwa. Złożono 818 wniosków. 

Na terenie powiatu siedleckiego w 2017 roku odnotowano przypadki wykrycia wystąpienia 

choroby ASF, w związku z obowiązującymi a tym zakresie przepisami gmina z rezerwy  

budżetu zabezpieczyła 2 000,00 zł z czego wydatkowana 626,80 zł na wydatki związane  

z zapobieganiem wystąpienia choroby na terenie gminy Przesmyki. 

 

Dział 600 Transport i łączność plan wydatków 873 079,69 zł  wykonanie wydatków to kwota 

673 605,50 zł tj. 77,15 % , tego wydatki bieżące to kwota planu 366 879,69 zł wykonanie  

313 795,10 zł tj. 85,53 %, wydatki inwestycyjne to kwota planu 506 200,00 zł wykonanie  

359 810,40  zł tj.71,08 %. 

W wydatkach bieżących największą pozycją są wydatki na remonty dróg z  funduszu 

sołeckiego (zgodnie z tabelą Nr 5 do sprawozdania gdzie w dziale 600 transport  

i łączność planowane 210 835,69 zł wykonane w roku to kwota  202 775,07 zł tj. 96,17 %. 

Remonty dróg wykonane poza funduszem sołeckim to kwota 63 368,60 zł. Wszystkie remonty 

dotyczyły napraw bieżących dróg na terenie gminy, głównie były to prace równiarki  

i utwardzanie kamieniem kruszonym. Ponadto na zimowe utrzymanie dróg finansowane ze 

środków powiatu siedleckiego to kwota 11 462,43 zł na plan 24 369,00 zł. Nie wykorzystane 

środki z dotacji gmina zwróciła do powiatu zgodnie z zapisami porozumienia. 

 

Wydatki inwestycyjne poniesione w dziale transport i łączność: 

W 2017 roku w ramach zadań inwestycyjnych wykonana została  przebudowa drogi gminnej 

dojazdowej do pól rolników w miejscowości Wólka Łysowska poprzez wznowienie istniejącej 

nawierzchni żwirem oraz poczwórne powierzchniowe utrwalenie kamieniem sortowanym. Plan 

na wydatki w budżecie gminy 244 000,00 zł wydatki poniesione to kwota 241 168,80 zł; w tym 

kwotę 119 955,75 zł pozyskano z dotacji Urzędu Marszałkowskiego ze środków pochodzących 

z włączeń z produkcji gruntów rolnych. 

 

Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową  we wsi Kamianki Lackie plan wydatków  

3 700,00 zł zapłacono 3 690,00 zł. Środki zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego pochodziły 

 z funduszu sołeckiego wsi. 

 

W wykazie wydatków inwestycyjnych przyjętych do wykonania w 2017 roku była 

zaplanowana budowa chodników przy drogach powiatowych we wsiach Kaliski i Lipiny. 

Gmina podjęła uchwałę w sprawie możliwości przejęcia od powiatu wykonania tego zadania, 

z uwagi na to że są pilne potrzeby od mieszkańców w sprawie wykonania chodnika dla pieszych 

co poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Podpisano porozumienie z powiatem siedleckim. 
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Gmina i powiat na ten cel przeznaczyli po 25 000,00 zł na budowę chodników w każdej z 

miejscowości. Zadanie to w 2017 roku nie zostało wykonane ponieważ były problemy z 

wyłonieniem wykonawcy, dlatego też dotacja z powiatu nie mogła wpłynąć. Zadanie ma być 

realizowane w 2018 roku. 

 

Przekazano dotację dla powiatu siedleckiego w kwocie 150 000,00 zł jako pomoc udzielana 

między jednostkami samorządowymi jako udział Gminy w finansowaniu inwestycji drogowych 

powiatowych na terenie gminy, jest to odcinek drogi Przesmyki- Zawady. Zadanie zostało 

wykonane przez powiat siedlecki, wartości zadania to kwota 896 740,73 zł. 

 

Do budżetu Gminy pod koniec roku 2017 wprowadzono 4 przedsięwzięcia do realizacji  

w 2017-2018 roku są to: 

1. Przebudowa drogi dojazdowej do pól rolników droga do kol. Raczyny do sadowników 

na jego realizację zabezpieczono łącznie 202 500,00 zł w tym na opracowanie 

dokumentacji w 2017 roku 2 500,00 zł z tego wydatkowano kwotę 543,30 zł. 

2. Przebudowa drogi dojazdowej do pól rolników droga do Zaborowa do wsi Łysów, 

zabezpieczono łącznie 112 500,00 zł w tym na opracowanie dokumentacji w 2017 

roku 2 500,00 zł z tego wydatkowano kwotę 408,30 zł. 

3. Przebudowa drogi dojazdowej do pól rolników przez most do wsi Kamianki Nicki 

zabezpieczono łącznie 57 500,00 zł w tym na opracowanie dokumentacji w 2017 roku 

2 500,00 zł - wydatków nie poniesiono 

4. Przebudowa ulicy we wsi Przesmyki tzw. ulianówka zabezpieczono łącznie  

23 000,00 zł w tym na opracowanie dokumentacji w 2017 roku 1 000,00 zł – wydatków 

nie poniesiono. 

  

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan wydatków 7 200,00 zł, wykonanie wydatków  

2 161,15 zł tj. 30,02%.Wykonane wydatki dotyczyły kosztów sprawdzenia stanu technicznego 

budynków zamieszkiwanych przez najemców kwota 634,50 zł, 1 526,65 zł wydatkowano na 

opłaty w związku z przejęciem przez Gminę nieruchomości gruntowej w formie zasiedzenia. 

Ponadto zabezpieczone były środki w kwocie 2 000,00 zł na wydatki dotyczące pokrycia 

kosztów roszczeń z tytułu niemożliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego. Wydatki takie w 

2017 nie zostały poniesione. 

 

Dział 710 Działalność usługowa plan wydatków 23 602,00 zł wykonanie wydatków  

9 083,98 zł tj. 38,49 %;w tym : na pokrycie kosztów opracowania indywidualnych decyzji o 

ustaleniu warunków zabudowy 20 000,00 zł, wykonano 9 083,98 zł tj.45,42 %.  

 

Ponadto w dziale tym planowane są wydatki majątkowe w kwocie 3 602,00 zł, jako dotacja dla 

Województwa Mazowieckiego na wkład własny dla roku 2017 w realizacje projektu ASI. 

Zadanie to jest przedsięwzięciem, realizowanym przez lata 2017-2019. Województwo 

Mazowieckie dotację jako nie wykorzystaną zwróciło przed końcem roku. Będzie ona 

ponownie przekazywana w 2018 roku. Zadanie to jest przedsięwzięciem ma być realizowane 

przez lata 2017-2019. Łączne nakłady Gminy na to przedsięwzięcie to kwota 25 097,00 zł. 
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Dział 750 Administracja publiczna plan wydatków to kwota 2 001 803,55 zł  wykonanie  

1 830,512,86 zł tj. 91,44 % 

W tym wydatki na: 

1. sfinansowanie zadań zleconych ustawami plan i wykonanie 44 137,00 zł  

2. radę gminy plan 71 600,00 zł wykonanie 60 796,60 zł tj. 84,91 %, 

3. urząd gminy plan 1 557 931,07 zł, wykonanie 1 433 625,20 zł tj. 92,02 %,z tego na 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota plan  

1 197 669,10 zł wykonanie 1 179 7491,54 zł tj.98,48% zł , wynagrodzenie agencyjno-

prowizyjne sołtysów 49 110,76 zł, wykonanie 35 245,00 zł,tj.71,77%, 

4. wydatki na promocję gminy plan 42 199,48 zł, wykonanie 21 957,93 zł tj. 52,03 %, 

5. pozostałą działalność plan 88 550,00 zł wykonanie 77 037,69 zł tj. 87,00 % w tym diety 

sołtysów 34 000,00 zł wykonanie 31 680,00 zł tj.93,18% , pozostałe wydatki rad 

sołeckich plan 19 700,00 zł wykonanie 10 540,70 zł tj.53,51 % 

6.  wydatki wykonane przez jednostkę Centrum Obsługi Jednostek plan 232 236,00 zł 

wykonanie 227 775,43 zł tj. 98,08 %, w tym: 

a) koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych do ośrodków opiekuńczo 

wychowawczych poza terenem Gminy tj. do Stoku Lackiego plan 34 850,00 zł 

wykonanie 34 816,99 zł,tj.99,90 % 

b) koszty utrzymania obsługi jednostki COJ plan 197 386,00 zł wykonanie 192 958,44 

zł tj. 97,76 %. 

 

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

sądownictwa plan wydatków w ramach dotacji na wykonywanie zadania zleconego 

prowadzenia i aktualizacja rejestru wyborców plan  i wykonanie 708,00 zł. 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków  

444 411,52 zł wykonanie 324 331,86 zł tj.72,98 %. W tym: 

1. Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych 

działających na terenie gminy plan 138 600,00 zł, wydatki wykonane 128 522,36 zł  

tj. 92,73 %, z tego zakup ubrań bojowych specjalnych typu „ Nomex” sztuk 40 wartość 

61 500,00 zł, wydatki na ubrania zostały dofinansowane z dotacji WFOŚiGW w kwocie 

30 000,00 zł, 500,00 zł, z  wpłaty jednostek OSP. 

2. Wydatki majątkowe w tym dziale to kwota planu 298 831,52 zł wykonanie 175 477,10 

zł tj. 58,72 % z tego na: 

a) Przedsięwzięcie pn:„Przebudowa zbiornika " Moczydło " w Lipinach zabezpieczona 

była kwota 100,000,00 zł. Miało być ono wykonane do końca 2017 roku. Jego celem 

jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciw pożarowego oraz podniesie atrakcyjność 

miejscowości. Gmina planowała na ten cel pozyskać dofinansowanie  

z WFOŚiGW w kwocie 50 000,00 zł. Z powodu przedłużających się procedur 

zasiedzenia działek częściowo znajdujących się pod zbiornikiem wodnym zadanie nie 

zostało wykonane. Po uregulowaniu stanu własności działek będzie można znów wrócić 

do procesu inwestycyjnego po wprowadzeniu zadania do budżetu. 

b) Montaż instalacji zdalnie sterowanego radiotelefonu dla potrzeb bezpieczeństwa 

wydatkowana została kwota 9 100,00 zł. 
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c) Remont części garażowej budynku we wsi Kamianki Lackie w której garażowany jest 

samochód strażacki zabezpieczona kwota 17 628,77 zł.  

d) Realizację dalszego etapu przedsięwzięcia pn. „Podniesienie sprawności jednostki OSP 

Przesmyki, włączonej do KSRG poprzez zakup nowego samochodu ratowniczo-

gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz sprzętem 

dla specjalistycznych grup” w ramach działania 5.1 RPO WM 2014-2020 

zabezpieczona został kwota 166 387,75 zł, wykonano 166 377,10 zł. Zakupiono 

wyposażenie tj. motopompa, łódź ratunkowa, zestaw ratownictwa technicznego i 

medycznego, latarka zostało zakupione. Środki na zakup wyposażenia zostało 

dofinansowane jako refundacja poniesionych wydatków z budżetu UE  

61 983,54 zł , z WFOŚiGW w kwocie 77 262,75 zł ,środki własne budżetu Gminy kwota 

27 130,81 zł. 

3. Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowana była dotacja w wysokości  

9 695,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup wspólnie z innymi Gminami 

powiatu siedleckiego samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Mordach. 

Samochód został zakupiony przez komendę, dotacje rozliczono. 

 

Dział 757 Obsługa długu publicznego plan wydatków 100 000,00 zł wykonanie 66 626,47 zł 

tj. 66,63 %. Koszty dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów. Plan 

wydatków jest znacznie wyższy od faktycznej realizacji wydatku z uwagi na utrzymujący się 

w roku 2017 dość niski WIBOR który jest nośnikiem naliczania wysokości odsetek od 

kredytów. 

 

Dział 758 Różne rozliczenia .W dziale tym gmina zabezpieczyła rezerwę ogólną w kwocie  

12 000,00 zł, rezerwę celową w kwocie 30 000,00 zł zgodnie z przepisami  

o zarządzaniu kryzysowym oraz zaplanowano wydatki w kwocie 1 500,00 zł na różne 

rozliczenia z bankami. Wydatki na różne rozliczenia z bankami nie były wydatkowane.  

Rezerwa celowa utworzona zgodnie z przepisami o zarządzaniu kryzysowym w wysokości  

30 000,00 zł zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 18.09.2017 roku została zmniejszona o kwotę 

2 000,00 zł, zabezpieczając wydatki na zwalczanie zakaźnej choroby zwierząt tj. ASF 

(afrykański pomór świń). 

Rezerwa ogólna na rok 2017 została zaplanowana w wysokości 12 000,00 zł w ciągu roku 

została zadysponowana przez Wójta Gminy w wysokości 10 000,00 zł została i zwiększyła 

wydatki o 4 000,00 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do placówek przedszkolnych  

z terenu naszej gminy do placówek w innych gminach oraz o 1 000,00 zł wydatki opłaty w 

związku z przejęciem przez Gminę nieruchomości gruntowej w formie zasiedzenia,  

5 000,00 zł wydatki bieżące na zakup paliw do samochodów pożarniczych. 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza to działy 

budżetu, z których finansowana jest gminna oświata. Wydatki jednostek oświatowych tj. 

Zespołu Szkół w Przesmykach swoim zasięgiem obejmuje: Szkołę Podstawową, Gimnazjum 

oraz Przedszkole w Przesmykach; Zespołu Szkół w Łysowie swoim zasięgiem obejmuje: 

Szkołę Podstawową, Gimnazjum oraz Przedszkole w Łysowie. Stypendia wypłacane za 

pośrednictwem jednostki Centrum Obsługi Jednostek (plan 33 819,00 zł wykonanie 32 365,51 
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zł tj. 95,70 %) oraz wydatki wykonywane przez jednostkę budżetową Urząd Gminy plan  

36 000,00 zł wykonanie 18 856,27 zł tj.52,38 %, które dotyczą poniesionych kosztów przez 

inne samorządy z tytułu uczęszczania dzieci do placówek przedszkolnych z terenu naszej gminy 

do placówek w innych gminach. 

 

Wydatki jednostki budżetowej Zespołu Szkół w Łysowie planowane 1 490 638,92 zł 

wyniosły 1 480 680,31 zł tj.99,33 % 

Środki na wydatki miały  pochodzić z:subwencji 1 006 060,00 zł, dotacji celowej 16 527,00 zł, 

dotacji z rządowego programu BEZPIECZNA + 6 000,00 zł, dotacji w związku z realizacją 

projektu pn: „ Szkoła równych szans VIII edycja” współfinansowanego ze środków budżetu 

UE z programu  EFS 104 220,92 zł. Program ten realizowany jest od IX 2017 do IV 2019 r. na 

łączną kwotę 165 716,95 zł. Środki własne budżetu Gminy Przesmyki w wydatki jednostki 

 Zespołu Szkół w  Łysowie to planowana kwota 357 831,00 zł. 

 

Wykonanie wydatków 1 480 680,31zł, tj. 99,33%, pokryto z następujących źródeł: 

1. subwencji 1 005 157,40 zł, 

2. dotacji celowej 16 093,34 zł, 

3. rządowego programu BEZPIECZNA + 5 999,57 zł, 

4. dotacji projektu Szkoła Równych Szans 98 158,77 zł, 

5. środków własnych budżetu Gminy 355 271,23 zł.  

 

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa ,plan wydatków 734 993,92 zł, wykonanie 726 778,59 zł, 

tj. 98,88%, w tym: wynagrodzenia i pochodne na plan 603 378,85 zł, wykonano 602 062,61 zł, 

tj. 99,78%, w tym: na wynagrodzenia z programu Szkoła równych szans wydano 12 610,29 zł. 

Na  bieżące utrzymanie wydano na plan 131 615,07 zł, wykonano 124 715,98 zł, tj. 94,75% w 

tym: zakup materiałów i wyposażenia 14 554,32 zł, (zakupiono opał, środki czystości, 

materiały szkolne i gospodarcze z dotacji 1%  zakupiono papier ksero ). Zakup środków 

dydaktycznych i książek 96 536,77 zł, w tym: zakupiono z dotacji  podręczniki szkolne  

i materiały ćwiczeniowe na kwotę 10 988,29 zł, z programu Szkoła równych szans zakupiono 

pomoce dydaktyczne jako wyposażenie sal potrzebnych do prowadzenia zajęć szkolnych na 

kwotę 85 548,48 zł. Zakup energii 5 889,67 zł, zakup usług zdrowotnych 40,00 zł, zakup usług 

pozostałych  4 725,94 zł, (abonament RTV, naprawa urządzeń wielofunkcyjnych, wywóz 

odpadów, przewóz uczniów na konkursy, zawody sportowe). Opłaty telekomunikacyjne  

463,46 zł, delegacje 458,82 zł, ubezpieczenie budynków 1 647,00 zł, szkolenia pracowników 

400,00 zł.  

Rozdział 80104 Przedszkola, plan wydatków 166 022,00 zł, wykonanie 165 946,95 zł,  

tj. 99,95%, w tym: wynagrodzenia i pochodne na plan 154 142,00 zł, wykonano 154 139,34 zł, 

tj. 99,99% wydatki bieżące plan 11 880,00 zł, wykonano 11 807,61 zł, tj.99,39 %. Dokonano 

zakupu materiałów i wyposażenia  8 128,96 zł , energii 1 299,03zł, usług pozostałych 1 579,62 

zł, ubezpieczenie mienia 800,00 zł. 

Rozdział 80110 Gimnazja, plan wydatków 420 456,00 zł, wykonanie 419 847,92 zł, tj. 99,85%, 

w tym: wynagrodzenia i pochodne na plan 398 755,00 zł, wykonano 398 730,46 zł, tj. 99,99%, 

na bieżące utrzymanie wydano na plan 21 701,00 zł, wykonano 21 117,46 zł, tj. 97,31%,  

w tym: zakup materiałów i wyposażenia 5 996,39 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 
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5 352,18 zł, w tym z dotacji zakupiono podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe na kwotę 

4 900,55 zł, zakup energii 3 933,95 zł, zakup usług pozostałych 2 978,89 zł, opłaty 

telekomunikacyjne 546,93 zł, podróże służbowe 309,12 zł, ubezpieczenie mienia 2 000,00 zł. 

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, plan wydatków 44 456,00 zł, wykonanie 

44 455,32 zł, tj. 99,99%. Zakup biletów miesięcznych dla 51 uczniów. 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, plan wydatków 1 846,00 zł, 

wykonanie 1 846,00 zł, tj. 100%. 

Rozdział 80148 Stołówki szkolne, plan wydatków 76 389,00 zł, wykonano 55 886,00 zł, 

tj. 73,15 %, w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 71 194,00 zł, wykonano 54 144,52 zł, 

tj. 76,05%, na bieżące utrzymanie wydano na plan 5 195,00 zł, wykonano 1 741,48 zł, tj. 

33,52% w tym: zakup materiałów i wyposażenia 707,18 zł, zakup energii 500,00 zł, zakup usług 

zdrowotnych 40,00 zł, zakup usług pozostałych 443,90 zł, delegacje 50,40 zł. 

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 

artystycznych. Plan wydatków 27 443,00 zł, wykonano 14 180,60 zł, tj. 51,67%. Są to wydatki 

dla  ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Realizowane są godziny rewalidacji 

indywidualnej, wydatki ogólne na wynagrodzenia nauczycieli i innych pracowników szkoły,- 

wydatki związane z utrzymaniem szkoły (opał, środki czystości, energia, pozostałe materiały) 

zakupiono podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe. 

Rozdział 80195 Pozostała działalność, plan 14 900,00 zł, wykonano 11 400,00 zł, tj. 76,51%  

Przyznano stypendia szkolne za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 12 uczniów 

na kwotę 2 400,00 zł. Odpis na ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów na kwotę 9 000,00 zł. 

 

Wydatki jednostki budżetowej Zespołu Szkół w Przesmykach na plan 1 861 926,00 zł 

wyniosły 1 802 437,86 zł tj. 96,81 % z tego: 

 

W dziale 801 oświata i wychowanie plan  wydatków 1 818 926,00 zł, który miał być pokryty 

środkami pochodzących z subwencji 1 245 630,00 zł, dotacji celowej 22 818,00 zł, dotacji 

pochodzącej z rządowego program BEZPIECZNA + 22 120,00 zł, oraz środków własnych 

gminy 528 358 zł. Wykonano wydatki w kwocie 1 759 740,78 zł, tj. 96,74% i pochodziły z: 

1. subwencji 1 192 546,57 zł, 

2. dotacji celowej 22 780,28 zł, 

3. dotacji celowej rządowego programu  BEZPIECZNA + 21 721,34 zł, 

4. środków własnych gminy 522 692,59 zł. 

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe  plan wydatków 673 329,00 zł, wykonano 671 225,77 zł, 

tj. 99,68% w tym: na wynagrodzenia i pochodne na plan 576 456,00 zł, wykonano 576 252,88  

zł, tj. 99,96%, na bieżące utrzymanie wydano na plan 96 873,00 zł, wykonano 94 972,89 zł, tj. 

78,89%,  w tym: zakup materiałów i wyposażenia  46 922,69 zł, (zakup opału, materiałów 

szkolnych i gospodarczych, środki czystości, druki, prenumerata. Z programu BEZPIECZNA 

+ zakupiono 2 laptopy, aparat fotograficzny, 3 rowery treningowe i inne materiały szkolne 

potrzebne do prowadzenia zajęć), zakup pomocy dydaktycznych i książek 17 234,76 zł, w tym:  

z dotacji celowej zakupiono podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów, zakup 

energii  8 976,81 zł, zakup usług pozostałych 17 359,82 zł, (wywóz nieczystości, abonament za 
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monitoring i RTV, przewóz uczniów na konkursy, zawody sportowe, naprawa  i konserwacja 

urządzeń wielofunkcyjnych, grzewczych. Z programu BEZPIECZNA + odbywały się wyjazdy 

integracyjne kl. I-IV, V-VII). Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 590,41 zł, 

delegacje służbowe  288,40 zł, ubezpieczenie obiektów szkolnych 2 000,00 zł, szkolenia 

pracownicze 600,00 zł. 

Rozdział 80104 Przedszkola plan wydatków 226 485,00 zł, wykonanie 225 500,71 zł, tj. 

99,56%, w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 207 097,00 zł, wykonano 207 006,51 zł, tj. 

99,95%, wydatki bieżące plan 19 388,00 zł, wykonano 18 494,20 zł, tj. 95,38%, w tym: zakup 

materiałów 9 237,64 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 2 313,99 zł, zakup energii  

1 759,73 zł, pozostałe usługi 3 414,09 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjnych 749,15 zł, 

delegacje służbowe 19,60 zł, ubezpieczenie mienia 1 000,00 zł. 

Rozdział 80110 Gimnazja, plan wydatków 610 435,00 zł, wykonano 608 619,40 zł, tj.99,70%, 

w tym: na wynagrodzenia i pochodne na plan 544 782,00 zł, wykonano 544 751,64 zł,  

tj. 99,99%, na bieżące utrzymanie plan 65 653,00 zł, wykonano 63 867,76 zł, tj. 96,35%,  

w tym: zakup materiałów i wyposażenia 33 943,74 zł, (zakup opału, materiałów szkolnych, 

gospodarczych, środków czystości), zakup pomocy dydaktycznych i książek 6 114,26 zł, w tym 

z dotacji celowej zakupiono podręczniki szkolne, materiały ćwiczeniowe dla uczniów. Zakup 

energii 7 107,78 zł, zakup usług pozostałych 13 376,74 zł, (naprawy, konserwacja, przeglądy 

urządzeń wielofunkcyjnych, przewóz uczniów na zawody sportowe, wywóz odpadów). Opłaty 

z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 190,24 zł, delegacje 78,00 zł, ubezpieczenie 

mienia szkolnego 1 447,00 zł, szkolenia pracowników 610,00 zł. 

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, plan wydatków 77 110,00 zł, wykonanie 

77 108,76 zł, tj. 99,99%. Zakup biletów miesięcznych dla 118 uczniów. 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, plan wydatków 2 100,00 zł, 

wykonanie 2 017,92 zł,  tj. 96,09%.  

Rozdział 80148 Stołówki szkolne, plan wydatków 97 425,00 zł, wykonano 96 334,71 zł, tj. 

98,88%, w tym: na wynagrodzenia i pochodne na plan 92 425,00 zł, wykonano 91 588,40 zł, 

tj. 99,09%, na bieżące utrzymanie na plan 5 000,00 zł, wykonano 4 746,31 zł, tj. 94,92%, w 

tym: zakup materiałów i wyposażenia 3 599,90 zł, zakup energii 524,94 zł, zakup usług 

zdrowotnych 100,00 zł, zakup usług pozostałych 493,47 zł, podróże służbowe 28,00 zł.  

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, plan wydatków 57 186,00 zł, 

wykonano 15 275,89 zł, tj. 26,71%. Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta 

nauczyciela pracownika zatrudnionego jako pomoc nauczyciela przy dziecku 

niepełnosprawnym. Plan nie został wykonany w związku z uczęszczaniem dziecka do innej 

placówki oświatowej od 01.09.2017 r. 

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 

artystycznych. Plan wydatków 59 956,00 zł, wykonano 48 757,62 zł, tj. 81,32%. 

Są to wydatki dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Realizowane są godziny 

rewalidacji indywidualnej z tymi uczniami, pokrywane są wydatki ogólne na wynagrodzenia 

nauczycieli i innych pracowników szkoły, wydatki związane z utrzymaniem szkoły (opał, 
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środki czystości, energia, pozostałe materiały, zakupiono podręczniki szkolne i materiały 

ćwiczeniowe. 

Rozdział 80195 Pozostała działalność, plan 14 900,00 zł, wykonano 14 900,00 zł, tj. 100%.  

Przyznano stypendia szkolne za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na kwotę  

4 000,00 zł. Dokonano odpisu na ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów na kwotę 10 900,00 zł. 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 43 000,00 zł, wykonano 42 697,08 zł, tj. 

99,29% środki na wydatki pochodziły z subwencji. 

Rozdział 85401 Świetlice szkolne, plan 43 000,00 zł, wykonano 42 697,08 zł, tj. 99,29%, w 

tym: na wynagrodzenia i pochodne na plan 39 427,00 zł, wykonano 39 425,99 zł, tj. 99,99%  

na bieżące utrzymanie na plan 3 573,00 zł, wykonano 3 271,09 zł, tj. 91,55%. 

 

Dział 851 Ochrona zdrowia plan wydatków to kwota 16 440,06 zł, wykonanie 10 987,84 zł 

tj. 66,84 %. W ramach tego finansowane są zadania wynikające z programów określonych  

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym 

Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Środki na realizację tych działań pochodzą z opłat za 

wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na realizację programu 

Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowana została kwota 604,74 zł, natomiast na realizacje 

programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 10 383,10 zł.  

Plan wydatków tym dziale nie został w pełni wykonany ponieważ na niektóre cele określone 

w preliminarzu wydatków nie było zapotrzebowania. 

 

Dział 852 Pomoc Społeczna i dział 855 Rodzina to wydatki finansowane głównie przez 

jednostkę Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Przesmykach. Z wydatków wykonanych 

przez  jednostkę Urząd Gminy są wydatki dotyczące zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 

z lat ubiegłych wraz z odsetkami. Plan tych wydatków wynosi 6000,00 zł wydatki wykonane 

w związku z tymi rozliczeniami to kwota 1 558,46 zł. Wydatki realizowane przez GOPS plan 

wydatków 4 041 810,00 zł wykonanie 4 026 999,94 zł tj. 99,63%. 

 

Wydatki GOPS w kwocie 3 989 516,59 zł były wydatkami bieżącymi, natomiast wydatki  

w kwocie 37 483,35 zł w rozdziale 85295 były wydatkami inwestycyjnymi dokonana zakupu i 

postawienia na gruncie kontenerów mieszkalnych dla osób objętych stałą pomocą przez OPS. 

 

Dział 852  Pomoc społeczna plan wydatków 523 475,00 zł wykonanie 509 537,60 zł, w tym 

kwota pokryta środkami pochodzącymi z: 

1. dotacji Wojewody na zadania zlecone, na co wydatkowano 24 458,40 zł, 

2. dotacji Wojewody na zadania własne, na co wydatkowano 215 911,58 zł, 

3. środków własnych gminy, na co wydatkowano 269 167,62 zł. 

 

Dział 855 – Rodzina plan wydatków 3 518 335,00 zł wykonanie 3 517 462,34 zł, tj.99,98% w 

tym kwota pokryta środkami pochodzącymi z: 
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1. dotacji Wojewody na zadania zlecone, na co wydatkowano 3 505 554,72 zł, 

2. środków własnych gminy, na co wydatkowano 11 907,62 zł 

 

W dziale 852 Pomoc społeczna GOPS wydatkował następujące kwoty na: 

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

plan 31 888,00 zł, wykonanie 31 873,03 zł, tj. 99,95 % 

2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 

23 870,00zł, wykonanie 18 762,58 zł, tj. 78,60 % 

3. Zasiłki stałe plan 82 385,00 zł, wykonanie 82 384,95 zł, tj. 100,00 % 

4. Ośrodki Pomocy Społecznej plan 302 132,00 zł, wykonanie 293 718,55 zł, tj. 97,22 % 

5. Pomoc w zakresie dożywiania plan 45 700,00zł, wykonanie 45 315,14 zł, tj. 99,16 % 

6. Pozostała działalność – plan 37 500,00 zł, wykonanie 37483,35 zł, tj. 99,96%. 

 

W dziale 855 Rodzina GOPS wydatkował następujące kwoty na: 

a. Świadczenie wychowawcze, plan 2 213 590,00 zł, wykonanie 2 213 580,00 zł, 

tj.100,00% 

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

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 

1 292 824,00 zł, wykonanie 1 291 964,00 zł, tj. 99,33 % 

c. Karta Dużej Rodziny plan 11,00 zł, wykonanie 10,72 zł, tj. 97,45 % 

d. Rodziny zastępcze, plan 11 910,00 zł, wykonanie 11 907,62,00 zł, tj. 99,98 % 

 

 

W zakresie zadań zleconych w roku 2017 zrealizowano następujące świadczenia: 

 

W ramach rozdziału 85501 wydatki na świadczenia wychowawcze w 2017 roku wyniosły  

2 180 377,10 zł (wypłacono 4 376 świadczeń wychowawczych na kwotę 2 180 877,10 zł, jedna 

osoba dokonała zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego na kwotę 500,00 

zł).  

 

W ramach rozdziału 85502 wydatki na świadczenia w 2017 roku wyniosły 1 205 256,25 zł 

(wypłacono świadczenia na kwotę 1 205 627,05 zł, trzy osoby dokonały zwrotu nienależnie 

pobranych świadczeń za 2017 rok na kwotę 370,80 zł, w tym: 354,00 zł tytułem zwrotu  

3 zasiłków rodzinnych i 16,80 zł tytułem zwrotu zasiłku dla opiekuna). 

W ramach rozdziału wypłacono następujące świadczenia: 

1. Zasiłki rodzinne – wypłacono 3 355 świadczeń na kwotę - 397 842,00 zł 

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - 197 680,90 zł 

a) urodzenia dziecka - wypłacono 10 świadczeń na kwotę - 10 000,00 zł 

b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 

wypłacono 39 świadczeń na kwotę - 15 252,90 zł 

c) samotnego wychowywania dziecka 

wypłacono 113 świadczeń na kwotę  - 21 809,00 zł 
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d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w tym:  

 do 5 roku życia wypłacono 55 świadczeń na kwotę - 4 950,00 zł 

 powyżej 5 roku życia wypłacono 198 świadczeń na kwotę - 21 780,00 zł 

e) rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 200 świadczeń na kwotę - 20 000,00 zł 

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

 na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości,  

w której znajduje się szkoła wypłacono 94 świadczenia na kwotę - 10 622,00 zł 

 na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się 

szkoła wypłacono 538 świadczeń na kwotę - 37 122,00 zł 

g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono  

591 świadczeń na kwotę - 56 145,00 zł 

3. Zasiłki rodzinne z dodatkami na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach 

rodzinnych „Złotówka za złotówkę” wypłacono 580 świadczeń na kwotę - 23 042,85 zł 

4. Zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 752 świadczenia na kwotę - 115 056,00 zł 

5. Świadczenia pielęgnacyjne –wypłacono 203 świadczenia na kwotę - 285 418,00 zł 

6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 23 świadczeń  

na kwotę - 23 000,00 zł 

7. Specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 62 świadczenia na kwotę - 31 584,00 zł 

8. Świadczenie rodzicielskie – wypłacono 74 świadczenia na kwotę - 69 363,30 zł 

9. Zasiłek dla opiekuna –wypłacono 28 świadczeń na kwotę - 14 560,00 zł 

10. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacono 124 świadczenia  

na kwotę - 48 080,00 zł 

 

Ogółem w ramach zadań zleconych na realizację świadczeń wydatkowano kwotę 

 3 385 633,35 zł. 

 

W zakresie zadań własnych w roku 2017 zrealizowano następujące świadczenia: 

 

1. Przyznano zasiłki stałe dla 12 osób (12 rodzin), wypłacono 143 świadczeń 

na łączną kwotę - 82 384,95 zł 

2. W ramach ustanowionego przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 

2014-2020 wydatkowano kwotę 45 315,14 zł, w tym: 

a) z posiłków skorzystało 74 uczniów na kwotę - 35 425,14 zł 

(w tym z pomocy w formie posiłku nie wymagającej przeprowadzania wywiadu 

środowiskowego skorzystało 16 uczniów na kwotę 5 985,64 zł) 

b) z zasiłków celowych na zakup posiłku skorzystało 25 osób (25 rodzin), 

wypłacono 55 świadczeń na kwotę - 9 890,00 zł 

3. Wypłacono zasiłki celowe na kwotę - 8 757,38 zł 

w tym: 

a) ze specjalnych zasiłków celowych skorzystało 8 osób (8 rodzin),  

wypłacono 14 świadczeń na kwotę  - 2 610,35 zł 
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b) z pozostałych zasiłków celowych skorzystało 18 osób (18 rodzin),  

wypłacono 30 świadczeń na kwotę  - 6 147,03 zł 

4. Przyznano zasiłki okresowe dla 8 rodzin, wypłacono 29 świadczeń na kwotę - 10 005,20 zł 

 

Ogółem w ramach zadań własnych z pomocy społecznej na realizację świadczeń 

wydatkowano  kwotę 146 462,67 zł. 

 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna plan wydatków 405 271,59 zł, wykonanie  

312 625,40 zł tj. 77,14 % 

1. Wydatki związane z gospodarką odpadami plan 144 000,00 zł, wykonanie 136 142,18 

tj.94,54 %, 

2. Oświetleniem ulic plan 133 000,00 zł, wykonanie 85 503,85 zł tj. 65,90%, 

3. Wydatki  na ochronę środowiska związane z dochodami pochodzącymi z opłat i kar ze 

środowiska plan 1 000,00 zł, 

4. Pozostała działalność to wydatki planowane 127 271,59 zł wykonanie 90335,44 zł tj. 

69,80 %.W tym sfinansowano: 

a) koszty energii w budynkach wiejskich stanowiących mienie gminy  

33 000,00 zł, wykonano 19 301,79 zł tj. 58,49 %, 

b) zdjęcie i utylizacja azbestu z budynków wartość zadania 22 792,39 zł 

sfinansowana z wpłat mieszkańców 15% wartości zadania 3 418,86 i 85 % 

wartości zadania, dofinansowanie z WFOŚiGW kwota 19 373,53 zł, 

c) koszty ubezpieczeń majątku plan 15 000,00 zł , wykonanie 5 983,00 zł, 

d) naprawy gwarancyjne solarów 23 041,62 zł plan wykonanie 20 831,29 zł, 

e) wydatki z funduszu sołeckiego plan 1 565,00 zł wykonanie 1 343,90 zł tj. zakup 

kosza na śmieci i ławek parkowych dla wsi Kamianki Czabaje,  

f) naprawa i przegląd ciągnika do koszenia rowów i poboczy oraz zakup paliwa 

zużytego do koszenia poboczy i rowów 14 396,46 zł, 

g) wywóz śmieci z parkingu w Majówce wydatki poniesione 292,16 zł, 

h) naprawa lampy hybrydowej znajdującej się przy budynku GOK 2 396,78 zł, 

i)  aktualizacja kosztorysu remontu budynku wiejskiego 1500,00 zł. 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków  

293 000,00 zł wykonanie 269 602,44 zł tj. 92,01 %; w tym dotacje dla samorządowych 

instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Przesmykach kwota planu 180 000,00 zł 

wykonanie 179 537,87 zł tj. 99,74 %,i Gminnej Biblioteki Publicznej w Przesmykach kwota 

planu 90 000,00 zł wykonanie wydatków 89 914,57 zł tj. 99,91 %. Były to dotacje na ich 

działalność statutową. 

Ponadto przewidziana  w budżecie dotacja celowa w kwocie 10 000,00 zł dla podmiotów nie 

należących do sektora finansów publicznych nie była wydatkowana z powodu braku 

zainteresowania. 

Wydatki na ochronę zabytków w kwocie 2 000,00 zł nie zostały wydatkowane. 
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Ponadto na pozostałe wydatki zabezpieczona kwota 11 000,00 zł na różne potrzeby świetlic 

wiejskich wykonano 150,00 zł jest to koszt wywozu ścieków z szamba zlokalizowanego przy 

świetlicy wiejskiej w Głuchówku. 

 

Dział 926 Kultura fizyczna plan wydatków 4 300,00 zł wykonanie 3 779,00 zł tj. 87,88 %. 

Sfinansowano koszty ubezpieczeń członków klubów sportowych, przejazdy na zawody 

sportowe oraz niewielkie zakupy (dyplomy, puchary).  

 

Układ tabelaryczny planu i wykonania wydatków za 2017 rok przedstawia tabela Nr 2 

 

W 2017 roku realizacja przedsięwzięć przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy przedstawia się następująco:  

Szkoła Równych Szans VIII edycja  podniesienie jakości kształcenia 

 

1. Wydatki na przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem 

środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. 

 o finansach publicznych w tym: 

a. „Szkoła Równych Szans VIII edycja” przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących 

realizowane przez jednostkę Zespól Szkół w Łysowie mające na celu podniesienie jakości 

kształcenia poprzez szereg dodatkowych zajęć dla uczniów oraz zakup nowoczesnego 

wyposażenia. Łączne nakłady na jego wykonanie 165 716,98 zł, ma być realizowane  w latach 

2017-2019. 

b. „Projekt ASI” - Aktywizacja Społeczeństwa Informatycznego to przedsięwzięcie w ramach 

wydatków majątkowych przyjęte do realizacji na lata 2015- 2018. Realizatorem jego jest 

Województwo Mazowieckie. Gmina zabezpiecza i przekazuje swój udział w realizacje tego 

przedsięwzięcia. Planowane wydatki to dotacja z budżetu i są to zabezpieczone w WPF. Łączne 

nakłady mają wynieść 25 097,00 zł. Projekt ASI realizowany jest jako kontynuacja projektu 

kluczowego EA i BW wykonanego w latach 2009-2015 prowadzonego również przez 

Województwo Mazowieckie. Końcowymi użytkownikami tego projektu są gminy, powiaty, 

miasta. Polega on na dalszej rozbudowie informatyzacji tj. utworzenie i wdrożenie nowych e-

usług w JST województwa mazowieckiego, obejmujące rozbudowę systemu e-Urząd o nowe 

funkcjonalności, wdrożenie nowych aplikacji, integrację z innymi systemami, zwiększenie 

liczby udostępnionych usług świadczonych przez JST drogą elektroniczną. Przekazaną dotację 

w roku 20016 i 2017 roku samorząd zwrócił przed końcem budżetowym każdego z tych lat , 

co należy wnioskować że jego realizacja przedłuży się w czasie. 

c. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Zawady i Kamianki Lackie 

, przedsięwzięcie w wydatkach majątkowych którego łączne nakłady wynoszą 720 000,00 zł, 

polegać ona będzie na remoncie świetlic wiejskich w tych miejscowościach, zagospodarowaniu 

terenu wokół świetlic oraz planowany jest zakup wyposażenia do świetlic tj. stoliki, krzesła 

oraz drobny sprzęt sportowy. Planowany termin realizacji robót jest na rok 2019. Na terenie 

wsi Zawady odnowie podlegałby akcent zabytku tj. kopiec Piłsudskiego, w związku z 

powyższym Gmina liczy na zdobycie dodatkowych punktów i zakwalifikowanie się do 

dofinansowania ze środków UE. 

d. „Podniesienie sprawności jednostki OSP Przesmyki, włączonej do KSRG poprzez zakup 
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nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym 

zamontowanym na stałe oraz sprzętem dla specjalistycznych grup” w ramach działania 5.1 

RPO WM 2014-2020. Głównym celem realizowanego projektu jest wzrost poziomu 

bezpieczeństwa ludzi, zasobów przyrody i mienia zagrożonego przez postępujące zmiany 

klimatyczne w postaci zwiększonego ryzyka pożarów, powodzi, huraganów i innych zjawisk 

pogodowych.  

Cele szczegółowe projektu: 

 poprawa sprawności jednostki pożarniczej,  

 lepsza ochrona pobliskich lasów i terenów chronionych, 

 lepsza ochrona osób i mienia na terenie powiatu siedleckiego,  

 zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród lokalnej ludności, 

 zwiększenie ilości i jakości sprzętu ratowniczo-gaśniczego posiadanego przez OSP, 

 zwiększenie gotowości bojowej jednostki do działań ratowniczych, 

 skrócenie czasu dotarcia jednostki OSP na miejsce interwencji, 

 redukcja emisji gazów cieplarnianych. 

 

Istotą projektu jest zakup średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego 

ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz sprzętem dla 

specjalistycznych grup na potrzeby jednostki OSP Przesmyki. Na dodatkowe wyposażenie i 

sprzęt specjalistyczny będzie składa się: 

 motopompa pożarnicza M16/8, 

 zestaw ratownictwa technicznego (agregat hydrauliczny, rozpieracz ramieniowy, nożyce 

hydrauliczne), 

 zestaw ratownictwa medycznego, 

 łódź ratunkowa, 

 latarka ładowalna, 

 agregat prądotwórczy jednofazowy. 

Samochód wraz z wyposażeniem umożliwi prowadzenie akcji ratunkowych zarówno w 

przypadku pożarów jak też powodzi i innych sytuacji stanowiących zagrożenie. W ramach 

projektu planowany jest zakup specjalistycznego sprzętu z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej, ratownictwa wodnego oraz grup poszukiwawczo – ratowniczych. 

Realizacja projektu wpłynie na skrócenie czasu dojazdu oraz czasu reakcji 

podejmowanych działań ratowniczych, a tym samym zwiększy szanse ocalenia mienia, 

cennych obszarów przyrodniczych oraz wartości najwyższej, jaką jest zdrowie i życie ludzkie. 

Pozwoli również na wzmocnienie zabezpieczenia operacyjnego terenu całej gminy i terenów 

sąsiadujących. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje zapewnienie ciągłości podejmowanych 

działań gaśniczych i ratowniczych 

W 2016 roku dokonano zakupu samochodu pożarniczego o wartości 772 440,00 zł, z czego 

refundacja w 2017 roku wyniosła będzie 287 055,00 zł. Drugi etap realizacji tego 

przedsięwzięcia  realizowany został w 2017 roku. Zakupiono wyposażenie tj. motopompa, łódź 

ratunkowa, zestaw ratownictwa technicznego i medycznego, latarka zostało zakupione. Środki 

na zakup wyposażenia zostało dofinansowane jako refundacja poniesionych wydatków  
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z budżetu UE 61 983,54 zł , z WFOŚiGW w kwocie 77 262,75 zł ,środki własne budżetu Gminy 

kwota 27 130,81 zł. 

 

 

2. Przedsięwzięcia realizowane z wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe: 

 

a. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przesmyki do roku 2020 prace 

zostały rozpoczęte w 2017 roku. Odbiór dokumentacji przewiduje si w I kwartale 2018 roku. 

Limit wydatków na to zadanie to kwota 4 900,00 zł. 

 

b. Przebudowa zbiornika pn. "Moczydło" w obrębie gruntów wsi Lipiny – podniesienie 

walorów miejscowość, atrakcyjność rekreacji i wypoczynku oraz zwiększenie bezpieczeństwo 

p.poż. zabezpieczona była kwota 100,000,00 zł. Miało być ono wykonane do końca 2017 roku. 

Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciw pożarowego oraz podniesie atrakcyjność 

miejscowości. Gmina planowała na ten cel pozyskać dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 

50 000,00 zł. Z powodu przedłużających się procedur zasiedzenia działek częściowo 

znajdujących się pod zbiornikiem wodnym zadanie nie zostało wykonane. Po uregulowaniu 

stanu własności działek będzie można znów wrócić do procesu inwestycyjnego po 

wprowadzeniu zadania do budżetu. 

 

c. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Kukawki i Górki , 

polegać ona będzie na remoncie świetlic wiejskich w tych miejscowościach, zagospodarowaniu 

terenu wokół świetlic oraz planowany jest zakup wyposażenia do świetlic tj. stoliki, krzesła 

oraz drobny sprzęt sportowy. Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 

robót jest na rok 2018. 

 

 

d. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Kamianki Czabaje i 

Kamianki Nicki , polegać ona będzie na remoncie świetlic wiejskich w tych miejscowościach, 

zagospodarowaniu terenu wokół świetlic oraz planowany jest zakup wyposażenia do świetlic 

tj. stoliki, krzesła oraz drobny sprzęt sportowy. Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany 

termin zakończenia robót jest na rok 2018.  

 

e. Przebudowa drogi dojazdowej do pól rolników droga do kol. Raczyny do sadowników 

na jego realizację zabezpieczono łącznie 202 500,00 zł w tym na opracowanie dokumentacji 

w 2017 roku 2 500,00 zł z na wykonanie robót na rok 2018- 200 000,00 zł 

 

f. Przebudowa drogi dojazdowej do pól rolników droga do Zaborowa do wsi Łysów, 

zabezpieczono łącznie 112 500,00 zł w tym na opracowanie dokumentacji w 2017 roku 2 

500,00 zł z na roboty na rok 2018 110 000,00 zł 
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g. Przebudowa drogi dojazdowej do pól rolników przez most do wsi Kamianki Nicki 

zabezpieczono łącznie 57 500,00 zł w tym na opracowanie dokumentacji w 2017 roku 2 500,00 

zł. W 2017 roku wydatków nie poniesiono. Limit wydatków na 2018 rok to kwota 55 000,00 zł 

 

h. Przebudowa ulicy we wsi Przesmyki tzw. ulianówka zabezpieczono łącznie  

23 000,00 zł w tym na opracowanie dokumentacji w 2017 roku 1 000,00 zł – wydatków nie 

poniesiono. Limit wydatków na 2018 rok to kwota 22 000,00 zł. 

 

i. Rewitalizacja zbiornika wodnego służącego małej retencji we wsi Pniewiski. Zadanie 

ma być wykonane w 2018 roku z dofinansowaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego. 

Wniosek o dofinansowanie Gmina złożyła w 2017 roku. W 2017 roku nie dokonywano 

wydatków. Limit wydatków na 2018 rok wynosi 61 000,00 zł 

 

Sprawozdanie z  wykonania budżetu Gminy za 2017 rok uzupełniają tabele : 

1. Tabela Nr 1 do sprawozdania przedstawia wykonanie planu dochodów budżetu w pełnej 

klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe. 

2. Tabela Nr 2 do sprawozdania przedstawia wykonanie planu wydatków budżetu w pełnej 

klasyfikacji budżetowej. 

3. Tabela Nr 3 przedstawia realizację zobowiązań pieniężnych sołectw na dzień 

31.12.2017 r. 

4.  Tabela Nr 4 przedstawia realizacje podatków osób prawnych na dzień 31.12.2017 roku. 

5. Tabela Nr 5 przedstawia przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 

w podziale na sołectwa. 

6. Tabela Nr 6 przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, 

7. Tabela Nr 7 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, 
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SPRAWOZDANIE O DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH  

Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU 

 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  

I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI  

W 2017 ROKU 

 

Gmina Przesmyki realizując zadania z zakresu administracji rządowej otrzymuje dotacje z 

budżetu państwa. Plan dotacji na 2017 rok wyniósł 4 152 018,88 zł , dotacje otrzymane  

w  roku wyniosły 4 150 662,62  zł tj. 99,97 % planu, środki wydatkowane z dotacji  

to również kwota 4 150 662,62 zł.   

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 zadań zleconych gminie w wysokości  

536 930,88 zł ( plan i wykonanie dochodów i wydatków ) była to dotacja dotycząca 

częściowego zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji 

rolnej. Rolnicy łącznie złożyli 818 wniosków sztuk wniosków.  

 

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie, plan dochodów i 

plan wydatków to kwota 44 137,00 zł, wykonanie dochodów i wykonanie wydatków to kwota 

44 137,00 zł. Jest to dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

zadań zleconych gminie (dotyczy zadań tj. prowadzenie USC, ewidencji ludności, działalności 

gospodarczej, rolnictwa).  

 

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

sądownictwa. Gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców. 

Plan dochodów, wydatków jak również wykonanie dochodów i wydatków to kwota 708,00 zł. 

Były to wydatki na utrzymanie biura. 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie plan dochodów i wydatków to kwota 39 345,00 zł, 

wykonanie dochodów oraz wykonanie wydatków to kwota 38 873,62 zł. Były to środki  

z budżetu państwa na zakup środków dydaktycznych i książek. 
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Dział 852 Pomoc społeczna plan dochodów oraz plan wydatków to kwota 24 473,00 zł 

wykonanie dochodów i wydatków to kwota 24 458,40 zł tj. 99,94 %, i były to wydatki na 

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez tutejszy OPS za niektóre osoby pobierające 

świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, niepodlegające 

ubezpieczeniom zdrowotnym z innych tytułów (opłacono 250 składek na kwotę 24 458,40 zł). 

 

Dział 855 Rodzina plan dochodów i wydatków to kwota 3 506 425,00 zł dochody otrzymane 

to kwota 3 505 554,72 tj. 99,98 %, wydatki wykonane w ramach dotacji to kwota  

1 784 521,88 zł tj.52,98 % w tym: 

 

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

wydatków wyniósł 2 213 590,00 zł, wykonanie 2 213 580,00 zł, tj. 100,00 %, w tym: 

a. świadczenia społeczne, plan 2 180 377,10 zł, wykonanie 2 180 377,10 zł, 

b. wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 11 431,04 zł, wykonanie 11 431,04 zł, 

c. dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 1 415,25 zł, wykonanie 1 415,25 zł, 

d. składki na ubezpieczenia społeczne, plan 2 308,82 zł, wykonanie 2 308,82 zł, 

e. składki na fundusz pracy, plan 378,34 zł, wykonanie 378,34 zł,  

f. zakup materiałów i wyposażenia, plan 5 846,04 zł, wykonanie 5 836,04 zł, 

g. zakup energii, plan 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł, 

h. zakup usług pozostałych plan 8 092,07 zł, wykonanie 8 092,07 zł 

i. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 829,24 zł, wykonanie 829,24 zł, 

j. podróże służbowe krajowe, plan 270,10 zł, wykonanie 270,10 zł, 

k. różne opłaty i składki, plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł 

 

2. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 642,00 zł, wykonanie 

642,00 zł. 

 

3. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, plan 1 080,00 zł, 

wykonanie 1 000,00 zł. 

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

ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz 3% kosztów obsługi 

zadania /rozdział 85501/ - plan wydatków wyniósł 1 292 824,00 zł, wykonanie  

1 291 964,00 zł, tj. 99,93 %, w tym: 

a. świadczenia społeczne, plan 1 205 256,25 zł, wykonanie 1 205 256,25 zł, 

b. wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 17 979,02 zł, wykonanie 17 979,02 zł, 

c. dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 1 516,86 zł, wykonanie 1 516,86 zł, 

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

osobowych pracowników, plan 52 797,69 zł, wykonanie 52 797,69 zł, w tym: opłacono 

254 składek (do ZUS i KRUS) na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za niektóre osoby 

pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla 

opiekuna, niepodlegające ubezpieczeniom z innych tytułów – na kwotę 49 859,69 zł, 

e. składki na fundusz pracy, plan 411,35 zł, wykonanie 411,35 zł, 
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f. zakup materiałów i wyposażenia, plan 5 044,71 zł, wykonanie 4 184,71 zł, 

g. zakup energii, plan 348,27 zł, wykonanie 348,27 zł, 

h. zakup usług pozostałych, plan 8 214,85 zł, wykonanie 8 214,85 zł, 

i. różne opłaty i składki, plan 455,00 zł, wykonanie 455,00 zł, 

j. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 592,00 zł, wykonanie 592,00 zł, 

 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, plan 1 080,00 

zł, wykonanie 1 000,00 zł. 

5. Karta Dużej Rodziny /rozdział 85503/ plan wydatków 11,00 zł, wykonanie 10,72 zł, tj. 

97,45%. W dziale tym na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodziny (t. j. 2017 r., Dz. U. poz. 1832 z późn. zm.) wydatkowano kwotę 10,72 zł, były to 

koszty realizacji programu. 

 

W zakresie zadań zleconych w roku 2017 zrealizowano następujące świadczenia: 

Rozdziału 85501 wydatki na świadczenia wychowawcze w 2017 roku wyniosły  

2 180 377,10 zł (wypłacono 4 376 świadczeń wychowawczych na kwotę 2 180 877,10 zł, jedna 

osoba dokonała zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego na kwotę 500 zł).  

 

W ramach rozdziału 85502 wydatki na świadczenia w 2017 roku wyniosły 1 205 256,25 zł 

(wypłacono świadczenia na kwotę 1 205 627,05 zł, trzy osoby dokonały zwrotu nienależnie 

pobranych świadczeń za 2017 rok na kwotę 370,80 zł, w tym: 354,00  zł tytułem zwrotu  

3 zasiłków rodzinnych i 16,80 zł tytułem zwrotu zasiłku dla opiekuna). 

Wypłacono następujące świadczenia: 

1. Zasiłki rodzinne – wypłacono 3 355 świadczeń na kwotę - 397 842,00 zł 

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - 197 680,90 zł 

a) urodzenia dziecka - wypłacono 10 świadczeń na kwotę - 10 000,00 zł 

b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 

wypłacono 39 świadczeń na kwotę - 15 252,90 zł 

c) samotnego wychowywania dziecka 

wypłacono 113 świadczeń na kwotę  - 21 809,00 zł 

d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w tym:  

 do 5 roku życia wypłacono 55 świadczeń na kwotę - 4 950,00 zł 

 powyżej 5 roku życia wypłacono 198 świadczeń na kwotę - 21 780,00 zł 

e) rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 200 świadczeń na kwotę - 20 000,00 zł 

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

 na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości,  

w której znajduje się szkoła wypłacono 94 świadczenia na kwotę - 10 622,00 zł 

 na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się 

szkoła wypłacono 538 świadczeń na kwotę - 37 122,00 zł 

g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono  

591 świadczeń na kwotę - 56 145,00 zł 

3. Zasiłki rodzinne z dodatkami na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach 

rodzinnych „Złotówka za złotówkę” wypłacono 580 świadczeń na kwotę - 23 042,85 zł 

4. Zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 752 świadczenia na kwotę - 115 056,00 zł 
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5. Świadczenia pielęgnacyjne –wypłacono 203 świadczenia na kwotę - 285 418,00 zł 

6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 23 świadczeń  

na kwotę - 23 000,00 zł 

7. Specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 62 świadczenia na kwotę - 31 584,00 zł 

8. Świadczenie rodzicielskie – wypłacono 74 świadczenia na kwotę - 69 363,30 zł 

9. Zasiłek dla opiekuna –wypłacono 28 świadczeń na kwotę - 14 560,00 zł 

10. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacono 124 świadczenia  

na kwotę - 48 080,00 zł 

 

Ogółem w ramach zadań zleconych na realizację świadczeń wydatkowano kwotę 

 3 385 633,35 zł. 
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Tabela Nr 1 do sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy 

za 2017 rok

Dział
Rozdzia

ł
§ Treść Plan Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 539.630,88 539.842,90 100,04

01095 Pozostała działalność 539.630,88 539.842,90 100,04

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 2.912,02 107,85

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

536.930,88 536.930,88 100,00

600 Transport i łączność 194.324,75 131.418,18 67,63

60014 Drogi publiczne powiatowe 74.369,00 11.462,43 15,41

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu 

na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu 

terytorialnego

24.369,00 11.462,43 47,04

6630

Dotacje celowe otrzymane z 

samorządu województwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

50.000,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 119.955,75 119.955,75 100,00

Dochody budżetu Gminy Przesmyki za 2017 roku

1
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Tabela Nr 1 do sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy 

za 2017 rok

6630

Dotacje celowe otrzymane z 

samorządu województwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego

119.955,75 119.955,75 100,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 90.165,00 98.352,63 109,08

70005
Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami
90.165,00 98.352,63 109,08

0550
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości
50,00 27,36 54,72

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

90.000,00 98.268,21 109,19

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 115,00 57,06 49,62

750 Administracja publiczna 76.257,00 98.798,31 129,56

75011 Urzędy wojewódzkie 44.137,00 44.138,55 100,00

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

44.137,00 44.137,00 100,00

2360

Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami

0,00 1,55 0,00

75023
Urzędy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu)
31.920,00 54.426,36 170,51

0740 Wpływy z dywidend 120,00 120,00 100,00

0830 Wpływy z usług 14.800,00 28.834,80 194,83

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3.000,00 5.470,33 182,34

0950
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 

wynikających z umów
2.000,00 2.279,16 113,96

2
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Tabela Nr 1 do sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy 

za 2017 rok

0970 Wpływy z różnych dochodów 12.000,00 17.722,07 147,68

75085
Wspólna obsługa jednostek 

samorządu terytorialnego
200,00 233,40 116,70

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 233,40 116,70

751

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa

708,00 708,00 100,00

75101
Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa
708,00 708,00 100,00

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

708,00 708,00 100,00

754
Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa
509.775,01 459.765,84 90,19

75412 Ochotnicze straże pożarne 459.775,01 459.765,84 100,00

0870
Wpływy zesprzedaży składników 

majątkowych
2.950,00 2.950,00 100,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 0,85 8,50

0940 Wpływy z rozliczeń 30,00 30,00 100,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych na realizacje 

zadań bieżących jednostek

zaliczanych do sektora finansów 

publicznych

30.000,00 30.000,00 100,00

2700

Środki na dofinansowanie własnych 

zadań bieżących gmin, powiatów 

(związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych,związków 

powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych 

źródeł

500,00 500,00 100,00

3
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Tabela Nr 1 do sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy 

za 2017 rok

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

349.022,26 349.022,24 100,00

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

77.262,75 77.262,75 100,00

75495 Pozostała działalność 50.000,00 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

50.000,00 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

2.236.119,06 2.285.706,49 102,22

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku 

leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat 

lokalnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych

297.193,00 300.876,50 101,24

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 290.556,00 292.273,00 100,59

0320 Wpływy z podatku rolnego 1.860,00 1.860,00 100,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 4.288,00 6.198,50 144,55

0340
Wpływy z podatku od środków 

transportowych
189,00 189,00 0,00

0500
Wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych
300,00 356,00 0,00

4
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Tabela Nr 1 do sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy 

za 2017 rok

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

1.067.765,00 1.095.458,43 102,59

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 55.000,00 67.985,50 123,61

0320 Wpływy z podatku rolnego 860.000,00 870.102,00 101,17

0330 Wpływy z podatku leśnego 90.000,00 88.251,10 98,06

0340
Wpływy z podatku od środków 

transportowych
15.900,00 20.819,00 130,94

0360
Wpływy z podatku od spadków i 

darowizn
2.000,00 2.931,00 146,55

0500
Wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych
35.000,00 37.493,31 107,12

0640

Wpłyty z tytułu kosztów 

egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów upomnień

1.360,00 1.416,04 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 2.000,00 0,00 0,00

0910

Wpływy z odsetek od 

nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat

6.500,00 6.456,48 99,33

0970 Wpływy z różnych dochodów 5,00 4,00 80,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących 

dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw

30.140,06 30.070,87 99,77

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12.200,00 12.126,00 99,39

0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych
16.440,06 16.483,85 100,27

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw

1.500,00 1.461,02 0,00

75621

Udziały gmin w podatkach 

stanowiących dochód budżetu 

państwa

841.021,00 859.300,69 102,17

0010
Wpływy z podatku dochodowego od 

osób fizycznych
835.021,00 853.973,00 102,27

0020
Wpływy z podatku dochodowego od 

osób prawnych
6.000,00 5.327,69 88,79

757 Obsługa długu publicznego 0,00 3,87 0,00

5
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Tabela Nr 1 do sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy 

za 2017 rok

75702

Obsługa papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego

0,00 3,87 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3,87 0,00

758 Różne rozliczenia 5.037.692,20 5.037.692,20 100,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej 

dla jednostek samorządu 

terytorialnego

2.492.076,00 2.492.076,00 100,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.492.076,00 2.492.076,00 100,00

75807
Część wyrównawcza subwencji 

ogólnej dla gmin
2.498.099,00 2.498.099,00 100,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.498.099,00 2.498.099,00 100,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 47.517,20 47.517,20 100,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo-

gminnych)

40.250,42 40.250,42 100,00

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację inwestycji i

zakupów inwestycyjnych własnych 

gmin (związków gmin, związków

powiatowo-gminnych)

7.266,78 7.266,78 100,00

801 Oświata i wychowanie 271.461,92 257.783,20 94,96

80101 Szkoły podstawowe 160.335,92 153.756,99 95,90

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) 

27.995,00 27.877,31 99,58

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych)

28.120,00 27.720,91 98,58

6
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Tabela Nr 1 do sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy 

za 2017 rok

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

90.672,20 85.417,76 94,21

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

13.548,72 12.741,01 94,04

80104 Przedszkola 98.576,00 92.199,40 93,53

0660
Wpływy z opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego
8.000,00 7.314,00 91,43

0830 Wpływy z usług 21.000,00 20.179,48 96,09

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych)

69.576,00 64.670,00 92,95

2400

Wpływy do budżetu pozostałości 

środków finansowych gromadzonych 

na wydzielonym rachunku jednostki 

0,00 35,92 0,00

80110 Gimnazja 11.176,00 10.847,87 97,06

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) 

11.176,00 10.847,87 97,06

80148 Stałówki szkolne i przedszkolne 0,00 34,30 0,00

2400

Wpływy do budżetu pozostałości 

środków finansowych gromadzonych 

na wydzielonym rachunku jednostki 

budżetowej

0,00 34,30 0,00

7
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Tabela Nr 1 do sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy 

za 2017 rok

80150

Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji 

nauki i

metod pracy dla dzieci i młodzieży w 

szkołach podstawowych,

gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach 

profilowanych i szkołach

174,00 148,44 85,31

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

174,00 148,44 85,31

80195 Pozostała działalność 1.200,00 796,20 66,35

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1.200,00 796,20 66,35

852 Pomoc społeczna 240.885,00 241.161,30 100,11

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące 

w zajęciach w centrum integracji 

społecznej.

31.888,00 31.873,03 99,95

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

24.473,00 24.458,40 99,94

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych)

7.415,00 7.414,63 100,00

85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 

naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe

10.000,00 10.000,00 100,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych)

10.000,00 10.000,00 100,00

8
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Tabela Nr 1 do sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy 

za 2017 rok
85216 Zasiłki stałe 82.385,00 82.384,95 100,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych)

82.385,00 82.384,95 100,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 84.312,00 84.603,32 100,35

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 791,32 158,26

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych)

83.812,00 83.812,00 100,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 32.300,00 32.300,00 100,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych)

32.300,00 32.300,00 100,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 27.055,00 25.892,40 95,70

85415
Pomoc materialna dla uczniów o 

charakterze socjalnym
27.055,00 25.892,40 95,70

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych)

27.055,00 25.892,40 95,70

855 Rodzina 3.514.725,00 3.519.175,89 100,13

85501 Świadczenie wychowawcze 2.213.790,00 2.213.880,00 100,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 300,00 150,00

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

2.213.590,00 2.213.580,00 100,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego

1.300.924,00 1.305.285,17 100,34

9
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Tabela Nr 1 do sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy 

za 2017 rok
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 112,46 112,46

0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 1.146,00 143,25

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

1.292.824,00 1.291.964,00 99,93

2360

Dochody jednostek samorządu

terytorialnego związane z realizacją

zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań 

7.200,00 12.062,71 167,54

85503 Karta Dużej Rodziny 11,00 10,72 97,45

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

11,00 10,72 97,45

900
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska
188.182,39 195.058,03 103,65

90002 Gospodarka odpadami 144.210,00 136.857,66 94,90

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw

144.000,00 136.142,18 94,54

0640

Wpłyty z tytułu kosztów 

egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów upomnień

150,00 533,60 355,73

0910

Wpływy z odsetek od 

nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat

60,00 181,88 303,13

90019

Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat i kar 

za korzystanie ze środowiska

1.000,00 1.118,48 111,85

0690 Wpływy z różnych opłat 1.000,00 1.118,48 111,85

10
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Tabela Nr 1 do sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy 

za 2017 rok

90020

Wpływy i wydatki związane z

gromadzeniem środków z opłat

produktowych

60,00 119,31 198,85

0400 Wpływy z opłaty produktowej 60,00 119,31 198,85

90095 Pozostała działalność 42.912,39 56.962,58 132,74

0690 Wpływy z różnych opłat 120,00 120,05 100,04

0830 Wpływy z usług 3.418,86 3.418,86 100,00

0950
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań

wynikających z umów
15.000,00 27.063,63 180,42

0970 Wpływy z różnych dochodów 5.000,00 6.986,51 139,73

2460

Środki otrzymane od pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na realizacje 

zadań bieżących jednostek 

zaliczanych do sektora finansów 

publicznych

19.373,53 19.373,53 100,00

921
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego
1.240,00 1.973,40 159,15

92195 Pozostała działalność 1.240,00 1.973,40 159,15

0830 Wpływy z usług 300,00 500,00 166,67

0870
Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych
900,00 1.397,50 155,28

0970 Wpływy z różnych dochodów 40,00 75,90 189,75

12.928.221,21 12.893.332,64 99,73

Dochody bieżące 12.270.863,67 12.335.477,62 100,53

dochody z tytułu udziału we 

wpływach z podatku dochodowego 

od osób fizycznych

835.021,00 853.973,00 102,27

dochody z tytułu udziału we 

wpływach z podatku dochodowego 
6.000,00 5.327,69 88,79

podatki i opłaty 1.541.973,06 1.565.320,30 101,51

z podatku od nieruchomości 345.556,00 360.258,50 104,25

       1.4 z subwencji ogólnej 4.990.175,00 4.990.175,00 100,00

       1.5
z tytułu dotacji i środków 

przeznaczonych na cele bieżące
4.711.395,75 4.684.602,66 99,43

2 Dochody majątkowe 657.357,54 557.855,02 84,86

 2.1
w tym z tytułudotacji oraz środków 

przeznaczonych na inwestycje
653.507,54 553.507,52 84,70

Razem:

w tym:     1

                                    1.1

                                1.3.1

                                   1.2

                                   1.3
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Tabela Nr 2 do sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2017 rok

Dział
Rozdzia

ł
§ Treść Plan Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 568.710,88 562.493,10 98,91

01022

Zwalczanie chorób zakaźnych 

zwierząt oraz badania 

monitoringowe

pozostałości chemicznych i 

biologicznych w tkankach 

zwierząt i

produktach pochodzenia 

zwierzęcego

2.000,00 626,80 31,34

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 626,80 31,34

01030 Izby rolnicze 18.300,00 17.368,02 94,91

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb 

rolniczych w wysokości 2% 

uzyskanych wpływów z podatku 

rolnego

18.300,00 17.368,02 94,91

01095 Pozostała działalność 548.410,88 544.498,28 99,29

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
8.000,00 8.000,00 100,00

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
1.097,32 1.097,32 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 146,50 146,50 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 762,00 50,80

4260 Zakup energii 400,74 400,74 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 9.283,50 7.586,70 81,72

4360
Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych
100,00 100,00 100,00

4430 Różne opłaty i składki 527.882,82 526.405,02 99,72

600 Transport i łączność 873.079,69 673.605,50 77,15

60014 Drogi publiczne powiatowe 274.369,00 161.462,43 58,85

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
3.000,00 0,00 0,00

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
1.420,00 229,83 16,19

4120 Składki na Fundusz Pracy 575,00 22,64 3,94

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 1.344,00 26,88

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.100,00 9.496,96 94,03

4300 Zakup usług pozostałych 4.274,00 369,00 8,63

Wydatki budżetu Gminy Przesmyki za  2017 rok
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6050
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych
100.000,00 0,00 0,00

6300

Dotacja celowa na pomoc 

finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i 

zakupów inwestycyjnych

150.000,00 150.000,00 100,00

60016 Drogi publiczne gminne 594.560,69 508.264,07 85,49

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
200,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 25,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.000,00 3.411,06 13,64

4270 Zakup usług remontowych 210.835,69 202.775,07 96,18

4300 Zakup usług pozostałych 105.000,00 59.957,54 57,10

6050
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych
252.500,00 242.120,40 95,89

60095 Pozostała działalność 4.150,00 3.879,00 93,47

4500

Pozostałe podatki na rzecz 

budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego

450,00 189,00 42,00

6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych
3.700,00 3.690,00 99,73

700 Gospodarka mieszkaniowa 7.200,00 2.161,15 30,02

70005
Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami
5.200,00 2.161,15 41,56

4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 1.901,15 47,53

4390

Zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz i 

opinii

500,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 700,00 260,00 37,14

70095 Pozostała działalność 2.000,00 0,00 0,00

4600

Kary, odszkodowania i grzywny 

wypłacane na rzecz osób 

prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych

2.000,00 0,00 0,00

710 Działalność usługowa 23.602,00 9.083,98 38,49

71004
Plany zagospodarowania 

przestrzennego
20.000,00 9.083,98 45,42

4300 Zakup usług pozostałych 20.000,00 9.083,98 45,42

2
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71095 Pozostała działalność 3.602,00 0,00 0,00

6639

Dotacje celowe przekazane do 

samorządu województwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego

3.602,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna 2.001.803,55 1.831.156,79 91,48

75011 Urzędy wojewódzkie 44.137,00 44.137,00 100,00

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
31.631,00 31.631,00 100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie 1.320,00 1.320,00 100,00

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
3.548,00 3.548,00 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 670,00 670,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.898,00 1.898,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 2.908,00 2.908,00 100,00

4360
Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych
100,00 100,00 100,00

439

Zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz i 

opinii 

369,00 369,00 100,00

4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00

4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
1.093,00 1.093,00 100,00

4700

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

500,00 500,00 100,00

75022
Rady gmin (miast i miast na 

prawach powiatu)
71.600,00 60.796,60 84,91

3030
Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych 
60.600,00 59.810,00 98,70

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 359,30 11,98

4220 Zakup środków żywności 1.000,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 7.000,00 627,30 8,96

75023
Urzędy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu)
1.557.931,07 1.434.269,13 92,06

3020
Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń
2.000,00 709,17 35,46

3
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4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
943.012,00 940.960,93 99,78

4040 Dodatkowe wynagrodzenie 71.000,00 69.371,06 97,71

4100
Wynagrodzenia agencyjno-

prowizyjne
49.110,76 35.245,00 71,77

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
155.000,00 148.996,52 96,13

4120 Składki na Fundusz Pracy 24.157,20 17.944,64 74,28

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.500,00 2.218,39 49,30

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65.000,00 51.921,39 79,88

4220 Zakup środków żywności 2.000,00 1.106,30 55,32

4260 Zakup energii 20.000,00 14.102,92 70,51

4270 Zakup usług remontowych 49.079,17 4.000,00 8,15

4280 Zakup usług zdrowotnych 1.500,00 625,00 41,67

4300 Zakup usług pozostałych 84.198,18 79.339,95 94,23

4360
Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych
17.000,00 11.196,21 65,86

4390

Zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz i 

opinii

2.000,00 741,44 37,07

4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 293,50 36,69

4430 Różne opłaty i składki 9.000,00 5.553,22 61,70

4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
22.477,98 22.477,98 100,00

4500

Pozostałe podatki na rzecz 

budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego

398,00 396,00 99,50

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 0,00 0,00

4610
Koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego
2.300,00 1.243,42 54,06

4700

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

18.297,78 15.215,10 83,15

6050
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych
10.000,00 8.420,97 84,21

6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych
5.000,00 2.190,02 43,80

75075
Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego
42.199,48 21.957,93 52,03

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.000,00 2.522,36 18,02
4
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4300 Zakup usług pozostałych 23.199,48 15.340,69 66,13

4430 Różne opłaty i składki 5.000,00 4.094,88 81,90

75085
Wspólna obsługa jednostek 

samorządu terytorialnego
197.386,00 192.958,44 97,76

3020
Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń
500,00 18,01 3,60

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
131.787,00 131.200,15 99,55

4040 Dodatkowe wynagrodzenie 11.350,00 11.348,07 99,98

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
25.371,00 24.893,03 98,12

4120 Składki na Fundusz Pracy 732,00 462,58 63,19

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.200,00 7.224,51 88,10

4260 Zakup energii 2.200,00 1.854,37 84,29

4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 160,00 53,33

4300 Zakup usług pozostałych 8.211,00 7.801,03 95,01

4360
Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych
1.200,00 1.046,31 87,19

4410 Podróże służbowe krajowe 220,00 132,38 60,17

4430 Różne opłaty i składki 1.480,00 1.288,00 87,03

4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
3.735,00 3.735,00 100,00

4700

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

2.100,00 1.795,00 85,48

75095 Pozostała działalność 88.550,00 77.037,69 87,00

3030
Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych 
34.000,00 31.680,00 93,18

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.700,00 1.130,70 14,68

4300 Zakup usług pozostałych 46.850,00 44.226,99 94,40

751

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz 

sądownictwa

708,00 708,00 100,00

75101

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa

708,00 708,00 100,00

5

Id: 359A7931-7464-442C-8295-8BEA858F5610. Przyjęty Strona 5



4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 100,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 608,00 608,00 100,00

754
Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa
444.411,52 324.331,86 72,98

75404 Komendy wojewódzkie Policji 9.695,00 9.695,00 100,00

6170

Wpłaty jednostek na państwowy 

fundusz celowy na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych

9.695,00 9.695,00 100,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 314.087,75 303.999,46 96,79

3020
Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń
4.000,00 1.715,00 42,88

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
9.600,00 8.061,09 83,97

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
2.700,00 2.212,68 81,95

4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 165,66 55,22

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.800,00 4.760,00 82,07

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 93.000,00 90.618,93 97,44

4280 Zakup usług zdrowotnych 5.000,00 4.160,00 83,20

4300 Zakup usług pozostałych 14.200,00 12.895,50 90,81

4430 Różne opłaty i składki 4.000,00 3.933,50 98,34

6050
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych
9.100,00 9.100,00 100,00

6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych
41.985,52 41.985,52 100,00

6067
Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych
61.990,00 61.983,54 99,99

6069
Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych
62.412,23 62.408,04 99,99

75495 Pozostała działalność 120.628,77 10.637,40 8,82

6050
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych
120.628,77 10.637,40 8,82

757 Obsługa długu publicznego 100.000,00 66.626,47 66,63

75702

Obsługa papierów 

wartościowych, kredytów i 

pożyczek jednostek samorządu 

100.000,00 66.626,47 66,63
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8110

Odsetki od samorządowych 

papierów wartościowych lub 

zaciągniętych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego 

kredytów i pożyczek

100.000,00 66.626,47 66,63

758 Różne rozliczenia 31.500,00 0,00 0,00

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 30.000,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 30.000,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 3.345.564,92 3.259.277,36 97,42

80101 Szkoły podstawowe 1.408.322,92 1.398.004,36 99,27

3020
Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń
57.567,00 57.565,31 100,00

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
825.942,00 825.850,65 99,99

4017
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
7.500,00 7.455,16 99,40

4019
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
1.120,00 1.112,02 99,29

4040 Dodatkowe wynagrodzenie 64.405,00 64.404,67 100,00

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
154.448,00 154.365,26 99,95

4117
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
1.677,82 1.424,09 84,88

4119
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
251,18 212,42 84,57

4120 Składki na Fundusz Pracy 18.494,00 18.428,31 99,64

4127 Składki na Fundusz Pracy 234,40 177,17 75,58

4129 Składki na Fundusz Pracy 34,60 26,43 76,39

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 350,00 350,00 100,00

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2.670,11 1.917,05 71,80

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 399,74 285,95 71,53

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62.399,00 61.477,01 98,52

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2.980,86 0,00 0,00

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 448,72 0,00

4240
Zakup środków dydaktycznych i 

książek
28.920,00 28.223,05 97,59

4247
Zakup środków dydaktycznych i 

książek
75.609,01 74.444,29 98,46
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4249
Zakup środków dydaktycznych i 

książek
11.294,48 11.104,19 98,32

4260 Zakup energii 15.680,00 14.866,48 94,81

4280 Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 23.605,00 22.085,76 93,56

4360
Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych
2.064,00 2.053,87 99,51

4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 747,22 93,40

4430 Różne opłaty i składki 3.647,00 3.647,00 100,00

4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
44.741,00 44.741,00 100,00

4700

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

1.000,00 1.000,00 100,00

80104 Przedszkola 428.507,00 410.303,93 95,75

2310

Dotacje celowe przekazane 

gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego

16.000,00 3.616,14 22,60

3020
Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń
12.719,00 12.629,70 99,30

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
256.404,00 256.403,46 100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie 19.717,00 19.716,22 100,00

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
52.768,00 52.766,18 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 5.016,00 5.015,29 99,99

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.900,00 3.900,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17.633,00 17.366,60 98,49

4240
Zakup środków dydaktycznych i 

książek
2.500,00 2.313,99 92,56

4260 Zakup energii 3.300,00 3.058,76 92,69

4300 Zakup usług pozostałych 5.265,00 4.993,71 94,85

4330

Zakup usług przez jednostki 

samorządu terytorialnego od 

innych jednostek samorządu 

terytorialnego

20.000,00 15.240,13 76,20
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4360
Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych
750,00 749,15 99,89

4410 Podróże służbowe krajowe 20,00 19,60 98,00

4430 Różne opłaty i składki 1.800,00 1.800,00 100,00

4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
10.715,00 10.715,00 100,00

80110 Gimnazja 1.030.891,00 1.028.467,32 99,76

3020
Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń
49.054,00 49.051,79 100,00

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
652.776,00 652.767,58 100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie 55.580,00 55.578,28 100,00

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
130.215,00 130.213,78 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 14.826,00 14.784,67 99,72

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39.996,00 39.940,13 99,86

4240
Zakup środków dydaktycznych i 

książek
13.646,00 11.466,44 84,03

4260 Zakup energii 11.065,00 11.041,73 99,79

4300 Zakup usług pozostałych 16.380,00 16.355,63 99,85

4360
Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych
1.800,00 1.737,17 96,51

4410 Podróże służbowe krajowe 410,00 387,12 94,42

4430 Różne opłaty i składki 3.447,00 3.447,00 100,00

4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
41.086,00 41.086,00 100,00

4700

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

610,00 610,00 100,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 121.566,00 121.564,08 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 121.566,00 121.564,08 100,00

80146
Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli
3.946,00 3.863,92 97,92

4300 Zakup usług pozostałych 3.650,00 3.650,00 100,00
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4410 Podróże służbowe krajowe 296,00 213,92 72,27

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 178.497,00 177.250,34 99,30

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
131.143,00 130.541,71 99,54

4040 Dodatkowe wynagrodzenie 9.855,00 9.853,54 99,99

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
19.522,00 19.488,61 99,83

4120 Składki na Fundusz Pracy 1.914,00 1.707,29 89,20

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.090,00 6.089,08 99,98

4260 Zakup energii 1.648,00 1.572,48 95,42

4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 140,00 46,67

4300 Zakup usług pozostałych 1.500,00 1.454,23 96,95

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 78,40 39,20

4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
6.325,00 6.325,00 100,00

80149

Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci w 

przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego

57.186,00 15.275,89 26,71

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
26.000,00 11.825,00 45,48

4040 Dodatkowe wynagrodzenie 370,00 370,00 100,00

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
4.500,00 2.042,61 45,39

4120 Składki na Fundusz Pracy 650,00 291,28 44,81

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.919,00 0,00 0,00

4240
Zakup środków dydaktycznych i 

książek
15.000,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 0,00 0,00

4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
747,00 747,00 100,00
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80150

Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i 

młodzieży w szkołach 

podstawowych, gimnazjach, 

liceach ogólnokształcących, 

liceach profilowanych i szkołach 

zawodowych oraz szkołach 

artystycznych

87.449,00 75.347,52 86,16

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
58.585,00 58.231,20 99,40

4040 Dodatkowe wynagrodzenie 2.162,00 2.162,00 100,00

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
10.990,00 10.662,85 97,02

4120 Składki na Fundusz Pracy 2.789,00 1.339,32 48,02

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.200,00 1.051,73 32,87

4240
Zakup środków dydaktycznych i 

książek
4.509,00 197,14 4,37

4260 Zakup energii 878,00 262,29 29,87

4300 Zakup usług pozostałych 3.150,00 254,99 8,09

4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
1.186,00 1.186,00 100,00

80195 Pozostała działalność 29.200,00 29.200,00 100,00

3240 Stypendia dla uczniów 6.400,00 6.400,00 100,00

4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
22.800,00 22.800,00 100,00

851 Ochrona zdrowia 16.440,06 10.987,84 66,84

85153 Zwalczanie narkomanii 2.000,00 604,74 30,24

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 604,74 60,47

4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 0,00 0,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 14.440,06 10.383,10 71,90

3020
Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń
700,00 450,00 64,29

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
200,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 3.933,10 78,66
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4300 Zakup usług pozostałych 7.515,06 6.000,00 79,84

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 425,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 523.475,00 509.537,60 97,34

85213

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach 

w centrum integracji społecznej.

31.888,00 31.873,03 99,95

4130
Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne
31.888,00 31.873,03 99,95

85214

Zasiłki okresowe, celowe i 

pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe

23.870,00 18.762,58 78,60

3110 Świadczenia społeczne 23.870,00 18.762,58 78,60

85216 Zasiłki stałe 82.385,00 82.384,95 100,00

3110 Świadczenia społeczne 82.385,00 82.384,95 100,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 302.132,00 293.718,55 97,22

3020
Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń
252,00 200,00 79,37

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
218.512,00 215.942,31 98,82

4040 Dodatkowe wynagrodzenie 14.628,00 14.627,12 99,99

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
41.000,00 40.157,67 97,95

4120 Składki na Fundusz Pracy 2.210,00 2.141,34 96,89

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000,00 3.468,40 49,55

4260 Zakup energii 1.732,00 1.726,20 99,67

4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 355,00 88,75

4300 Zakup usług pozostałych 7.400,00 6.177,81 83,48

4360
Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych
600,00 598,92 99,82

4410 Podróże służbowe krajowe 668,00 635,78 95,18

4430 Różne opłaty i składki 1.260,00 1.259,00 99,92

4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
5.070,00 5.070,00 100,00
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4700

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

1.400,00 1.359,00 97,07

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 45.700,00 45.315,14 99,16

3110 Świadczenia społeczne 45.700,00 45.315,14 99,16

85295 Pozostała działalność 37.500,00 37.483,35 99,96

6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych
37.500,00 37.483,35 99,96

854
Edukacyjna opieka 

wychowawcza
76.819,00 75.062,59 97,71

85401 Świetlice szkolne 43.000,00 42.697,08 99,30

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
30.705,00 30.704,35 100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie 2.600,00 2.600,00 100,00

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
5.357,00 5.356,80 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 765,00 764,84 99,98

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.946,00 1.945,82 99,99

4240
Zakup środków dydaktycznych i 

książek
311,00 310,50 99,84

4260 Zakup energii 500,00 499,54 99,91

4300 Zakup usług pozostałych 816,00 515,23 63,14

85415
Pomoc materialna dla uczniów o 

charakterze socjalnym
33.819,00 32.365,51 95,70

3240 Stypendia dla uczniów 33.819,00 32.365,51 95,70

855 Rodzina 3.524.335,00 3.519.020,80 99,85

85501 Świadczenie wychowawcze 2.215.090,00 2.213.880,00 99,95

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

1.500,00 300,00 20,00

3110 Świadczenia społeczne 2.180.377,10 2.180.377,10 100,00

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
11.431,04 11.431,04 100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie 1.415,25 1.415,25 100,00
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4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
2.308,82 2.308,82 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 378,34 378,34 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.846,04 5.836,04 99,83

4260 Zakup energii 600,00 600,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 8.092,07 8.092,07 100,00

4360
Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych
829,24 829,24 100,00

4410 Podróże służbowe krajowe 270,10 270,10 100,00

4430 Różne opłaty i składki 400,00 400,00 100,00

4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
642,00 642,00 100,00

4700

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

1.000,00 1.000,00 100,00

85502

Świadczenia rodzinne, 

świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia 

społecznego

1.297.324,00 1.293.222,46 99,68

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 

3.500,00 1.146,00 32,74

3110 Świadczenia społeczne 1.205.256,25 1.205.256,25 100,00

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
17.979,02 17.979,02 100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie 1.516,86 1.516,86 100,00

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
52.797,69 52.797,69 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 411,35 411,35 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.044,71 4.184,71 82,95

4260 Zakup energii 348,27 348,27 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 8.214,85 8.214,85 100,00

4430 Różne opłaty i składki 455,00 455,00 100,00
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4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
592,00 592,00 100,00

4580 Pozostałe odsetki 1.000,00 112,46 11,25

4700

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

208,00 208,00 100,00

85503 Karta Dużej Rodziny 11,00 10,72 97,45

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11,00 10,72 97,45

85508 Rodziny zastępcze 11.910,00 11.907,62 99,98

4330

Zakup usług przez jednostki 

samorządu terytorialnego od 

innych jednostek samorządu 

terytorialnego

10.320,00 10.319,78 100,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 160,00 160,00 100,00

4580 Pozostałe odsetki 230,00 227,84 99,06

4610
Koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego
1.200,00 1.200,00 100,00

900
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska
405.271,59 311.981,47 76,98

90002 Gospodarka odpadami 144.000,00 136.142,18 94,54

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
14.000,00 14.000,00 100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie 1.500,00 0,00 0,00

4100
Wynagrodzenia agencyjno-

prowizyjne
8.000,00 7.200,00 90,00

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
4.360,00 4.360,00 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 625,00 625,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.129,40 5.072,27 71,15

4300 Zakup usług pozostałych 107.000,00 103.575,64 96,80

4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
1.185,60 1.185,60 100,00

4610
Koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego
200,00 123,67 61,84

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 133.000,00 85.503,85 64,29

4260 Zakup energii 95.000,00 51.383,85 54,09

4300 Zakup usług pozostałych 38.000,00 34.120,00 89,79

90019

Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat i 

kar za korzystanie ze środowiska

1.000,00 0,00 0,00
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4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 0,00 0,00

90095 Pozostała działalność 127.271,59 90.335,44 70,98

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.565,00 8.805,84 53,16

4260 Zakup energii 33.000,00 20.799,46 63,03

4270 Zakup usług remontowych 2.500,00 1.500,00 60,00

4300 Zakup usług pozostałych 59.206,59 53.247,14 89,93

4390

Zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz i 

opinii

1.000,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 15.000,00 5.983,00 39,89

921
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego
293.000,00 269.602,44 92,01

92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice 

i kluby
180.000,00 179.537,87 99,74

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu 

dla samorządowej instytucji 

kultury

180.000,00 179.537,87 99,74

92116 Biblioteki 90.000,00 89.914,57 99,91

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu 

dla samorządowej instytucji 

kultury

90.000,00 89.914,57 99,91

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 21.000,00 150,00 0,71

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 5.000,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 150,00 3,00

4430 Różne opłaty i składki 1.000,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna 4.300,00 3.779,00 87,88

92605
Zadania w zakresie kultury 

fizycznej
4.300,00 3.779,00 87,88

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 2.499,00 83,30

4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 980,00 98,00

4430 Różne opłaty i składki 300,00 300,00 100,00

16
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12.240.221,21 11.429.415,95 93,38

1) wydatki bieżące 11.372.107,69 10.789.701,71 94,88

wydatki na obsługę długu gminy 100.000,00 66.626,47 66,63

wydatki na wynagrodzenia i

składki od nich naliczane
4.462.562,00 4.388.236,94 98,33

świadczenia 3.799.199,35 3.784.690,51 99,62

dotacje na zadania bieżące 296.000,00 273.068,58 92,25

2)wydatki majątkowe z tego: 868.113,52 639.714,24 73,69

wydatki majątkowe w formie 

dotacji
163.297,00 159.695,00 97,79

pozostałe wydatki majątkowe 704.816,52 480.019,24 68,11

Razem:

w tym

z tego

17
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WYKONANIE

%

1 Cierpigórz 431,05 33.603,00 34.034,05 33.544,73 489,32 98,56

2 Dąbrowa 17.472,12 76.191,35 93.663,47 77.786,24 15.877,23 83,05

3 Głuchówek 1.146,19 26.544,99 27.691,18 26.252,40 1.438,78 94,80

4 Górki -21,00 13.069,00 13.048,00 13.069,00 -21,00 100,16

5 Kaliski 172,40 32.317,00 32.489,40 31.310,40 1.179,00 96,37

6 Kamianki-Czabaje 2.191,10 22.661,00 24.852,10 23.140,00 1.712,10 93,11

7 Kamianki Lackie 4.824,70 55.360,60 60.185,30 56.919,90 3.265,40 94,57

8 Kamianki - Nicki 636,08 19.907,00 20.543,08 20.466,70 76,38 99,63

9 Kamianki - Wańki 613,40 23.516,00 24.129,40 23.535,00 594,40 97,54

10 Kukawki 220,52 21.416,00 21.636,52 21.357,40 279,12 98,71

11 Lipiny 6.839,43 51.022,00 57.861,43 51.877,10 5.984,33 89,66

12 Łysów 22.250,39 120.735,00 142.985,39 125.914,96 17.070,43 88,06

13 Pniewiski 9.939,47 42.443,00 52.382,47 43.518,66 8.863,81 83,08

14 Przesmyki 13.487,03 135.199,00 148.686,03 138.192,81 10.493,22 92,94

15 Raczyny 12.311,09 73.257,25 85.568,34 72.918,00 12.650,34 85,22

16 Stare Rzewuski 4.934,40 57.128,00 62.062,40 59.833,70 2.228,70 96,41

17 Tarków 1.867,88 20.953,53 22.821,41 21.324,69 1.496,72 93,44

18 Tarkówek 610,10 24.480,50 25.090,60 23.914,00 1.176,60 95,31

19 Wólka Łysowska 15.137,86 46.898,00 62.035,86 55.120,70 6.915,16 88,85

TABELA NR 3 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 R.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE Z REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH SOŁECTW NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

LP SOŁECTWO
SALDO 

POCZĄTKOWE

PRZYPIS 

BIEŻĄCY– 

ODPIS

NALEŻNOŚĆ
WPŁATY-

ZWROTY

SALDO 

RACHUNKOWE

Id: 359A7931-7464-442C-8295-8BEA858F5610. Przyjęty Strona 1



20 Zalesie 463,76 10.992,00 11.455,76 11.289,76 166,00 98,55

21 Zawady 5.225,72 56.300,99 61.526,71 57.087,45 4.439,26 92,78

22 Zaborów 3.594,00 25.737,00 29.331,00 26.164,00 3.167,00 89,20

23 Podraczynie 387,63 11.822,00 12.209,63 11.801,00 408,63 96,65

124.735,32 1.001.554,21 1.126.289,53 1.026.338,60 99.950,93 91,13RAZEM
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 LP.
SALDO 

POCZĄTKOWE

PRZYPIS 

BIEŻĄCY - ODPIS
NALEŻNOŚĆ

WPŁATY  - 

ZWROTY

SALDO 

RACHUNKOWE
WYKONANIE %

                    

1
0,00 11.080,00 11.080,00 11.080,00 0,00 100,00

2
-3,00 0,00 -3,00 0,00 -3,00 0,00

3
0,00 4.128,00 4.128,00 4.128,00 0,00 100,00

4
0,00 358,00 358,00 358,00 0,00 100,00

5
0,00 1.567,00 1.567,00 1.567,00 0,00 100,00

6

0,00 5,00 5,00 5,00 0,00 100,00

7
0,00 13.634,00 13.634,00 13.634,00 0,00 100,00

8
0,00 33.183,00 33.183,00 33.183,00 0,00 100,00

9
0,00 6.109,00 6.109,00 6.109,00 0,00 100,00

10

0,00 4.381,00 4.381,00 4.381,00 0,00 100,00

11
30.533,00 1.375,00 31.908,00 0,00 31.908,00 0,00

Okręgowa Spółdzielnia 

Mleczarska Siedlce

POCZTA POLSKA UP Siedlce

Krajowy Ośrodek Rolnictwa 

Oddział Terenowy w 

Warszawie

PKP S.A.

T-Mobile Polska S.A.

Siedleckie Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom z Chorobą 

Alzheimera

TP Invest  Sp. z o.o.

DOMUR KONSORCJUM 

Warszawa

BS Łosice O/Przesmyki

Orange Polska S.A. 

TABELA NR 4 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 R.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE Z REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH OSÓB PRAWNYCH NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

NAZWA PODMIOTU

Podatek od nieruchomości

POLKOMTEL S.A. w 

Warszawie 
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12
0,00 141.382,00 141.382,00 141.382,00 0,00 100,00

13

0,50 76.446,00 76.446,50 76.446,00 0,50 100,00

30.530,50 293.648,00 324.178,50 292.273,00 31.905,50 90,16

14
0,00 4.271,00 4.271,00 4.271,00 0,00 100,00

15
0,00 92,00 92,00 92,00 0,00 100,00

16

0,00 133,00 133,00 133,00 0,00 100,00

17

28,00 0,00 28,00 0,00 28,00 0,00

18
0,00 1.605,00 1.605,00 1.306,50 298,50 81,40

19
0,00 396,00 396,00 396,00 0,00 100,00

28,00 6.497,00 6.525,00 6.198,50 326,50 95,00

20

0,00 746,00 746,00 747,00 -1,00 100,13

21
0,00 728,00 728,00 728,00 0,00 100,00

PGE Dystrybucja S.A. Oddział 

Warszawa

Operator Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM 

S.A.

        RAZEM

Podatek leśny

Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Sarnaki

GRUDNIK - FINANSE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

RAZEM

Parafia Rzymsko - Katolicka 

w Przesmykach

Parafia Rzymsko - Katolicka 

w Przesmykach

Krajowy Ośrodek Rolnictwa 

Oddział Terenowy w 

Warszawie

Podatek rolny

Krajowy Ośrodek Rolnictwa 

Oddział Terenowy w 

Warszawie

Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Sarnaki

Gmina Przesmyki
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22
0,00 96,00 96,00 96,00 0,00 100,00

23
0,00 66,00 66,00 66,00 0,00 100,00

24

107,00 0,00 107,00 0,00 107,00 0,00

25
0,00 217,00 217,00 217,00 0,00 100,00

26
0,00 9,00 9,00 6,00 3,00 66,67

107,00 1.862,00 1.969,00 1.860,00 109,00 94,46

30.665,50 302.007,00 332.672,50 300.331,50 32.341,00 90,28

RAZEM

GRUDNIK - FINANSE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Sarnaki

        OGÓŁEM

Parafia Rzymsko - Katolicka 

w Łysowie

Zrzeszenie Producentów 

Ziemniaków AGRO-CAN w 

Przesmykach

Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Sarnaki
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Tabela Nr 5 do  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

1 Cierpigórz 7.980,37 7.978,01 remont dróg  600 r 60016 § 4270

10.511,04

7.891,88

5 Kaliski 7.785,05 7.749,00 remont dróg  600 r 60016 § 4270

8.867,55 remont dróg - 8982,49                 600 r 60016 § 4270

1.343,90
zakup ławek i kosza na śmieci - 

1.565,00
900 r 90095§ 4210

3.700,00 3.690,00 zakup wiaty przystankowej  600 r 60095 § 6060

7.628,78 7.628,78
remont części garażowej na 

samochód strażacki
754 r 75495 § 6050

8.284,13

9 Kamianki - Wańki 7.506,01 7.019,00 remont dróg  600 r 60016 § 4270

10 Kukawki 7.812,95 7.745,07 remont dróg  600 r 60016 § 4270

11 Lipiny 9.403,45 9.406,84 remont dróg  600 r 60016 § 4270

12 Łysów 21.904,17 21.757,67 remont dróg  600 r 60016 § 4270

1.501,01 rura na przepust- 1.430,00  600 r 60016 § 4270

7.896,60 remont dróg - 8.280,38  600 r 60016 § 4270

15.172,73

9.025,52

16 Stare Rzewuski 8.538,44 8.333,40 remont dróg  600 r 60016 § 4270

6.181,98 remont dróg - 6213,11            600 r 60016 § 4270

420,00 rura na przepust- 400,00  600 r 60016 § 4270

0 rura na przepust- 500,00  600 r 60016 § 4270

7502,68 remont dróg-7.508,28  600 r 60016 § 4270

19 Wólka Łysowska 13.086,69 7.601,40 remont dróg  600 r 60016 § 4270

20 Zalesie 6.501,49 6.473,46 remont dróg  600 r 60016 § 4270

21 Zawady 7.952,47 7.937,75 remont dróg  600 r 60016 § 4270

22 Zaborów 7.840,86 7.782,05 remont dróg  600 r 60016 § 4270

23 Podraczynie 6.585,20 6.541,58 remont dróg  600 r 60016 § 4270

223.729,47 215.437,75

plan wykonanie

Dz.600 r 60016 § 4270 210.835,69 202.775,07

Dz.600 r 60095 § 6060 3.700,00 3690,00

Dz.754 r 75495 § 6050 7.628,78 7628,78

Dz.900 r 90095 § 4210 1.565,00 1343,90

223.729,47 215.437,75

remont dróg                Kamianki - Nicki 8.371,02

Przesmyki 15.263,16

2 Dąbrowa 13.254,12

remont dróg  600 r 60016 § 4270

 600 r 60016 § 4270

4 Górki 7.896,66

Głuchówek 10.547,49

Wykaz przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa 2017 rok 

 600 r 60016 § 4270remont dróg

 600 r 60016 § 4270remont dróg

8

14

7

klasyfikacja budżetowa Dział rozdział 

paragraf

remont dróg  600 r 60016 § 4270

Kamianki Lackie

6 Kamianki-Czabaje 10.547,49

 600 r 60016 § 4270

lp sołectwo
kwota funduszu 

soleckiego (plan)

remont dróg

nazwa zadania

3

kwota funduszu 

soleckiego 

(wykonanie)

13.194,72

Łącznie klasyfikacja budżetowa  wydatków na przedsięwzięcia funduszu sołeckiego w 2017 roku

18 Tarkówek 8.008,28

Pniewiski13 9.710,38

15 Raczyny 9.291,83

Tarków 6.613,1117
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Tabela nr 6 do sprawozdania

 z  wykonania budżetu za 2017 rok

Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 536.930,88 536.930,88 100,00

01095 Pozostała działalność 536.930,88 536.930,88 100,00

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

536.930,88 536.930,88 100,00

750 Administracja publiczna 44.137,00 44.137,00 100,00

75011 Urzędy wojewódzkie 44.137,00 44.137,00 100,00

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

44.137,00 44.137,00 100,00

751

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz 

sądownictwa

708,00 708,00 100,00

75101

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa

708,00 708,00 100,00

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

708,00 708,00 100,00

801 Oświata i wychowanie 39.345,00 38.873,62 98,80

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok

1
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Tabela nr 6 do sprawozdania

 z  wykonania budżetu za 2017 rok

80101 Szkoły podstawowe 27.995,00 27.877,31 99,58

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

27.995,00 27.877,31 99,58

80110 Gimnazja 11.176,00 10.847,87 97,06

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

11.176,00 10.847,87 97,06

80150

Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej 

organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci i 

młodzieży w szkołach 

podstawowych,

gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach 

profilowanych i szkołach

zawodowych oraz szkołach 

artystycznych

174,00 148,44 85,31

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

174,00 148,44 85,31

852 Pomoc społeczna 24.473,00 24.458,40 99,94

85213

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w 

centrum integracji społecznej.

24.473,00 24.458,40 99,94

2
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Tabela nr 6 do sprawozdania

 z  wykonania budżetu za 2017 rok

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

24.473,00 24.458,40 99,94

855 Rodzina 3.506.425,00 3.505.554,72 99,98

85501 Świadczenie wychowawcze 2.213.590,00 2.213.580,00 100,00

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

2.213.590,00 2.213.580,00 100,00

85502

Świadczenia rodzinne, 

świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia 

społecznego

1.292.824,00 1.291.964,00 99,93

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

1.292.824,00 1.291.964,00 99,93

85503 Karta Dużej Rodziny 11,00 10,72 97,45

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

11,00 10,72 97,45

4.152.018,88 4.150.662,62 99,97Razem:

3
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Tabela Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2017 rok

Dział Rozdział § Nazwa Po zmianie Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 536.930,88 536.930,88 100,00

01095 Pozostała działalność 536.930,88 536.930,88 100,00

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
8.000,00 8.000,00 100,00

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
1.097,32 1.097,32 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 146,50 146,50 100,00

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
700,00 700,00 100,00

4260 Zakup energii 400,74 400,74 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 83,50 83,50 100,00

4360
Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych
100,00 100,00 100,00

4430 Różne opłaty i składki 526.402,82 526.402,82 100,00

750 Administracja publiczna 44.137,00 44.137,00 100,00

75011 Urzędy wojewódzkie 44.137,00 44.137,00 100,00

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
31.631,00 31.631,00 100,00

4040
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne
1.320,00 1.320,00 100,00

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
3.548,00 3.548,00 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 670,00 670,00 100,00

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
1.898,00 1.898,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 2.908,00 2.908,00 100,00

4360
Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych
100,00 100,00 100,00

4390

Zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz i 

opinii 

369,00 369,00 100,00

4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych odrębnymi ustawami na 2017 r.
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4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
1.093,00 1.093,00 100,00

4700

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

500,00 500,00 100,00

751

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz 

sądownictwa

708,00 708,00 100,00

75101

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa

708,00 708,00 100,00

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
100,00 100,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 608,00 608,00 100,00

801 Oświata i wychowanie 39.345,00 38.873,62 98,80

80101 Szkoły podstawowe 27.995,00 27.877,31 99,58

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
275,00 268,00 97,45

4240
Zakup środków dydaktycznych 

i książek
27.720,00 27.609,31 99,60

80110 Gimnazja 11.176,00 10.847,87 97,06

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
112,00 107,00 95,54

4240
Zakup środków dydaktycznych 

i książek
11.064,00 10.740,87 97,08

80150

Realizacja zadań 

wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci i 

młodzieży w szkołach 

podstawowych, gimnazjach, 

liceach ogólnokształcących, 

liceach profilowanych i 

szkołach zawodowych oraz 

szkołach artystycznych

174,00 148,44 85,31

4240
Zakup środków dydaktycznych 

i książek
174,00 148,44 85,31

852 Pomoc społeczna 24.473,00 24.458,40 99,94

2
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85213

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w 

zajęciach w centrum integracji 

społecznej.

24.473,00 24.458,40 99,94

4130
Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne
24.473,00 24.458,40 99,94

855 Rodzina 3.506.425,00 3.505.554,72 99,98

85501 Świadczenie wychowawcze 2.213.590,00 2.213.580,00 100,00

3110 Świadczenia społeczne 2.180.377,10 2.180.377,10 100,00

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
11.431,04 11.431,04 100,00

4040
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne
1.415,25 1.415,25 100,00

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
2.308,82 2.308,82 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 378,34 378,34 100,00

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
5.846,04 5.836,04 99,83

4260 Zakup energii 600,00 600,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 8.092,07 8.092,07 100,00

4360
Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych
829,24 829,24 100,00

4410 Podróże służbowe krajowe 270,10 270,10 100,00

4430 Różne opłaty i składki 400,00 400,00 100,00

4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
642,00 642,00 100,00

4700

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

1.000,00 1.000,00 100,00

85502

Świadczenia rodzinne, 

świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia 

społecznego

1.292.824,00 1.291.964,00 99,93

3110 Świadczenia społeczne 1.205.256,25 1.205.256,25 100,00

3
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4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
17.979,02 17.979,02 100,00

4040
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne
1.516,86 1.516,86 100,00

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
52.797,69 52.797,69 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 411,35 411,35 100,00

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
5.044,71 4.184,71 82,95

4260 Zakup energii 348,27 348,27 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 8.214,85 8.214,85 100,00

4430 Różne opłaty i składki 455,00 455,00 100,00

4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
592,00 592,00 100,00

4700

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

208,00 208,00 100,00

85503 Karta Dużej Rodziny 11,00 10,72 97,45

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
11,00 10,72 97,45

4.152.018,88 4.150.662,62 99,97Razem:

4
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