
ZARZĄDZENIE NR W.0050.23.2022 
WÓJTA GMINY PRZESMYKI 

z dnia 29 sierpnia 2022 r. 

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

kultury za I półrocze 2022r. 

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768), Wójt Gminy Przesmyki zarządza, co następuje: 

§ 1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przesmyki, o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji 
kultury za I półrocze 2022 r. w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego Zarządzenia przedstawić 
Radzie Gminy Przesmyki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 Wójt Gminy Przesmyki 
 

Andrzej Skolimowski 
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Przesmyki Nr.W.0050. 23 .2022 z dnia 29 sierpnia 2022 

roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przesmyki za I półrocze 2022 roku ,  

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych 

samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r. 

 

Budżet Gminy na 2022 rok zakładał pozyskanie dochodów w kwocie 12 488 188,00 zł, w tym 

: 

1. dochody bieżące 12 073 433,00 zł , z tego z tytułu: 

a) dochodów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 5 832,00 zł 

b) dochodów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 017 593,00 zł 

c) subwencji 6 043 577,00 zł, 

d) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2 871 491,00 zł, 

e) pozostałe dochody bieżące, podatki i opłaty 2 134 940,00 zł, w tym z podatku od 

nieruchomości 420 000,00 zł, 

2. dochody majątkowe w kwocie 414 755,00 zł  

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

ustawami to kwota 2 542 886,00 zł. 

Wydatki budżetu to kwota 12 513 188,00 zł, w tym wydatki majątkowe to kwota  

1 170 409,10 zł, wydatki bieżące 11 342 778,90 zł.  

Z wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki na: 

1. wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę  

5 946 906,00 zł,  

2. dotacje na zadania bieżące to kwota 307 000,00 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 35 000,00 zł. 

Z wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych  

w kwocie 1 170 409,10 zł. 

Budżet Gminy na 2022 był ujemy i stanowi deficyt w kwocie 25 000,00 zł, który zostanie w całości 

pokryty przychodami  kredytu bankowego. 

Ustalono przychody budżetu w wysokości 500 000,00 zł pochodzące z kredytów zaciągniętych na rynku 

krajowym w kwocie 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na: 

- pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 25 000,00 zł, 

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 475 000,00 zł. 

Rozchody budżetu wynoszą 475 000,00 zł stanowią spłaty rat kapitałowych kredytów 

zaciągniętych z lat ubiegłych zgodnie z umowami.  

 

Po wprowadzonych zmianach budżet na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł: 

1. Plan dochodów 18 343 902,74 zł, wykonanie dochodów 8 498 416,60 zł tj. 46,33 %, 

w tym: 

a) plan dochodów bieżących 13 685 397,24 zł wykonanie 8 398 416,60 zł  

tj. 61,37 %, 

b) plan dochodów majątkowych 4 658 505,00 zł wykonanie 100 000,00 zł  

tj. 2,15 %. 

2. Plan wydatków wynosi 20 708 308,96 zł wykonanie 7 625 635,62 zł tj.36,82 % w tym: 
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a) Plan wydatków bieżących 13 238 127,25 zł wykonanie 7 400 657,03 zł  

tj. 55,90 %,w tym poniesiono wydatki na: 

- wynagrodzenia i pochodne plan 6 258 572,77 zł, wykonanie 3 248 473,24 zł 

tj.51,90 %, 

- dotacje na zadania bieżące plan 347 000,00 zł i wykonanie 187 895,24 zł 

tj.54,15 %, 

- wydatki z tytułu obsługi długu Gminy to plan 35 000,00 zł wykonanie  

17 954,56 zł tj.51,30 %. 

b) Plan wydatków majątkowych 7 470 181,71 zł wykonanie 224 978,59 zł  

tj. 3,01 %, 

Wynik budżetu za I półrocze 2022 roku jest dodatni i wynosi 872 780,98 zł, przy planowanym 

wyniku ujemnym wynoszącym 2 364 406,72 zł. 

Plan przychodów za omawiany okres wynosi 2 839 406,72 zł i stawowi on planowany kredyt 

na rynku krajowym 500 000,00 zł, nadwyżkę z lat ubiegłych 874 149,50 zł, wolne środki  

850 000,00 zł, oraz niewykorzystane środki pieniężne związku ze szczególnymi zasadami 

wykonywania budżetu za 2021 rok 615 257,22 zł  

Wykonanie przychodów za okres I półrocza to kwota 4 137 751,72 zł i stanowi ona nadwyżkę 

z lat ubiegłych 874 149,50 zł, wolne środki 850 000,00 zł oraz niewykorzystane środki 

pieniężne związku ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu za 2021 rok  

2 413 602,22 zł. 

 

Rozchody budżetu plan 475 000,00 zł wykonanie to kwota 237 500,00 zł i były to spłaty rat 

kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych. 

 

Gmina na dzień 30.06.2022 roku posiada zobowiązania z tytułu kredytów w kwocie  

612 500,00 zł i są zobowiązania wobec: 

1. banku Pekao SA  kredyt na kwotę 562 500,00 zł, 

2. banku Spółdzielczego w Łosicach kwota 50 000,00 zł. 

Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada. Bieżące zobowiązania niewymagalne 

prezentowane w sprawozdaniu o wydatkach budżetowych za II kwartał 2022 roku wynoszą  

69 525,01 zł i są to zobowiązania wobec dostawcy energii elektrycznej, za usługi prawne, usługi 

w zakresie reklamy i promocji gminy, konserwacji windy i oświetlenia ulicznego oraz usługi 

psychologa. 

Należności Gminy na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 5 948 834,58 zł w tym: 

1. środki na rachunkach bankowych 4 777 223,81 zł, 

2. należności wymagalne 395 334,67 zł, głównie z tytułu podatków i opłat oraz należności 

do dłużników alimentacyjnych, 

3. należności niewymagalne 776 276,10 zł i są to głównie z tytułu podatków i opłat. 

 

Przy następujących jednostkach budżetowych: 

1. Zespół Szkół w Łysowie 

2. Zespół Szkół w Przesmykach 

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

otwarte są wydzielone rachunki bankowe zgodnie z art. 223 uofp. 
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Realizacja dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w rachunku bankowym, o którym 

mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2022 roku dla 

poszczególnych jednostek oświatowych przedstawia się następująco: 

 

 

Zespół Szkół w Przesmykach prowadzi dla przedszkola i stołówki szkolnej wyodrębniony 

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

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

Pomocy Społecznej w Przesmykach.  Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku 

bankowym Zespołu Szkół w Przesmykach na rok 2022 został przyjęty przez Radę Gminy 

Przesmyki w dniu 30.12.2021 r. uchwałą numer XXXV/218/2021. Dochody i wydatki  ustalono 

na kwotę 111 200,00 zł.  

 

Realizację planu dochodów na wydzielonym rachunku bankowym przedstawia 

poniższa tabela. 

 

pozycja dział rozdział paragraf 
Dochody 

% 
plan wykonanie 

1 2 3 4 5 6 7 

1 801 80104 0670 26.000,00 12.428,93 47,80 

2 801 80104 0690 100,00 0,00 0,00 

3 801 80148 0690 100,00 0,00 0,00 

4 801 80148 0830 85.000,00 38.578,03 45,39 

5 801 80148 0920 0,00 27,38 0,00 

6    RAZEM 111.200,00 51.034,34 45,89 

7 

   (Stan środków pieniężnych 

na początek okresu 

sprawozdawczego) 

0,00 2.929,71 0,00 

8   Ogółem  111.200,00 53.964,05 48,53 

 

 

Na plan 111 200,00 zł wykonanie wynosi 51 034,34 zł co stanowi 45,89 % planu. Są to dochody 

wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-34S, w szczególności opłaty za wyżywienie ponoszone 

przez rodziców oraz finansowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Stan środków 

pieniężnych na rachunku bankowym na początek II kwartału wynosił 2 929,71 zł. 
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Natomiast plan wydatków na wydzielonym rachunku bankowym oraz jego realizację 

przedstawia tabela poniżej. 

 

pozycja dział rozdział § 

Wydatki 

% 

plan wykonanie 

1 2 3 4 5 6 7 

1 801 80104 4220 25.900,00 13.624,01 52,60 

2 801 80104 4300 200,00 28,00 14,00 

3 801 80148 4220 84.900,00 39.960,61 47,07 

4 801 80148 4300 200,00 138,60 69,30 

5    RAZEM 111.200,00 53.751,22 48,34 

6 

  (Stan środków pieniężnych 

na koniec okresu 

sprawozdawczego) 

0,00 212,83 0,00 

7 Ogółem 111.200,00 53.964,05 48,53 

 

 

Na plan 111 200,00 zł wykonanie wynosi 53 751,22 zł, co stanowi 48,34 %. Wskazaną kwotę 

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

związane z prowadzeniem rachunku, natomiast środki w wysokości 212,83 zł pozostały na 

rachunku bankowym szkoły. 

 

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

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

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

Pomocy Społecznej w Przesmykach. 

  

 

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku bankowym Zespołu Szkół  

w Łysowie na rok 2022 został przyjęty przez Radę Gminy Przesmyki w dniu 30.12.2021 r. 

uchwałą numer XXXV/218/2022. Dochody i wydatki  ustalono na kwotę 85 200,00 zł.  

Realizację planu dochodów na wydzielonym rachunku bankowym przedstawia poniższa tabela. 

 

pozycja dział rozdział paragraf 
Dochody 

% 
plan wykonanie 

1 2 3 4 5 6 7 

1 801 80104 0670 25.000,00 12.929,43 51,72 
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2 801 80104 0690 100,00 0,00 0,00 

3 801 80148 0690 100,00 0,00 0,00 

4 801 80148 0830 60.000,00 31.177,68 51,96 

5 801 80148 0920 0,00 14,13 0,00 

6    RAZEM 85.200,00 44.121,24 51,79 

7 

  (Stan środków pieniężnych 

na początek okresu 

sprawozdawczego) 

0,00 1.139,39 0,00 

8  Ogółem  85.200,00 45.260,63 53,12 

  

Na plan 85 200,00 zł wykonanie wynosi 44 121,24 zł, co stanowi 51,79 % planu. Są to dochody 

wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-34S, w szczególności opłaty za wyżywienie ponoszone 

przez rodziców oraz finansowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Stan środków 

pieniężnych na rachunku na początek II kwartału wynosił 1 139,39 zł. 

Natomiast realizację planu wydatków na wydzielonym rachunku bankowym przedstawia tabela 

poniżej. 

 

 

pozycja dział rozdział 

 § 

Wydatki 

% 

plan wykonanie 

1 2 3 4 5 6 7 

1 801 80104 4220 24.900,00 13.448,57 54,01 

2 801 80104 4300 200,00 56,00 28,00 

3 801 80148 4220 59.900,00 31.560,57 52,69 

4 801 80148 4300 200,00 94,40 47,20 

5    RAZEM 85.200,00 45.159,54 53,00 

6 

 (Stan środków pieniężnych 

na koniec okresu 

sprawozdawczego) 

0,00 101,09 0,00 

7 Ogółem 85.200,00 45.260,63 53,12 

 

 

Na plan 85 200,00 zł wykonanie wynosi 45 159,54 zł, co stanowi 53,00 %. Wskazaną kwotę 

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

związane z prowadzeniem rachunku, natomiast środki w wysokości 101,09 zł pozostały na 

rachunku bankowym szkoły. 

 

Wykonanie dochodów wg działów przedstawia się następująco: 

 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan dochodów 432 168,65 zł wykonanie 430 816,98 zł 

tj.99,69 % w tym planowane dochody majątkowe 2 000,00 zł wykonania brak. 
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Pozyskane dochody to czynsz za użytkowanie terenów łowieckich jakie płacą koła łowieckie 

plan 3 500,00 zł wykonanie 4 148,33 zł tj. 118,52, dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot 

części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan 

i wykonanie dochodów to kwota 426 668,65 zł. Na I transzę składania wniosków tj. w okresie 

I półrocza 2022 roku na zwrot części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnicy złożyli 433 sztuk wniosków. 

 

Dział 600 Transport i łączność plan dochodów to kwota 667 449,00 zł wykonanie  

203 677,73 zł tj. 30,52%. Dochody w tym dziale to:  

1. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie z 

zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. 

„Przebudowa drogi w miejscowości Przesmyki”. Planowana kwota dofinansowania to 

184 000,00 zł (jako dochody majątkowe). Na to zadanie Gmina podpisała już umowę  

o otrzymanie dofinansowania i  ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. 

2. Dotacja z powiatu siedleckiego w wysokości 17 718,00 zł na realizację zadania 

powierzonego na podstawie porozumienia podpisanego z powiatem siedleckim na 

zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy tj. odśnieżanie na okres 

zimowy I-IV 2022 roku. Środki wydatkowane na w/w zadanie to kwota 3 024,00 zł 

pozostałe gmina zwróciła jako nie wykorzystane.  

3. Środki otrzymane z budżetu wojewody na organizację przewozów autobusowych  

o charakterze użyteczności publicznej plan 425 664,00 zł wykonanie 188 691,64 zł 

tj.44,33 %. 

4. Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wypłatę 

rekompensat z tytułu udzielonych ulg ustawowych stosowanych przez operatora 

przewozów autobusowych dla którego gmina jest organizatorem plan 40 000,00 zł 

wykonanie 11 895,24 zł tj.29,74 %. 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan dochodów 207 210,00 zł wykonanie 99 466,90 zł 

tj.48,00 % i są to dochody głównie z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy majątku JST w tym 

z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami plan  

148 450,00 zł, wykonanie 68 759,00 zł, tj. 46,32 %, a z tytułu gospodarowania zasobem 

mieszkaniowym gminy 30 707,90 zł tj.52,26 %. 

 

Dział 750 Administracja publiczna plan 173 452,40 zł wykonanie 178 595,16 zł tj. 102,96 %  

z tego m. innymi: Dotacja z budżetu państwa z tytułu realizacji przez Gminę zadań zleconych 

ustawami z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie USC, działalności gospodarczej, 

rolnictwa, plan 46 434,00 zł wykonanie 23 833,69 zł, tj. 51,33 %, wpływ usługi prowadzenia 

sekretariatu projektu solarnego dla Gminy Korczew, Paprotnia i Repki plan 19 000,00 zł 

wykonanie  

12 301,80 zł tj.64,75 %, wpływy z dywidendy brak planu który zostanie przypisany na 

najbliższej sesji, wykonanie 200,00 zł, różne dochody plan 250,00 zł wykonanie 223,66 zł tj. 

89,46 %, wpływy z pozostałych odsetek plan 200,00 zł, wykonanie 38 462,96 zł i dla tej pozycji 

koniecznym będzie na najbliższej sesji dokonanie zwiększenia planu dochodów ponieważ plan 
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obejmuje również odsetki od środków na rachunkach bankowych i z uwagi na wysoki WIBID 

według którego bank nalicza odsetki są za okres I półrocza dość wysokie. 

 

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

sądownictwa plan dochodów 677,00 zł wykonanie 336,00 zł tj. 49,63 %. Dochody tego działu 

to dotacja na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców. 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 1 539,98 zł 

wykonanie 1 411,98 zł tj. 91,69 %, są to środki przekazane przez budżet państwa z funduszu 

pomocy na realizację przez gminy zadań związanych z nadaniem numeru pesel oraz wypłatą 

świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy.  

 

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

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  

plan 2 750 379,93 zł wykonanie dochodów to kwota 1 536 775,30 zł tj.55,88 %. 

 

w tym wpływy między innymi z: 

 

1. Wpływy z podatku rolnego, plan 922 000,00 zł wykonanie 551 984,15 zł tj.59,87 %, 

2.  Wpływy z podatku leśnego plan 117 000,00 zł wykonanie 76 084,68 tj. 65,03 %, 

3. Wpływy z podatku od nieruchomości plan 428 643,00 zł wykonanie 232 684,88 zł  

tj. 54,28 %, 

4. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan  1 017 593,00 zł wykonanie 

508 794,00 zł tj.50,00 %,  

5. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych plan 5 832,00 zł wykonanie  

2 916,00 zł tj. 50,00 % 

6. Wpływy z podatku od środków transportowych plan 48 210,00 zł wykonanie 17 253,00 

zł tj.35,79 %, 

7. Wpływy z opłaty skarbowej plan 18 000,00 zł wykonanie 5 085,00 zł tj. 28,25 %, 

8. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 75 000,00 zł wykonanie  

49 390,49 zł tj. 65,85%. 

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

18 115,73 wykonanie dochodów 12 252,18 zł tj. 67,63 %, 

10. Wpływy z podatku od spadków i darowizn plan 8 000,00 zł wykonanie 2 472,50 zł tj. 

30,91 %, 

11. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 72 300,00 zł wykonanie 68540,54 zł. 

 

Dział 758 Różne rozliczenia plan 10 527 880,00 zł wykonanie dochodów 3 406 296,44 zł  

tj.32,36 % w tym: 

1. Część oświatowa subwencji ogólnej plan 2 708 899,00 zł wykonanie 1 648 673,00 zł, 

tj.60,86 % 

2. Uzupełnienie subwencji ogólnej  plan i wykonanie 39 882,00 zł 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 978B1C6D-E17F-4901-B8CE-D3778D84B988. Podpisany Strona 7



8 

 

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 3 391 924,00 zł wykonanie  

1 695 960,00 zł , tj.50,00 % 

4. Środki z funduszu pomocy w kwocie 14 887,00 zł co stanowi 100% planu na wsparcie 

dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką 

nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. 

5. .Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład plan 4 358 505,00 zł, gmina środków jeszcze 

nie otrzymała ponieważ realizacja inwestycji jeszcze na etapie przygotowania do 

zamieszczenia przetargu. 

6. Część równoważąca subwencji plan 13 783,00 zł wykonanie 6 894,00 zł tj.50,02 % zł, 

7. Ponadto wystąpiły tu dochody z wpływów z lat poprzednich dotycząca opłaty 

produktowej 0,44 zł 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie plan dochodów 124 379,48 zł wykonanie 71 777,90 zł 

tj.57,71 % w tym : 

1. Dotacje celowe (przedszkolna) z budżetu państwa na zadania własne plan 78 306,00 

dotacja otrzymana 39 904,50 zł,tj.50,96 % 

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

edukacyjne plan i wykonanie 9 673,48 zł  

3. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz usług 

przedszkolnych plan 31 000,00 zł wykonanie 18 183,54 zł tj.58,66 %. 

4. Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych plan i wykonanie 2 400,00 zł 

5. Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych plan 1 500,00 zł wykonanie 

992,38 zł tj.66,16 % 

6. Wpływy z różnych dochodów plan 1 500,00 zł wykonanie 624,00 zł tj.41,60%. 

 

 

Dział 852 Pomoc Społeczna planowana kwota dochodów to 605 259,00 zł, a wykonana 

520 726,39 zł tj.86,03 % i stanowi: 

1. Sumę dotacji w kwocie jaką Gmina Przesmyki ma otrzymać z budżetu państwa w tym 

na realizacje zadań własnych plan 144 701,00 zł , wykonanie 93 114,00 zł w tym środki 

na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej plan 71 200,00 zł, wykonanie 38 313,00 zł, 

tj.53,81%, składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 4 500,00 zł wykonanie 2 600,00 zł, 

tj. 57,78 %, zasiłki okresowe i celowe 5 000,00 zł wykonanie 4 300,00 zł tj.86,00 %, 

zasiłki stałe plan 45 000,00 zł wykonanie 28 900,00 zł tj.64,22 %, dożywianie plan  

i wykonanie 19 001,00 zł. 

2. Dotacji na zadania zlecone plan i wykonanie 272 557,00 zł i były to środki na dodatki 

osłonowe. 

3. Środki z funduszu pomocy na realizację przez gminę wydatków w zakresie 

zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy oraz jednorazowe świadczenie 

pieniężne po 300,00 zł na osobę, plan dochodów 184 301,00 zł wykonanie  

141 501,00 zł tj. 76,78 % 

4. Wpływy z Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nienależnie wypłaconych 

zasiłków stałych w zbiegu z pobieraną emeryturą w ZUS w kwocie 121,91 zł 

5. Wpływy z pozostałych odsetek plan 3 700,00 zł wykonanie 1 453,57 zł tj. 39,29 % 
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6. Wpływy z dochodów pozostałych 10 678,71 zł tj. z tytułu zwrotu wydatków przez 

Zespół Szkół w Przesmykach dotyczących zatrudnienia robotnika gospodarczego oraz 

opłat za energię, węgiel, analizę i wywóz ścieków w wysokości 10 678,71 zł plan 

dochodów dla nich zostanie uzupełniony na najbliższej sesji Rady Gminy. 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan dochodów oraz ich wykonanie to  

kwota 6 522,00 zł .Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy 

materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 

 

Dział 855 Rodzina plan dochodów 2 416 540,00 zł , wykonanie 1 860 672,23 zł tj. 77,00 %  

i są to dotacje na świadczenia wychowawcze tzw. 500+ plan i wykonanie 1 108 690,00 zł 

dotacje na świadczenia rodzinne plan 1 269 000,00 zł wykonanie 722 000,00 zł tj. 56,90 %, 

karta dużej rodziny plan 50,00 zł wykonanie 39,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 

32 500,00 zł wykonanie 28 060,00 tj. 86,34 %. 

Ponadto w dziale tym występują pozostałe dochody plan 6 300,00 zł wykonanie 1 883,23 zł 

tj.29,89 % z tego: zwrotu przez osoby nienależnie pobranych świadczeń i odsetek ustawowych 

od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 540,97 zł, zwrotu przez 

dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego (40% dla organu właściwego wierzyciela) 

w wysokości 1 341,71 zł, opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny (5% dla gminy) w 

wysokości 0,55zł. 

 

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

to kwota 416 845,00 zł wykonanie za okres I półrocza to kwota 178 699,81 zł tj. 42,87 %  

w tym: 

1. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 316 560,00 zł wykonanie  

dochodów to kwota 176 405,20 zł tj.55,73 %, 

2. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan i wykonanie 24,00 zł, 

3. planowana dotacja w wysokości 14 668,00 zł na zadanie które będzie realizowane w ramach 

programu „ Mazowsze dla czystego powietrza” dofinansowane ze środków budżetu 

województwa mazowieckiego w wysokości 50% koszu ogółem, 

4. wpływ z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ustalony plan w wysokości  

1 000,00 zł, wykonanie 1 340,06 zł tj. 134,01 %, 

5. wpływy z opłaty produktowej ustalony plan w wysokości 70,00 zł, za okres I półrocza 

wykonania nie było, 

6. pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 82 523,00 zł wykonanie 

dochodów 930,55 zł tj.1,13 %,` w tym dotacje pochodzące z WFOŚiGW na usuwanie 

wyrobów zawierających azbest plan spodziewanej dotacji 35 000,00 zł, oraz dotacji  

w wysokości 46 023,00 zł na usuwanie odpadów rolniczych tj. foli, worków po nawozach, 

sznurków, dochody z tytułu wpływów za koszty upomnień i odsetki od nieterminowych 

wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami plan 1 500,00 zł wykonanie 930,55 zł tj. 62,04%, 

7. pozostała działalność plan 2 000,00 zł wykonania w okresie I półrocza nie było. 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan dochodów 13 600,00 zł 

wykonanie 2 641,78 zł tj.19,42 % . 
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Wykonane dochody dotyczą wpłat związanych z wynajmem świetlic wiejskich przez 

mieszkańców na różne prywatne uroczystości . Ponadto zaplanowana jest dotacja jaką 

gmina stara się pozyskać ze środków Województwa Mazowieckiego z Instrumentu 

Wsparcia Aktywizacji Sołectw 10 000,00 zł ( zadanie ma być wykonywane na terenie wsi 

Raczyny). 

 

Wydatki 

 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 467 108,97 zł wykonanie 441 392,37 zł tj. 94,49 % w 

tym: 

1. Wpłaty na rzecz izb rolniczych plan 18 440,00 zł wykonanie wydatków  

10 708,84 zł tj.58,07 %, 

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

wykorzystywanego do produkcji rolnej plan i wykonanie wydatków to kwota  

426 668,65 zł. Na I transzę składania wniosków tj. w okresie  

I półrocza 2022 roku na zwrot części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnicy złożyli 433 sztuk wniosków. 

3. Wydatki związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi plan  

17 500,32 zł wykonanie 1 247,00 zł tj. 7,13 %. Poniesione wydatki w tym okresie dotyczyły 

opieki weterynaryjnej bezpańskich zwierząt. Wydatki na to zadanie zostały wykonane w 

kwocie znacznie niższej niż ustanowiony plan ponieważ w pierwszym rzędzie gdy na 

terenie gminy pojawią się bezdomne zwierzęta ( psy) szukane jest dla nich miejsce do 

adopcji, wówczas koszty dla gminy nie są zbyt duże a w grę wchodzi tylko zakup karmy 

aby czasowo nakarmić zwierzęta. Ostatecznym jest lokowanie ich w schronisku co 

związane jest z kosztami odłowienia, transportu i utrzymania. 

4. Wykonano uproszczone kosztorysy strat w gospodarstwach rolnych tj. budynku 

gospodarczego – stodoła gdzie było uszkodzone pokrycie dachowe w miejscowości Lipiny 

5, budynku gospodarczego – stodoła uszkodzone pokrycie dachowe w miejscowości 

Przesmyki przy ul. Narutowicza 41, zniszczony tunel foliowy  w miejscowości Stare 

Rzewuski 23, na co wydatkowano kwotę 1 342,31 zł, Ekspertyza na dzień 19.02.2022r 

wystąpienia huraganu na terenie gminy Przesmyki powiat siedlecki, woj. Mazowieckie, 

koszt ekspertyzy 369,00zł oraz ekspertyzę warunków atmosferycznych koszt 1 056,57 zł. 

Ekspertyza stanowiła załącznik do Informacji w sprawie wystąpienia niekorzystnego 

zjawiska atmosferycznego huraganu na terenie gminy Przesmyki składanej do MUW w 

Warszawie. 

Dział 600 Transport i łączność 6 042 913,92 zł wykonanie 308 989,36 zł tj. 5,11 %, w tym 

poniesiono następujące wydatki: 

1. W zakresie dróg powiatowych  

a) Zabezpieczono dla powiatu Siedleckiego pomoc finansową w związku z zadaniem 

majątkowym pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3664W Paprotnia-Zakrze na 

odcinku od m. Łęczycki do m. Przesmyki” drogi powiatowej na terenie gminy  

617 675,00 zł. Pomoc zostanie przekazana w II półroczu po podpisaniu umowy  o 

udzielenie pomocy finansowej oraz wykonaniu zadania. 
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b) Planowana kwota wydatków w wysokości 17 718,00 zł na realizację zadania 

powierzonego na podstawie porozumienia podpisanego z powiatem siedleckim na 

zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy tj. odśnieżanie na okres  

I-IV 2022 roku wydatkowano 3 024,00 zł tj. 17,07%, pozostałą kwotę jako 

niewykorzystaną z powodu nie realizowania zadania ( w większości brak opadów 

śniegu) Gmina zwróciła powiatowi. 

 

2. W zakresie wydatków na zadania własne gminy sfinansowano: 

a) Gmina jest organizatorem lokalnego transportu zbiorowego w związku z powyższym 

dla podmiotu który wykonuje transport (PKS w Łosicach) za usługę dokonuje wypłat, 

ich plan na 2022 rok to kwota 473 905,92 zł kwota wydatkowana 210 116,88 zł  

tj. 44,34%. Na realizację usług gmina otrzymuje dofinansowanie do 90% z budżetu 

państwa przekazywane przez Urząd Wojewódzki w Warszawie pozostałe środki 

pochodzą z budżetu gminy. Ponadto świadcząc usługi przewozu PKS stosuje ulgi 

ustawowe dla pasażerów. Udzielone ulgi są refundowane ze środków Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa mazowieckiego na podstawie złożonego przez 

przewoźnika rozliczenia za pośrednictwem Urzędu Gminy. Plan wydatków z tytułu 

rekompensaty 40 000,00 zł wykonanie wydatków 11 895,24 zł tj. 29,74 %. Plan 

wydatków w tej pozycji jest wykonany niżej niż proporcjonalny plan za okres I półrocza 

ponieważ przewoźnik nie złożył wszystkich rozliczeń dotyczących I półrocza i kwoty 

te będą wypłacone w II półroczu.  

b) W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne na plan wydatków bieżących 44 400, zł 

wydatkowano 1 048,70 tj.2,36 %. Plan wydatków w tej podziałce klasyfikacji 

budżetowej jest wykonany w niepełnej wysokości ponieważ większość robót w zakresie 

naprawy dróg wykonywana będzie w II półroczu. W zakresie wydatków majątkowych 

zaplanowane są wydatki w wysokości 2 920 000,00 zł na przebudowę dwóch odcinków 

dróg gminnych o długości ok.7 km przy wsparciu środków z pierwszego rozdania 

Polskiego Ładu. Ze środków własnych sfinansowano tylko dokumentację przebudowy 

dróg. Kwota wydatkowana to 17 066,80 zł. Dofinansowanie ze środków Polski Ład ma 

wynieść do 95 % wartości wg złożonego wniosku, tj. planowana do pozyskania kwota 

2 755 000,00 zł. Na ich wykonanie został już ogłoszony przetarg jednak wartość 

oferowana przez potencjalnych wykonawców znacznie przewyższała środki jakie 

gmina zaplanowane miała w budżecie na ich realizację. Przetarg został przez gminę 

unieważniony. 

c) W zakresie dróg wewnętrznych w rozdziale 60017 zaplanowane są wydatki na remonty 

i bieżące utrzymanie dróg plan 97 000,00 zł wydatkowano 51 221,04 zł natomiast na 

przebudowę dróg wewnętrznych plan 1 825 000,00 zł wydano 14 401,70 zł i były to 

koszty dokumentacji dla przebudowy tych dróg. Są to 3 odcinki dróg wewnętrznych 

położonych we wsi Przesmyki długość ok 190mb,w miejscowości Raczyny oraz w 

miejscowości Łysów na działce geodezyjnej Nr 808 długość ok 1 630,00 mb. Drogi te 

zostały zgłoszone o dofinansowanie do środków Polskiego Ładu. Został już ogłoszony 

przetarg jednak wartość oferowana przez potencjalnych wykonawców znacznie 
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przewyższała środki jakie gmina zaplanowane miała w budżecie na ich realizację. 

Przetarg został przez gminę unieważniony. Wkrótce zostanie ogłoszony kolejny 

przetarg na wykonanie tych zadań. 

d) Ponadto w zakresie dróg wewnętrznych Gmina ma zaplanowane środki na zadanie 

inwestycyjne pn : „Przebudowa drogi w miejscowości Przesmyki”, zabezpieczona 

została kwota w budżecie gminy 380 000,00 zł. Będzie ono dofinansowane środkami  

z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, planowana  kwota dotacji 

184 000,00 zł z tym że nie może ona przekroczyć 50,00 % wartości robót. 

e) Gmina złożyła również wnioski o dofinansowanie infrastruktury drogowej do II naboru 

Polskiego Ładu na odcinki dróg wewnętrznych w miejscowościach Zawady, Wólka 

Łysowska i Rzewuski. Wniosek został oceniony pozytywnie, gmina otrzymała wstępną 

promesę dofinansowania. Zadania mają być wykonywane w 2023 roku. W 2022 

zaplanowano środki na wykonanie uproszczonej dokumentacji. Wartość planowanych 

wydatków na ten cel to kwota 20 000,00 zł. W półroczu nie zlecano prac 

dokumentacyjnych. 

f) W pozostałej działalności zaplanowano wydatki 7 215,00 zł wydatkowano 215,00 zł na 

podatek od środków transportowych za gminny samochód ciężarowy. Plan wydatków 

w wysokości 7 000,00 zł przeznaczony jest na koszty koszenia poboczy dróg oraz 

koszty odśnieżania. W I półroczu nie ponoszono takich wydatków. 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan wydatków 157 900,00 zł wykonanie 44 262,08 zł 

tj. 28,03 %, z tego na: 

1. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami plan 104 800,00 zł wydatkowano  

26 660,44 zł tj. 25,44 %, w tym m. innymi na wydatki energii w budynkach gminnych 

stanowiących lokale użytkowe 6 431,78 zł, ekspertyzy stanu technicznego budynku  

3 690,00 zł, oraz na rozgraniczenia gruntów 3 920,60 zł. Plan wydatków w tym 

rozdziale jest wykonany w niskim procencie ponieważ większość spraw realizowana 

będzie w II półroczu 2022 roku. 

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem mieszkaniowym gminy plan wydatków to 

kwota 53 100,00 zł wydatkowana kwota 17 601,64 zł tj.33,15 %. Poniesione wydatki 

dotyczyły Domu Nauczyciela w Przesmykach, przede wszystkim na wynagrodzenie i 

pochodne palacza, energię oraz zakup ekogroszku. Plan wydatków w tym rozdziale jest 

wykonany w niższym procencie niż upływ czasu, przewidujemy wydatki również na 

pozostałe budynki zaliczane do zasobu mieszkaniowego gminy w II półroczu. 

 

Dział 710 Działalność usługowa plan wydatków 48 298,95 zł wykonanie 44 016,95 zł   

tj. 91,13 % w tym : 

1. Dotacja celowa plan i wykonanie 36 298,95 zł przekazana została do samorządu 

Województwa Mazowieckiego w I kwartale 2022 roku w związku z realizacją przez 

Województwo projektu kluczowego Aktywizacja Społeczeństwa Internetowego. 

Zadanie to jest elementem przedsięwzięcia realizowanego od roku 2015. Zakończenie 

tego przedsięwzięcia przewidywane jest w roku 2022. 
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2. Wydatkiem bieżącym w tym dziale są wydatki za opracowanie projektów decyzji 

o warunkach zabudowy przez urbanistkę, ponieważ Gmina nie posiada obecnie 

aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i pod potrzeby zleca prace 

osobie prowadzącej działalność w tym zakresie. Kwota wydatków na ten cel plan  

12 000,00 zł wydatkowano 7 718,00  zł tj.64,32 % i jest wielkością uzależnioną od ilości 

zapotrzebowania podmiotów na tego typu dokumenty. 

 

 

Dział 750 Administracja publiczna plan wydatków 4 439 977,64 zł wykonanie 1 491 153,94 

zł tj.33,58%, z tego wydatki bieżące plan 2 817 969,88 zł wykonanie 1 363 462,80 zł tj.48,38%, 

wydatki majątkowe 1 622 007,76 zł wykonanie 127 691,14 zł tj.7,87 %.  

Z wydatków bieżących przypada na: 

1. Finansowanie zadań zleconych gminie ustawami z budżetu państwa dotyczące 

dysponenta województwa mazowieckiego tj. zadań USC, ewidencji ludności, 

wojska, rolnictwa, działalności gospodarczej plan 46 434,00 zł wykonanie 

wydatków na te zadania to kwota 23 241,44 zł.tj.50,05 %. 

2. Wydatki na utrzymanie Rady Gminy plan 91 000,00 zł wykonanie wydatków 

40 612,42 zł tj. 44,63 %. 

3. Wydatki na Urząd Gminy plan 2 441 780,40 zł wykonanie 1 202 343,13 zł  

tj.49,24 % z tego na wynagrodzenia i pochodne plan 2 051 380,00 zł wykonanie  

1 061 009,23 zł tj.51,72 %. 

4. Wydatki na promocję Gminy plan 31 000,00 zł wykonanie 11 913,62 zł tj.38,43 %. 

5. Pozostała działalność plan wydatków bieżących 207 608,23 zł wykonanie  

85 204,94 zł tj.41,04 % z tego między innymi : diety sołtysów uczestniczących w 

sesjach Rad Gminy i naradach sołtysów plan 38 600,00 zł wykonanie 17 250,00 zł 

tj.44,69 %, wynagrodzenie prowizyjne sołtysów z tytułu inkasa podatków 

lokalnych plan 35 000,00 zł wykonanie 19 907,00 zł tj.56,88 %, różne usługi plan 

65 000,00 zł wykonanie 33 300,71 zł tj. 51,23 % w tym: poniesione wydatki na 

usługi pocztowe licencja dla programu legislator, koszty organizacji konwentu 

Wójtów i Dnia Strażaka, zakupy materiałów plan 27 000,00 zł wykonanie  

5 075,12 zł tj. 18,80 %; poniesiono wydatki na zakup podkaszarki do koszenia 

placów gminnych; pokryto koszty ubezpieczenia plan 18 155,00 zł wykonanie  

5 553,20 zł tj.30,59%.Ponadto w rozdziale tym zaplanowane są środki na 

kontynuację przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących jakim jest wsparcie 

techniczne dla systemów EZD. W I półroczu 2022 roku przekazano dotację w 

wysokości 2 000,00 zł dla Województwa Mazowieckiego na realizację wspólnego 

z innymi gminami przedsięwzięcia przyjętego na lata 2021-2023 polegającego na 

wsparcie techniczne dla systemów elektronicznej administracji wdrożonych w 

tutejszym Urzędzie. Na rok 2023 zgodnie z danymi prezentowanymi w WPF 

zaplanowana jest kwota 2 850,00 zł. 

Realizacja wydatków na zadania majątkowe w I półroczu 2022 roku w dziale Administracja 

publiczna przedstawia się następująco:’ 

1. Przedsięwzięcie majątkowe pn: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku 

biurowo – usługowego z powierzchnią sprzedaży do 91m2 na działce Nr 595  
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w miejscowości Przesmyki oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku” 

przyjętego do realizacji na lata 2019 – 2022. Ustalony plan wydatków po 

ostatecznych zmianach na 2022 to kwota 1 522 907,76 zł wykonanie  

127 691,14 zł tj. 8,38 %. W I półroczu sfinansowano wydatki związane z windą. 

Prace budowlane zostały rozpoczęte w 2020 roku gdzie oprócz kosztów 

opracowania dokumentacji i nadzoru budowlanego wydatkowano kwotę  

505 765,10 zł. W 2021 roku wydatkowana została kwota 3 092 229,59 zł.  

Na dzień 30.06.2022 roku prawie wszystkie prace na budynku zostały 

zakończone. Służby przygotowują się do odbioru końcowego robót budowlanych. 

Prace związane z utwardzeniem terenu wokół budynku poprzez ułożenie kostki 

brukowej oraz wyznaczenia miejsc parkingowych też zostały zakończone, na 

początek miesiąca lipca też planowany jest odbiór również tego etapu budowy. 

2. Zakup regałów do archiwum zakładowego na to zadanie zaplanowana została 

kwota 55 000,00 zł. Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym znaleziono 

znacznie tańszego dostawcę niż ustanowiony plan wydatków. Umowa ma być 

podpisana na początku lipca. 

3. Zakupy wyposażenia dla Urzędu Gminy z grantu „ Cyfrowa Gmina” plan 

wydatków 44 100,00 zł, wydatków nie realizowano w I półroczu. Obecnie 

przygotowywana jest dokumentacja do zapytania ofertowego.   

 

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

sądownictwa plan wydatków 677,00 zł, wykonanie wydatków to kwota 336,00 zł. Wydatki 

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

i aktualizacje rejestru wyborców i są to wydatki na usługi informatyczne programów 

komputerowych . 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków  

119 325,00 zł wykonanie 72 110,06 zł tj. 60,43 %, w tym wydatki: 

1. Na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 69 045,00 zł plan wykonanie 

wydatków 30 525,06 zł tj.44,21 %. 

2. W związku z konfliktem wojennym na terenie Ukrainy i napływ uchodźców z tego 

państwa do Polski Gmina w ramach zarządzania kryzysowego dokonała zakupu pościeli 

w celu przygotowania miejsc noclegowych dla ewentualnych uchodźców plan  

9 280,00 zł wykonanie 4 620,00 zł tj.49,78%. 

3. Ponadto zaplanowano wydatki bieżące na pozostałe remonty ze środków własnych  

plan 9 000,00 zł wykonanie 7 445,00 zł tj.82,72%. 

4. Na przyjęte do realizacji zadanie inwestycyjne jakim jest Oczyszczenie zbiornika 

wodnego Moczydło we wsi Lipiny zaplanowano środki 32 000,00 zł ,zadanie zostało 

wykonane a poniesione wydatki to kwota 29 520,00 zł. 

 

Dział 757 Obsługa długu publicznego plan wydatków 35 000,00 zł wykonanie 17 954,56 zł 

tj. 51,30 %. Są to wydatki na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę.  
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Dział 758 Różne rozliczenia plan wydatków 62 164,00 zł. Są tu zaplanowane rezerwy w tym 

rezerwa ogólna 31 444,00 zł. Wartość pierwotna tej rezerwy wynosiła 35 000,00 zł, w okresie 

I półrocza wykorzystano 3 556,00 zł rezerwy przeznaczając tą część na dofinansowanie 

kosztów usuwania azbestu. 

Rezerwa utworzona na podstawie przepisów o zarządzaniu kryzysowym w wysokości  

35 000,00 zł w I półroczu 2022 roku wykorzystano 4 280,00 zł na zakup pościeli w celu 

przygotowania miejsc noclegowych dla ewentualnych uchodźców z Ukrainy w związku z 

konfliktem wojennym na terytorium tego państwa. 

 

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

854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Łącznie plan wydatków dla wszystkich jednostek 

wynosi 4 508 769,48 zł wykonanie 2 217 162,66 zł tj. 49,17 %. 

Finansowane są przez następujące jednostki budżetowe: 

1. Urząd Gminy w Przesmykach plan wydatków 282 000,00 zł wykonanie 41 058,77zł  

tj. 14,56 % i były to wydatki: 

a. Na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za uczęszczanie dzieci z terenu 

naszej gminy do przedszkoli publicznych jak i niepublicznych zlokalizowanych na 

terenie tych jednostek plan 100 000,00 zł wykonanie 14 936,15 zł tj. 14,94 %. Plan 

wydatków na te zadania wykorzystano w wysokości znacznie niższej niż 

proporcjonalnie do upływu czasu ponieważ nie wszystkie samorządy na bieżąco 

obciążają naszą gminę tymi kosztami. Według posiadanej przez nas wiedzy gmina 

będzie zmuszona w II półroczu zwiększyć plan na te zadania. 

b. Refundacja wydatków za dowóz dzieci niepełnosprawnych przez rodziców plan  

5 000,00 zł wykonanie 3 159,52 zł. 

c. Dowóz dzieci niepełnosprawnych transportem zorganizowanym do ośrodki 

specjalistycznego w Stoku Lackim plan 25 000,00 zł wykonanie 22 963,10 zł. 

d. W jednostce budżetowej Urząd Gminy planowane są do realizacji następujące 

zadania inwestycyjne : 

-„Energia solarna przyszłością energetyczną w edukacji i kulturze” w wyniku czego 

będą montowane instalacje OZE na budynkach Zespołu Szkół w Przesmykach  

i Łysowie. Plan wydatków na każdy budynek to 65 000,00 zł. W I półroczu 

przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie tych zadań. 

-Rozwój infrastruktury edukacyjnej dla Zespołu Szkół w Łysowie i Przesmykach te 

przedsięwzięcia którego wartość każdego z nich wg WPF Gminy Przesmyki 

oszacowano na 416 000,00 zł. Realizacją przypadać ma na okres 2022-2023 roku  

w roku 2022 zabezpieczono na opracowanie PFU po 11 000,00 zł na każde 

przedsięwzięcie. 

Wszystkie z wymienionych zadań inwestycyjnych mają być dofinansowane w ramach środków 

Polskiego Ładu. 

 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przesmykach realizuje wydatki na pomoc 

materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) plan 7 772,00 zł, wykonanie  

4 576,31 zł, tj. 58,88 %, z tego wydatki były sfinansowane dotacją Wojewody – plan  

6 522,00 zł, pokryto wydatki kwotą 4 118,00 zł oraz środkami własnymi gminy – plan  
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1 250,00 zł, wykonanie wydatków 458,31 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty na  

8 uczniów stypendiów szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2022 roku. 

 

3. Zespół Szkół w Przesmykach obejmuje Szkołę Podstawową oraz dwa oddziały 

Przedszkola. W I półroczu 2022 roku w 8 oddziałach naukę pobierało 94 uczniów. Do 

przedszkola uczęszczało natomiast 50 dzieci. W analizowanym okresie szkoła zatrudniała 

18 nauczycieli – średnie zatrudnienie na poziomie 16,28 etatu oraz 9 pracowników 

administracji i obsługi – 8,75 etatu.  Budżet Zespołu Szkół w Przesmykach na rok 2022 

został przyjęty przez Radę Gminy Przesmyki w dniu 30.12.2021 r. uchwałą numer 

XXXV/218/2021. Wydatki pierwotnie ustalono na kwotę 2 400 000,00 zł. W trakcie 

realizacji budżetu uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono 

zmiany. W wyniku dokonanych zmian plan wydatków jednostki dla tych działów na 

dzień 30.06.2022 r. wynosi ogółem 2 365 869,78 zł i na realizację jego składa się: 

1. subwencja oświatowa w kwocie 1 569 112,00 zł 

2. środki własne w kwocie 790 617,00 zł 

3. dotacja przyznana na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów  6 140,78 zł 

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S za I półrocze 2022 roku wydatkowano środki finansowe w 

wysokości 1 227 347,50 zł, co stanowiło 51,88% planu. 

 

Środki budżetowe zgodnie z planem finansowym wydatkowano w rozdziałach: 

1. 80101 – Szkoły podstawowe – 788 048,19 zł 

2. 80104 – Przedszkola  - 233 605,79 zł 

3. 80107 – Świetlice szkolne - 25 212,36 zł 

4. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 25 734,60 zł 

5. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 400,00 zł 

6. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 61 358,08 zł 

7. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla 

dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 

formach wychowania przedszkolnego – 1 966,60 zł 

8. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 73 061,88 zł 

9. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 0,00 zł 

10. 80195 – Pozostała działalność – 15 000,00 zł 

11. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 1 960,00 zł 

Wydatki ogółem wyniosły 1 227 347,50 zł, w tym: wynagrodzenia i ich pochodne  

1 017 328,10 zł, odpis na ZFŚS 69 000,00 zł, pozostałe 141 019,40 zł 

 

W zakresie wydatków pozostałych należy wymienić koszty związane z bieżącym utrzymaniem 

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

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

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

wiejskie wypłacone nauczycielom oraz koszty związane z zakupem odzieży ochronnej i 

służbowej. 
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4. Zespół Szkół w Łysowie obejmuje Szkołę Podstawową oraz jeden oddział Przedszkola 

w Łysowie. W I półroczu 2022 roku w 8 oddziałach naukę pobierało 77 uczniów. Do 

przedszkola uczęszczało 25 dzieci. W analizowanym okresie szkoła zatrudniała 14 nauczycieli 

– średnie zatrudnienie na poziomie 12,21 etatu oraz 6 pracowników administracji i obsługi – 6 

etatu. 

 Budżet Zespołu Szkół w Łysowie na rok 2022 został przyjęty przez Radę Gminy 

Przesmyki w dniu 30.12.2021 r. uchwałą numer XXXV/218/2021. Wydatki pierwotnie ustalono 

na kwotę 1 800 000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu uchwałami Rady Gminy oraz 

zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono. 

 W wyniku dokonanych zmian plan wydatków jednostki na dzień 30.06.2022 r. wynosi 

ogółem 1 853 127,70 zł i na jego realizację składa się: 

1. subwencja oświatowa  1 139 787,00 zł 

2. środki własne  663 421,00 zł 

3. dotacja przyznana na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów  3 532,70 zł 

4. dofinansowanie w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” 30 000,00 zł 

5. środki z Funduszu Pomocy na kształcenie dzieci z Ukrainy 14 887,00 zł 

6. dofinansowanie w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 

na lata 2021 – 2025” 1 500,00 zł 

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na koniec I półrocza 2022 roku wydatkowano środki 

finansowe w wysokości 944 180,08 zł. Plan wykonany został zatem w 50,95%. 

Środki budżetowe zgodnie z planem finansowym wydatkowano w rozdziałach: 

1. 80101 – Szkoły podstawowe – 677 486,33 zł 

2. 80104 – Przedszkola – 117 787,62 zł 

3. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 16 714,20 zł 

4. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2 200,00 zł 

5. 80148 –  Stołówki szkolne i przedszkolne – 51 657,96 zł 

6. 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 – 7 813,21 zł 

7. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 10 605,81 zł 

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

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 0,00 zł  

9. 80195 – Pozostała działalność – 11 013,00 zł  

10. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 240,00 zł 

 

Wydatki ogółem wyniosły 944 180,08 zł 

w tym: wynagrodzenia i ich pochodne 794 367,53 zł, odpis na ZFŚS 62 000,00 zł 

pozostałe 87 812,55 zł. 

W zakresie wydatków pozostałych należy wymienić koszty związane z bieżącym utrzymaniem 

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

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

telekomunikacyjne oraz szkolenie pracowników. Ponadto w tej pozycji ujęte są dodatki 
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wiejskie wypłacone nauczycielom oraz koszty związane z zakupem odzieży ochronnej i 

służbowej. 

 

Dział 851 Ochrona zdrowia plan wydatków 48 715,82 zł wykonanie 13 390,97 zł tj.27,49 %.  

W dziale tym zaplanowane są wydatki na realizację programów określonych w Gminnym 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który został ustalony na 

kwotę 44 715,82 zł z czego wydatkowano 11 400,00 zł na prace psychologa. W Gminnym 

Programie Przeciwdziałania Narkomanii  plan wynosi 4 000,00 zł wykonanie wydatków  

1 990,97zł na realizację programów profilaktycznych. Środki na wydatki tych programów 

pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku 

oraz środki niewykorzystane w budżecie 2021 roku na realizację tych programów. Plan 

wydatków za I półrocze 2022 roku jest wykonany w niepełnej wysokości w stosunku do upływu 

czasu ponieważ część zadań do finansowania została przeniesiona do realizacji na okres 

wakacji. 

 

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

Społeczna, 855 Rodzina oraz części działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

realizowane są głównie przez powołaną do tych zadań jednostkę budżetową Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Przesmykach. 

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

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

wydatków to kwota 7 800,00 zł wykonanie 662,88 zł tj.8,50 %. Wykonanie wydatków jest 

niskie w stosunku do planu i jest zależne od ilości toczących się spraw z w/w tytułu, których  

w I półroczu 2022 roku było bardzo mało. Ponadto przez jednostkę Urząd Gminy w 

Przesmykach realizowane są wypłaty na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia  

z tytułu udzielenia pomocy dla uchodźców z Ukrainy w związku z trwającym w tym kraju 

konfliktem wojennym plan 162 800,00 wykonanie 108 640,00 zł tj.66,73 %. 

Zadaniem o charakterze majątkowym które ma być dofinansowane środkami pochodzącymi z 

Polskiego Ładu a jest nim montaż instalacji OZE na budynku w którym siedzibę ma Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Wartość szacunkowa tego zadania to 53 200,00 zł. W I półroczu 

2022 roku przygotowano dokumenty do ogłoszenia zapytania ofertowego. Na początku lipca 

odbędzie się wybór wykonawcy. 

Stypendia za osiągnięcia w nauce wpłacone były w Zespole Szkół w Przesmykach i Łysowie 

plan wydatków 5 000,00 zł wykonanie 3 360,00 zł. Stypendia zostały wypłacone dla 12 

uczniów. 

Jednostka budżetowa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przesmykach realizował  

wydatki w I półroczu 2022 roku w następujących działach: 

 

1. 852 – Pomoc społeczna – 597 188,41 zł, w tym: 

 z dotacji Wojewody – na zadania zlecone, na co wydatkowano - 268 515,24 zł 

 z dotacji Wojewody – na zadania własne, na co wydatkowano - 92 135,47 zł 

 środki z Funduszu Pomocy, na co wydatkowano - 19 969,50 zł 

 środków własnych gminy, na co wydatkowano - 216 568,20 zł 

2. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 4 576,31 zł 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 978B1C6D-E17F-4901-B8CE-D3778D84B988. Podpisany Strona 18



19 

 

 z dotacji Wojewody – na zadania własne, na co wydatkowano - 4 118,00 zł 

 środków własnych gminy, na co wydatkowano - 458,31 zł 

3. 855 – Rodzina – 1 877 657,56 zł, w tym: 

 z dotacji Wojewody – na zadania zlecone, na co wydatkowano - 1 854 750,86 zł 

 środków własnych gminy, na co wydatkowano - 22 867,70 zł 

 

Razem: - plan wydatków - 3 395 821,00 zł 

 - wykonanie - 2 479 422,28 zł  tj. 73,01 % 

 

Wszystkie wydatki GOPS były wydatkami bieżącymi. 

 

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano następujące kwoty: 

1. Domy pomocy Społecznej, plan 3 826,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %. 

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

pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej, plan 4 500,00 zł, wykonanie 2 597,67 zł, tj. 57,73 %. 

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

rentowe, plan 18 000,00 zł, wykonanie 6 587,40 zł, tj. 36,6 %. 

4. Zasiłki stałe, plan 45 000,00 zł, wykonanie 28 863,00 zł, tj. 64,14 %. 

5. Ośrodki Pomocy Społecznej, plan 515 409,00 zł, wykonanie 242 854,88 zł, tj. 47,12 %. 

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 12 015,00 zł, wykonanie  

4 279,52 zł, tj. 35,62 %. 

7. Pomoc w zakresie dożywiania, plan 32 001,00 zł, wykonanie 23 521,20 zł, tj. 73,50 %. 

8. Pomoc dla cudzoziemców, plan 21 501,00 zł, wykonanie 19969,50 zł, tj. 92,88 %. 

9. Pozostała działalność, plan 272 557,00 zł, wykonanie 268 515,24 zł, tj. 98,52 %. 

 

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano następujące kwoty: 

a) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 7 772,00 zł, wykonanie 

4576,31zł, tj. 58,88 %. 

 

W dziale 855 – Rodzina wydatkowano następujące kwoty: 

1. Świadczenie wychowawcze, plan i wykonanie 1 108 690,00 zł, tj. 100,00 %. 

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

ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1 269 000,00 zł,  

wykonanie 718 581,61 zł, tj. 56,63 %. 

3. Karta Dużej Rodziny, plan 50,00 zł, wykonanie 39,00 zł, tj. 78,00%. 

4. Rodziny zastępcze, plan 53 000,00 zł, wykonanie 22 867,70 zł, tj. 43,15 %. 

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

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

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

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, plan 32 500,00 zł, wykonanie 27 479,25 zł, 

tj. 84,55 %. 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków 602 309,18 zł 

wykonanie 200 140,92 zł tj. 33,23% z tego : 
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1. Gospodarka odpadami komunalnymi plan 344 217,13 zł wykonanie 103 023,90 zł 

tj.29,93 %.  

Systemem gospodarki odpadami w Gminie Przesmyki objętych jest 2 638 osób , co w 

skali roku daje plan dochodów 316 560,00 zł. Wysokość opłaty wynosi 10,00 zł za 

każdą osobę będącą w systemie o ile gospodarstwo domowe posiada kompostownik , 

stosowana jest ulga z tego tytułu w wysokości 5,00 zł za każdą osobę w gospodarstwie 

domowym. Do planu wydatków dolicza się niewykorzystane środki pieniężne na 

finansowanie systemu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych za 2021 rok w kwocie 27 657,13 zł, co daje plan wydatków  

344 217,13 zł. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą oraz zgodnie z regulaminem 

utrzymania czystości i porządku w Gminie odpady komunalne odbierane są raz w 

miesiącu. W okresie za I półrocze 2022 roku odebrano z gospodarstw domowych 105,4 

tony odpadów. Wartość usługi za odbiór i zagospodarowanie wynosi 91 812,52 zł z 

czego w miesiącu lipcu opłacono fakturę za miesiąc czerwiec w kwocie 20 585,90 zł. 

Pozostałe wydatki dotyczące prowizji inkasentów oraz utrzymania biura to kwota 

przypadająca za I półrocze 31 797,28 zł. 

2. Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 118 000,00 zł wykonanie 59 218,19 zł tj.50,18 %. 

3. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 1 000,00 zł oraz wydatki związane  

z pozyskaniem dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan  

1 000,00 zł wykonania nie było. 

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan wydatków 29 336,00 zł na realizację 

projektu pn: „Mazowsze dla czystego powietrza”. Dofinansowanie ze środków Urzędu 

Marszałkowskiego  ma wynieść 50% wartości zadania. Celem projektu jest Celem 

projektu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” jest kontrola przestrzegania 

przepisów uchwały antysmogowej. Realizacja zadania ma być w II półroczu.  

5. Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami plan 95 756,00 zł wykonanie  

31 151,83 zł tj.32,53% w tym wydatki na: 

a) Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Przesmyki 

– etap XII  plan wydatków 38 556,00 zł. W dniu 27.06.2022 r. została zawarta umowa 

pomiędzy Gminą Przesmyki, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinasowanie zadania. Kwota dotacji ma wynosić 

35 000,00 zł pozostałe środki własne gminy. W ramach zadania z terenu gminy będzie  

usunięte i przekazane na składowisko ok. 87,5 ton odpadów od  

31 użytkowników wyrobów zawierających azbest. W roku 2022 zakres zadania obejmuje 

tylko odbiór i zagospodarowanie odpadów  na składowisku, przedmiotem zadania nie były 

objęte prace związane z demontażem wyrobów. Zadanie ma być wykonane w terminie do  

15 lipca 2022 r. a jego całkowita wartość 38 556,00 zł . 

b) Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań 

po nawozach i typu Big Bag  to przedsięwzięcie które rozpoczęło się w 2021 roku 

jesienią. Ustanowiony plan wydatków na 2022 rok to kwota 48 000,00 zł a wydatkowana 

30 201,83 zł. Jest ono w całości finansowane ze środków NFOŚiGW. 

W dniach 16-18 maja 2022 r. odbierano na terenie gminy odpady z folii rolniczych, siatki 

i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – rolnicy 

dostarczyli do odbioru 68 140 kg odpadów, które zostały przekazane Wykonawcy 
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Kornelia Mróz PPHU "KORNEX" Korzeniów 80, 08- 504 Ułęż. Zostało złożone 

rozliczenie raty dotacji czekamy na dokumenty potwierdzające zagospodarowanie 

odpadów środki z dotacji NFOŚIGW wpłynęły na konto Urzędu Gminy w Przesmykach. 

c) Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowane są środki w kwocie 1 200,00 zł 

wykonania w omawianym okresie nie było. 

d) Odbiór do utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt plan 1 900,00 zł wykonanie 950,00 zł 

tj.50,00 %. 

e) Pozostałe usługi plan 6 100,00 zł wykonania w I półroczu nie było. 

6. Pozostała działalność plan wydatków 8 005,05 zł wykonanie 6 747,00 zł tj.84,34%  

i były to koszty ubezpieczenia kolektorów słonecznych i instalacji OZE będące 

majątkiem Gminy a użytkowane przez mieszkańców gminy oraz ubezpieczenie sprzętu 

do utrzymania dróg. 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków 552 000,00 zł 

wykonanie 189 936,90 zł tj. 34,41 %, z tego wydatki :  

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

w Przesmykach plan 145 000,00 zł wykonanie 106 000,00 zł tj.73,10 %, 

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

Bibliotek Publicznej w Przesmykach plan 123 000,00 zł wykonanie 68 000,00 zł 

 tj. 54,40 %.  

3. Pozostałe wydatki na świetlice wiejskie 57 000,00 zł wydatkowane 15 936,90 zł 

tj.27,96% w tym koszty energii w świetlicach 12 696,61 zł, drobne naprawy w 

budynkach świetlic 2 968,29 zł, koszty ubezpieczenia 272,00 zł. Plan wydatków w tej 

pozycji jest wykonany w niewielkim procencie ale zamierzamy w II półroczu 

przeprowadzić jeszcze bieżące remonty i naprawy na świetlicach oraz zwiększyć 

wydatki na energię elektryczną. 

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

w I półroczu 2022 roku. 

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

publicznych plan 10 000,00 zł wykonania dotacji w I półroczu 2022 roku nie było. 

6. Planowane wydatki inwestycyjne które będą podlegały finansowaniu w ramach 

środków tego działu to: 

a) Wykonanie wiaty rekreacyjnej wraz z utwardzeniem placu wewnątrz i wokół wiaty we 

wsi Raczyny planowana kwota wydatków 70 000,00 zł. Zadanie to ma być 

dofinansowane środkami z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego 

Instrumentu Aktywizacji Sołectw w kwocie 10 000,00 zł. Zadanie będzie wykonywane 

w II półroczu br. 

b) Na budynkach Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej biblioteki Publicznej w 

Przesmykach montowane mają być urządzenia OZE aby obniżyć koszty utrzymania 

budynków. Zadania te zostały dofinansowane w ramach Polskiego Ładu. Szacowany 

koszt tych zadań po 65 000,00 zł na każdy z budynków. Zadania mają być wykonywane 

w II półroczu. 

c) Rozwój infrastruktury GOK w Przesmykach to przedsięwzięcie przyjęte do realizacji 

na lata 2022-2023.W roku 2022 przewidziano środki na dokumentację 12 000,00 zł, 
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wykonania na okres I półrocza nie było natomiast na 2023 rok planowane wydatki to 

kwota 115 000,00 zł. Zadanie ma być dofinansowane ze środków PROW. 

 

Dział 926 Kultura fizyczna plan wydatków 11 300,00 zł wykonanie wydatków 640,00 zł tj. 

5,66 % z czego sfinansowano jeden przejazd na zawody sportowe 290,00 zł oraz pokryto kosz 

ubezpieczenia 350,00 zł. Plan wydatków w tym dziale jest wykonany bardzo nisko. Panująca 

pandemia koronawirusa oraz trwający od 16 maja 2022 roku stan epidemiczny ma negatywny 

wpływ na życie kultury fizycznej. Zauważa się że dzieci i młodzież więcej czasu niż zazwyczaj 

spędzają w swoich mieszkaniach stąd też nie wykonany plan wydatków. Część wydatków 

będzie na pewno poniesiona w II półroczu. 

 

 

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY  

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU O DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH  

Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  

I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI  

 

Gmina Przesmyki realizując zadania z zakresu administracji rządowej otrzymuje dotacje 

 z budżetu państwa. Plan dotacji na 2022 rok wyniósł 3 166 250,13 zł, dotacje otrzymane  

w I półroczu 2022 roku 2 591 857,82 zł tj.81,86 % , plan wydatków 3 166 250,13 zł wykonanie 

2 573 551,19 zł tj. 81,28 %. Dotacje otrzymano na realizacje następujących zadań: 

 

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

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

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan i wykonanie dochodów oraz 

plan wydatków i wykonanie wydatków to kwota 426 668,65 zł. Na I transzę składania 

wniosków tj. w okresie I półrocza 2022 roku na zwrot części akcyzy zawartej w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnicy złożyli 433 sztuk wniosków. 

 

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie, na realizację 

zadań zleconych gminie ustawami z budżetu państwa dotyczące dysponenta województwa 

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

gospodarczej plan dotacji oraz wydatków na te zadania to kwota 46 434,00 zł, otrzymana 

dotacja 23 833,69 zł tj.51,33 %, wydatki wykonane w okresie I półrocza to kwota 23 241,44 zł, 

tj. 50,05 %. 

 

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

sądownictwa plan dochodów i wydatków 677,00 zł wykonanie dochodów i wydatków to kwota 

336,00 zł tj.49,63 % i była to dotacja na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców ich plan 

677,00 zł wykonanie 336,00 zł, 
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Dział 801 Oświata i wychowanie w tym dziale Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu 

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

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan dochodów, wykonanie 

dochodów oraz plan wydatków to kwota 9 673,48 zł. Wydatki nie były realizowane. Wydatki 

na pomoce edukacyjne dla dzieci będą dokonywane w okresie wakacyjnym. 

 

Dział 852 Pomoc społeczna plan dochodów i wydatków oraz wykonanie dochodów to kwota 

272 557,00 zł wykonanie wydatków 268 515,24 zł tj.98,52%, wypłacono dodatki osłonowe na 

podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1 

z późn. zm.) na łączną kwotę 267 104,24 zł oraz poniesiono koszty obsługi w wysokości  

1 411,00 zł 

 

Dział 855 Rodzina plan dochodów i wydatków to kwota 2 410 240,00 zł dochody otrzymane  

1 858 789,00 zł tj.77,12 %,środki wydatkowane to kwota 1 854 789,86 tj. 76,95%, w tym: 

1. Świadczenie wychowawcze, plan 1 108 690,00 zł, wykonanie dochodów 1 369 380,00 zł  

a wydatków 1 362 825,17 zł tj. 50,46 %. 

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

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan dochodów i wydatków 

to kwota 1 269 000,00 zł, wykonanie dochodów 722 000,00 zł , wykonanie wydatków to kwota 

718 581,61 zł tj. 56,63 %. 

3. Karta Dużej Rodziny plan dochodów i wydatków 50,00 zł, wykonanie dochodów i 

wydatków 39,00 zł, tj.78,00 %. 

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

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

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

wypłacie zasiłków dla opiekunów plan dochodów i wydatków wyniósł  

32 500,00 zł, wykonanie dochodów 28 060,00 zł a wydatków 27 479,25 zł tj. 84,55%. Są to 

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez tut. ośrodek za niektóre osoby pobierające 

świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, niepodlegające ubezpieczeniom 

zdrowotnym z innych tytułów – za 21 osób opłacono 150 składek na kwotę 27 479,25 zł. 

 

W zakresie zadań zleconych zrealizowano następujące świadczenia: 

 

W ramach rozdziału 85295 wypłacono 616 dodatków osłonowych 

na kwotę -  - 267 104,24 zł. 

 

W ramach rozdziału 85501 wypłacono 2 219 świadczeń wychowawczych 

na kwotę -  - 1 105 032,50 zł. 

 

W ramach rozdziału 85502 wypłacono świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego na łączną kwotę 647 790,99 zł, w tym:  

1. Zasiłki rodzinne – wypłacono 924 świadczeń na kwotę - 109 123,00 zł 

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, wypłacono 777 świadczeń na kwotę - 75 103,00 zł 

w tym z tytułu: 

a) urodzenia dziecka wypłacono 3 świadczenia na kwotę - 3 000,00 zł 
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b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 

wypłacono 22 świadczenia na kwotę - 8 300,00 zł 

c) samotnego wychowywania dziecka 

wypłacono 74 świadczenia na kwotę  - 14 282,00 zł 

d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 

wypłacono 72 świadczenia na kwotę - 7 920,00 zł 

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

 na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości,  

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

 na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości,  

w której znajduje się szkoła wypłacono 244 świadczenia na kwotę - 16 836,00 zł 

f) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono  

225 świadczeń na kwotę - 21 375,00 zł 

3. Zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 335 świadczeń na kwotę - 72 306,40 zł 

4. Świadczenie pielęgnacyjne –wypłacono 157 świadczeń na kwotę - 325 719,10 zł 

5. Specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 6 świadczeń na kwotę - 3 720,00 zł  

6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, 

wypłacono 9 świadczeń na kwotę - 9 000,00 zł 

7. Świadczenie rodzicielskie – wypłacono 17 świadczeń na kwotę - 15 395,30 zł 

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

wypłacono 235 świadczeń na kwotę - 10 651,21 zł 

9. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 84 świadczenia  

na 12 osób uprawnionych (10 rodzin) na kwotę - 26 772,98 zł 

 

Ogółem w ramach zadań zleconych na realizację świadczeń wydatkowano kwotę  

2 019 927,73 zł. 

 
Niniejszą informację uzupełniają tabele: 

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

w I półroczu 2022 roku. 

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

w I półroczu 2022 roku. 

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

 w I półroczu 2022 roku. 

4. Tabela Nr 4 do informacji prezentuje realizację zobowiązań pieniężnych osób prawnych 

w I półroczu 2022 roku. 

5. Tabela Nr 5 do informacji prezentuje dochody związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  

w I półroczu 2022 roku. 

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

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  

w I półroczu 2022 roku. 

7. Tabela Nr 7 do informacji prezentuje dane o kształtowaniu się WPF w I półroczu  

2022 roku. 
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Przesmyki Nr.W.0050. 23 .2022 z dnia 29 sierpnia 2022 

roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przesmyki za I półrocze 2022 roku ,  

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych 

samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r. 

 

 

W I półroczu 2022 roku zgodnie z uchwaloną Wieloletnią Prognoza Finansową Gminy 

na lata 2022- 2025 realizowano następujące przedsięwzięcia: 

 

 

1. Projekt Aktywizacja Społeczeństwa Internetowego to przedsięwzięcie realizowane 

w partnerstwie gdzie wiodącym jest Województwo Mazowieckie. Jest ono realizowane od 2015 

roku. Zakończenie tego przedsięwzięcia przewidywane jest w roku 2022. Na rok 2022 zgodnie 

z umową z Urzędem Marszałkowskim zabezpieczono kwotę wydatków 36 298,95 zł. Projekt 

ASI realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, Projekt ASI jest przedsięwzięciem wynikającym ze 

wspólnej inicjatywy jednostek samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego 

działających na poziomach gmin, powiatów i województwa. określa długookresowe procesy 

rozwojowe w regionie, wskazując właściwe dla regionu rozwiązania i działania, mające 

przygotować gospodarkę i społeczeństwo regionu do potrzeb i wyzwań przyszłości. W 

Projekcie przewidziano wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych do świadczenia 

elektronicznych usług publicznych przez jednostki samorządowe z terenu województwa 

mazowieckiego. Realizacja Projektu stworzy warunki efektywnego stosowania informacji 

przestrzennej w regionie oraz usprawni kontakty urząd-przedsiębiorca-obywatel. Projekt ma 

istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wypracowania regionalnego 

modelu elektronicznej administracji w województwie mazowieckim. Elektroniczne usługi, 

które będą rezultatem Projektu ASI oraz systemy teleinformatyczne towarzyszące tym 

usługom, będą realizowane w oparciu o metody projektowania zorientowanego na 

użytkownika, w szczególności w zakresie interakcji interesariuszy z systemem 

teleinformatycznym (zarówno interesantów zewnętrznych tj. obywateli, przedsiębiorców, 

pracowników podmiotów publicznych, jak i pracowników administracji publicznej 

świadczących te usługi).W okresie I półrocza przekazano dotację w planowaną na 2022 rok w 

pełnej wysokości. 

 

 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Gminie Przesmyki  mający 

na celu ochronę gruntów rolnych zastał przyjęty do realizacji w 2019 roku. Przewidziano 

wówczas okres jego zakończenia do końca 2020 roku a jego wartość wydatków na ten cel 

określona została na kwotę 63 000,00 zł. Realizacja zadania była przekładana najpierw na rok 

2021 potem na 2022, jednakże na sesji na sesji w dniu 30 czerwca 2022 roku zrezygnowano  

z realizacji jego w związku ze zmianą a tym zakresie przepisów. 

 

3. Przedsięwzięcie pn: „ Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz z wykonaniem 

docieplenia ścian i dachów budynku biurowo- usługowego Gminy Przesmyki z 

powierzchnią sprzedaży do 91 m2, budowa parkingu na 29 miejsc postojowych, 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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docieplenie ścian zewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w istniejącej 

części budynku w zabudowie zagrodowej na działce nr 595 w miejscowości Przesmyki, 

gm. Przesmyki” przyjęte do realizacji na lata 2019-2022 której celem jest podniesienie 

standardu usług medycznych oraz komfortu pracy i obsługi interesanta. Obecny budynek 

Urzędu Gminy znajduje się na bazie dwóch ze względu na różny okres powstawania budynków 

o różnej wysokości. Z jego łącznej powierzchni użytkowej ok 50 % zajęta jest na powodzenie 

usług medycznych. W budynku tym zlokalizowana jest apteka, gabinet stomatologiczny oraz 

przychodnia ogólna prowadzona w zakresie usług lekarza rodzinnego. Projekt zakłada 

nadbudowę istniejących budynków dwukondygnacyjnych o jedną kondygnację a całość 

budynku planuje się przykryć jednym dachem dwuspadowy. Projekt zakłada dobudowę 

zewnętrznej oddymianej klatki schodowej wraz z dźwigiem dla osób niepełnosprawnych oraz 

przedsionkiem pożarowym. Z dobudowanej klatki schodowej będzie wejście do budynku 

Urzędu Gminy gdzie zlokalizowanej części administracyjnej jak również do części w której 

mieści się będą usługi medyczne schodami lub za pomocą dźwigu.  

W nadbudowanej trzeciej kondygnacji w części przeznaczonej na usługi medyczne.  

Oprócz podstawowej opieki medycznej prowadzonej przez lekarza rodzinnego planuje się 

rozszerzyć ich wachlarz usług o świadczony przez lekarzy specjalistów oraz rehabilitację.  

W części administracyjnej w związku z powstaniem dodatkowych pomieszczeń z obecnych 

przeznaczy się na zlokalizowanie archiwum zakładowego ( obecne jest bardzo ciasne,) pokój 

socjalny pomieszczenie techniczne oraz sanitariaty w tym dla osób niepełnosprawnych  

(obecnie Urząd posiada jedną łazienko – toaletę dla pracujących urzędników i interesantów.) 

Ustalony plan wydatków po ostatecznych zmianach na 30.06.2022 roku to kwota 1 522 907,76 

zł wykonanie 127 691,14 zł tj. 8,38 %. W I półroczu sfinansowano wydatki związane z windą. 

Prace budowlane zostały rozpoczęte w 2020 roku gdzie oprócz kosztów opracowania 

dokumentacji i nadzoru budowlanego wydatkowano kwotę  

505 765,10 zł. W 2021 roku wydatkowana została kwota 3 092 229,59 zł.  

Na dzień 30.06.2022 rok prawie wszystkie prace na budynku zostały zakończone. Służby 

przygotowują się do odbioru końcowego robót budowlanych. Prace związane z utwardzeniem 

terenu wokół budynku poprzez ułożenie kostki brukowej oraz wyznaczenia miejsc 

parkingowych też zostały zakończone, na początek miesiąca lipca też planowany jest odbiór 

również tego etapu budowy. 

 

4. Wsparcie techniczne dla systemów EDZ ma być prowadzone przez okres lat trzech tj. 

na lata 2021-2023. Wydatki na pokrycie tego projektu przekazywane są do lidera projektu jakim 

jest samorząd województwa mazowieckiego. Województwo wyłoniło wykonawcą dla 

prowadzenia wsparcia systemów. Wykonawca zaprojektuje, opracuje, dostarczy, zainstaluje  

i wdroży udzielając instruktażu oprogramowanie systemowe w siedzibie gminy, po uprzednim 

przeprowadzeniu analizy oraz uzyskaniu pozytywnych rezultatów testów akceptacyjnych na 

podstawie planu testów, przyjętego w Planie Realizacji Projektu, a także będzie brał udział w 

testach powdrożeniowych. W 2021 roku gmina przekazała 1 500,00 zł dotacji, w I półroczu 

2022 roku przekazano dotację w wysokości 2 000,00 zł. Na rok 2023 zgodnie z danymi 

prezentowanymi w WPF zaplanowana jest kwota 2 850,00 zł. 
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5. Dokonano rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka712 z nieruchomością sąsiednią oznaczoną jako działka o numerze ewidencyjnym 

711/1 położonymi w miejscowości Przesmyki, gmina Przesmyki, w trybie ustawy z dnia 17 

maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministrów Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 

1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości. Kwota wydatku 3 500,00 zł . 

 

6. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 

opakowań po nawozach i typu Big Bag  to przedsięwzięcie które rozpoczęło się w 2021 roku 

jesienią. Ustanowiony plan wydatków na 2022 rok to kwota 48 000,00 zł a wydatkowana  

30 201,83 zł. Jest ono w całości finansowane ze środków NFOŚiGW. W dniach 16-18 maja 

2022 r. odbierano na terenie gminy odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania 

balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – rolnicy dostarczyli do odbioru 68 140 kg 

odpadów, które zostały przekazane Wykonawcy Kornelia Mróz PPHU "KORNEX" Korzeniów 

80, 08- 504 Ułęż. Zostało złożone rozliczenie raty dotacji czekamy na dokumenty 

potwierdzające zagospodarowanie odpadów środki z dotacji NFOŚIGW wpłynęły na konto 

Urzędu Gminy w Przesmykach. 

 

7. Rozwój infrastruktury GOK w Przesmykach to przedsięwzięcie przyjęte do realizacji 

na lata 2022-2023.W roku 2022 przewidziano środki na dokumentację 12 000,00 zł, wykonania 

na okres I półrocza nie było natomiast na 2023 rok planowane wydatki to kwota 115 000,00 zł. 

Zadanie ma być dofinansowane ze środków PROW. 

 

8. Gmina złożyła również wnioski o dofinansowanie infrastruktury drogowej do II 

naboru Polskiego Ładu na odcinki dróg wewnętrznych w miejscowościach Zawady, Wólka 

Łysowska i Rzewuski. Wniosek został oceniony pozytywnie, gmina otrzymała wstępną 

promesę dofinansowania. Zadania mają być wykonywane w 2023 roku .W 2022 zaplanowano 

środki na wykonanie uproszczonej dokumentacji. Wartość planowanych wydatków na ten cel 

to kwota 20 000,00 zł. W półroczu nie zlecano prac dokumentacyjnych. 

 

9. Rozwój infrastruktury edukacyjnej dla Zespołu Szkół w Łysowie i Przesmykach 

te przedsięwzięcia którego wartość każdego z nich wg WPF Gminy Przesmyki oszacowano na 

416 000,00 zł. Realizacją przypadać ma na okres 2022-2023 roku  

w roku 2022 zabezpieczono na opracowanie PFU po 11 000,00 zł na każde przedsięwzięcie. 

W  I półroczu wydatki nie wystąpiły. 

 

10. Przedsięwzięcie  pn : „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach 

Zawady i Kamianki Lackie” przenosi się na okres realizacji w roku 2025. Limit wydatków 

na rok 2025 oraz ustala się na kwotę 400 000,00 zł. 
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Przesmyki Nr.W.0050. 23 .2022 z dnia 29 sierpnia 2022 

roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przesmyki za I półrocze 2022 roku ,  

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych 

samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r. 

 

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ 

INSTYTUCJI KULTURY 

- GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZESMYKACH 

za I półrocze 2022 roku 

 

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru 

kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Przesmykach i posiada osobowość prawną. 

Działalność placówki prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2020.194), ustawy  

z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559), ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2021.305) oraz na podstawie statutu. 

Gospodarka finansowa oparta jest natomiast dodatkowo o ustawę z dnia 29 września 1994 roku 

o rachunkowości (Dz.U.2021.217). Działalność statutowa Gminnego Ośrodka Kultury to 

wszechstronne działanie w zakresie kultury, mające na celu edukację kulturalną oraz 

upowszechnianie kultury na rzecz mieszkańców Gminy Przesmyki.  

 

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na rok 2022 w kwocie 145 000,00 zł została przyjęta 

przez Radę Gminy Przesmyki w dniu 30.12.2021 r. Uchwałą Nr XXXV/218/2021. 

W planie finansowym GOK na 2022 rok pierwotnie ustalono dochody i wydatki  

w wysokości: 

 

Dochody ogółem    155 200,00 zł 

- dotacja podmiotowa    145 000,00 zł 

 - przychody własne         10 200,00 zł 

 

Wydatki          155 200 ,00 zł 

 

W trakcie realizacji budżetu zarządzeniami Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 

wprowadzono zmiany w planie wydatków, ale tylko w ramach paragrafów.   

 

Gminny Ośrodek Kultury w Przesmykach w 2022 roku zrealizował plan po stronie 

dochodów w kwocie 110 593,42 zł, co stanowiło 71,26%. Na dochody te składają się: 

  dotacja podmiotowa z Gminy Przesmyki na działalność bieżącą – 106 000,00 zł 
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  dochody z najmu – 4 548,00 zł 

  kapitalizacja odsetek – 45,42 zł 

 

Ogółem przychody wyniosły 117 019,42 zł. 

 

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2022 r. stanowią kwotę  

107 795,39 zł, tj. 69,46% planowanych. 

 

Ogółem koszty wyniosły 111 416,76 zł. 

 

Stan środków pieniężnych na 30.06.2022  r. wyniósł 2 798,03 zł. 

Zobowiązania niewymagalne na dzień  30.06.2022 r. - 439,81 zł, w tym: 

 - zakup energii – 159,37 zł 

 - zakup usług pozostałych – 280,44 zł 

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 r. – 0,00 zł 

Stan należności na dzień 30.06.20022 r. – 0,00 zł 

 

Kształtowanie się dochodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w analizowanym  okresie 

tj. 01.01.2022 – 30.06.2022 przedstawia poniższa tabela. 

Dział: 921     Rozdział: 92109 

Tabela 1. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego GOK w Przesmykach 

Lp. Treść Plan  Wykonanie 
Wykonanie 

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Dochody / Przychody 155 200,00 110 593,42 71,26 

1.1 
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy 

Przesmyki 
145 000,00 106 000,00 73,10 

1.2 Przychody własne 10 200,00 4 593,42 45,03 

1.2.1 
Najem pomieszczeń budynku w 

Przesmykach 
10 000,00 4 548,00 45,48 

1.2.2 Pozostałe dochody (kapitalizacja odsetek) 200,00 45,42 22,71 

2 Wydatki / Rozchody 155 200,00 107 795,39 66,50 

2.1 Wynagrodzenia 78 000,00 54 386,94 69,73 

2.2 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 711,87 7 711,87 100,00 

2.3 Składki na ubezpieczenie społeczne 14 000,00 11 071,90 79,09 
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2.4 Fundusz Pracy 2 000,00 1 073,05 53,65 

2.5 Wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00 8 990,00 81,73 

2.6 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 6 815,79 68,16 

2.7 Zakup energii 6 000,00 2 306,73 38,45 

2.8 Zakup usług remontowych 1 157,00 0,00 0,00 

2.9 Zakup usług zdrowotnych 200,00 140,00 70,00 

2.10 Zakup usług pozostałych 11 173,13 8 308,39 74,36 

2.11 Zakup usług telekomunikacyjnych 2 200,00 1 020,46 46,38 

2.12 Podróże krajowe służbowe 100,00 0,00 0,00 

2.13 Różne opłaty i składki 6 000,00 1 334,96 22,25 

2.14 Odpis na ZFŚS 4 158,00 4 158,00 100,00 

2.15 Koszty szkolenia 500,00 0,00 0,00 

2.16 Wpłaty na PPK 1 000,00 477,30 47,73 

 3 
Stan środków pieniężnych na koniec 

okresu 
0,00 2 798,03 0,00 

 

W pierwszym półroczu 2022 roku jednostka zatrudniała przez cały okres 3 osoby  

w przeliczeniu na 2,00 etatu. Ponadto do dnia 15.04.2022 roku na 1/2 etatu zatrudniony był 

pracownik gospodarczy (palacz).  

Na umowę zlecenie byli też zatrudnieni: 

-  instruktor aerobiku – zajęcia dwa razy w tygodniu;  

- instruktor tańca nowoczesnego – zajęcia dla dzieci przedszkolnych w Przesmykach 

 i Łysowie; 

-  prowadzenie zajęć wokalno – muzycznych dla zespołu ludowego „Przesmyczanki”. 

 

W I półroczu 2022 r. w ramach swojej działalności i w reżimie sanitarnym GOK zrealizował 

następujące działania: 

1. pomoc w organizacji spotkań Klubu Seniora - w dniu 23.02.2022 r. odbyło się spotkanie 

integracyjne członków Klubu Seniora, w dniu 01.03.2022 r. natomiast spotkanie kończące 
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karnawał. W dniu 30.03.2022 Klub Seniora zorganizował warsztaty wykonywania ozdób 

wielkanocnych. 28.04.2022 r. odbyło się spotkanie Klubu Seniora, podczas którego 

przedstawiciele Centrum Medycznego Filia w Przesmykach prezentowali swoje oferty 

skierowane dla osób starszych. W każdym spotkaniu Gminny Ośrodek Kultury udostępnił salę, 

potrzebny sprzęt oraz zapewnił oprawę wokalną i nagłośnieniową. W dniu 19.06.2022 r. odbył 

się seans pt. „Czyściec”. Gminny Ośrodek Kultury udostępnił salę oraz przygotował sprzęt do 

odtworzenia filmu.  

2. organizacja wraz z GBP w Przesmykach ferii zimowych pod nazwą „Zimowe 

rozmaitości z kulturą” oraz konkursu plastycznego dla dzieci „Stroik wielkanocny”; 

3. zorganizowano zbiórkę rzeczy na pomoc dla uchodźców z Ukrainy; 

4. raz w tygodniu odbywają się zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla seniorów z naszej 

gminy; 

5. organizacja wraz z MODR warsztatów na temat wykonywania ozdób wielkanocnych; 

6. raz w tygodniu odbywały się próby zespołu folklorystycznego „Przesmyczanki”; 

7. zorganizowano wyjazd zespołu folklorystycznego „Przesmyczanki” na przegląd 

zespołów ludowych podczas „Majówki z folklorem” w Chlewiskach w dniu 29 maja oraz na 

piknik rodzinny „Z ludową piosenką w tle” w Mroczkach dnia 26 czerwca.  

 

Działania i zadania odbywające się cyklicznie w ciągu całego roku: 

 Organizowanie wolnego czasu: 

- popołudniowe zajęcia świetlicowe dla dzieci; 

- zajęcia dla młodzieży i dorosłych – siłownia, tenis stołowy, gry świetlicowe, piłkarzyki, 

bilard, telewizja, X-box, PS4. 

 Rozwijanie zainteresowań młodzieży:  

- nauka tańca nowoczesnego dla dzieci szkolnych 

- całoroczna opieka nad dwoma formacjami tanecznymi w Łysowie i Przesmykach 

- sukcesywne wprowadzanie kół zainteresowań 

 Wynajmowanie GOK-u na okolicznościowe uroczystości (narady, szkolenia, stypy, 

imprezy rodzinne) 

 Opieka nad zespołem folklorystycznym „Przesmyczanki”: 

- pozyskiwanie nowych członków 

- czuwanie nad kalendarzem imprez. 

 Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną i Gminną Biblioteką Publiczną. 
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INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ 

INSTYTUCJI KULTURY 

- GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZESMYKACH 

za I półrocze 2022 roku 

 

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru 

kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Przesmykach i posiada osobowość prawną. 

Działalność placówki prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2020.194), ustawy  

z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559), ustawy z dnia  

27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U.2019.1479) oraz na podstawie statutu. Gospodarka 

finansowa oparta jest natomiast dodatkowo o ustawę z dnia 29 września 1994 roku o 

rachunkowości (Dz.U.2021.217) oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku  

o finansach publicznych (Dz.U.2021.305). Główna działalność statutowa Biblioteki to 

rozwijanie i zaspokajanie potrzeb w zakresie czytelnictwa, informacji i upowszechniania 

kultury wśród mieszkańców Gminy Przesmyki. 

 

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2022 w kwocie 125 000,00 zł została przyjęta 

przez Radę Gminy Przesmyki w dniu 30.12.2021 r. Uchwałą Nr XXXV/218/2021. 

 

W planie finansowym GBP na 2022 rok ustalono dochody i wydatki w wysokości: 

 

Dochody ogółem    125 200,00 zł 

- dotacja podmiotowa    125 000,00 zł 

- przychody własne                                  200,00 zł 

 

Wydatki          125 200,00 zł 

 

W trakcie realizacji budżetu zarządzeniem Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej z dnia  

16 maja 2022 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Przesmykach w I półroczu 2022 roku zrealizowała plan 

po stronie dochodów w kwocie 68 034,18 zł, co stanowi 54,34% planowanych.  

Na dochody te składają się: 

  dotacja podmiotowa z Gminy Przesmyki na działalność bieżącą – 68 000,00 zł 

 kapitalizacja odsetek – 34,18 zł 
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Ogółem przychody wyniosły 70 035,72 zł. 

 

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2022 r. stanowią kwotę  

66 011,85 zł, tj. 52,73% planowanych. 

Ogółem koszty wyniosły 62 186,66 zł. 

 

Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r. wyniósł 2 022,33 zł. 

Zobowiązania niewymagalne na dzień  30.06.2022 r. – 476,49 zł, w tym: 

 - zakup energii – 8,53 zł 

 - zakup materiałów – 467,96 zł 

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 r. – 0,00 zł 

Stan należności na dzień 30.06.2022 r. – 0,00 zł 

 

 

Kształtowanie się dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w analizowanym  

okresie tj. 01.01.2022 – 30.06.2022 r. przedstawia poniższa tabela. 

 

Dział: 921     Rozdział: 92116 

Tabela 1. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Przesmykach 

Lp. Treść Plan  Wykonanie 
Wykonanie 

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Dochody / Przychody 125 200,00 68 034,18 54,34 

1.1 
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy 

Przesmyki 
125 000,00 68 000,00 54,40 

1.2 Przychody własne 200,00 34,18 17,09 

1.2.1 kapitalizacja odsetek 200,00 34,18 17,09 

2 Wydatki / Rozchody 125 200,00 66 011,85 52,73 

2.1 Wynagrodzenia 71 247,68 34 725,00 48,74 

2.2 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 452,32 5 452,32 100,00 

2.3 Składki ZUS 13 500,00 7 203,79 53,36 

2.4 Fundusz Pracy 1 900,00 984,33 51,81 

2.5 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2.6 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 1 523,31 38,08 

2.7 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 100,00 1 491,52 48,11 

2.8 Zakup energii 10 121,00 7 567,82 74,77 

2.9 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00 

2.10 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00 

2.11 Zakup usług pozostałych 5 000,00 2 449,04 48,98 

2.12 Zakup usług telekomunikacyjnych 2 500,00 929,40 37,18 

2.13 Podróże krajowe służbowe 100,00 0,00 0,00 

2.14 Różne opłaty i składki 3 200,00 1 003,66 31,36 

2.15 Odpis na ZFŚS 2 079,00 2 079,00 100,00 

2.16 Koszty szkolenia 400,00 0,00 0,00 

2.17 Wpłaty na PPK 900,00 602,66 66,96 

       

3 
Stan środków pieniężnych na koniec 

okresu 
 2022,33  

 

 

W pierwszym półroczu 2022 roku jednostka zatrudniała 2 osoby w przeliczeniu na 1,25 etatu.  

 

Ogólny stan księgozbioru Biblioteki na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 8 260 pozycji  

i w analizowanym okresie został wzbogacony o 138 pozycji, których wartość wyniosła 

3 493,06 zł. Część zbiorów bibliotecznych została zakupiona ze środków budżetowych. Łączny 

wydatek poniesiony na ten cel przez bibliotekę to 1 491,52 zł. Zakupiono nowości książkowe 

dla dorosłych, a także dla dzieci i młodzieży zaproponowane przez Czytelników. Pozostała 

kwota tj. 1 509,32 zł to książki otrzymane w darze od Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Mordach natomiast 17 nagród książkowych o łącznej wartości 492,22 zł 

 i teatrzyk dla dzieci otrzymano w akcji „Kinder Mleczna Kanapka – Przerwa na wspólne 

czytanie”.  

W ramach swojej działalności w I półroczu 2022 roku i zgodnie z obwiązującymi restrykcjami 

GBP zrealizowała następujące działania: 
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1. wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury zorganizowano ferie zimowe „Zimowe rozmaitości z 

kulturą”, które zainicjowane były filmem pt. „Dzika ekipa” i obejmowały: 

- zajęcia plastyczne, podczas których uczestnicy malowali farbami na płótnie obrazy 

przedstawiające ulubione postacie literackie ze świata bajek i baśni. Następnie stworzyli  

i ozdobili według własnych preferencji niepowtarzalne, barwne maski karnawałowe; 

- „Las w słoiku” to kolejne warsztaty zorganizowane dla uczestników. Podczas zajęć 

przedstawione zostały poszczególne etapy pracy nad leśnym słojem. Każde dziecko 

stworzyło własna i unikalną kompozycję miniaturowego ekosystemu w szklanym słoju.  

- warsztaty plastyczne, podczas których dzieci stworzyły przepiękne króliczki ozdobione 

cekinami a także przygotowały niepowtarzalny obrus wielkanocny; 

- „zimowe rozgrywki gier planszowych”, krzyżówki, kalambury i „połamańce językowe”; 

- na zakończenie ferii zimowych przygotowano konkurs karaoke, w którym każdy uczestnik 

przedstawił piosenki ulubionych artystów i otrzymał nagrodę w postaci słodkości. Po 

karaoke odbył się seans filmowy pt; „Dzień na tak”. 

2. w lutym z okazji 60. rocznicy śmierci Władysława Broniewskiego - poety, pisarza, 

tłumacza w  bibliotece zorganizowano wystawę książek jednego z najwybitniejszych 

przedstawicieli poezji rewolucyjnej oraz socrealizmu w Polsce; 

3. w marcu z okazji „Dnia Kobiet” przygotowano dla czytelników płci pięknej kolorowe 

zakładki do książek i słodkości; 

4. z okazji Świąt Wielkanocnych zorganizowano konkurs na najpiękniejszy stroik 

wielkanocny dla uczniów klas I – VIII. Na konkurs wpłynęło 15 prac. Komisja miała nie 

lada wyzwanie, aby wyłonić zwycięzców, gdyż wszystkie prace były niepowtarzalne, 

zachwycały pomysłowością, fantazją, kolorystyką i różnorodnością wykorzystanych 

materiałów. W związku z tym postanowiono nadać „tytuł Laureata” wszystkim 

uczestnikom konkursu. Dzieci wykazały się niebywałą pracowitością oraz niesamowitymi 

zdolnościami artystycznymi; 

5. w kwietniu zorganizowano wystawę książek nawiązującą do Świąt Wielkanocnych dla 

dorosłych oraz dzieci i młodzieży; 

6. zakupiono nagrody w postaci gier planszowych na konkurs ortograficzny dla uczniów obu 

szkół z terenu gminy zorganizowany w Zespole Szkół w Łysowie; 

7. w maju uczestniczono w komisji konkursowej z okazji XXXVIII Konkursu 

Recytatorskiego dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkół  

w Przesmykach. W konkursie udział wzięło 15 uczniów, z czego 5 zakwalifikowało się do 

kolejnego miejskiego etapu przeprowadzonego w Miejskim Ośrodku Kultury  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 978B1C6D-E17F-4901-B8CE-D3778D84B988. Podpisany Strona 8



w Siedlcach. Przygotowano także nagrody w postaci gier planszowych dla zwycięzców 

konkursu; 

8. z okazji Dnia Dziecka w bibliotece dla najmłodszych czytelników wypożyczających  

w tym dniu książki czekały drobne upominki ufundowane przez lokalne firmy; 

9. zakwalifikowano się do projektu dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach 

ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Akcja ma na celu zachęcanie 

rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko 

 w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma 

w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. Projekt będzie 

realizowany na jesieni 2022. 
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Dział Rozdział § Treść Wartość Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 432.168,65 430.816,98 99,69

01095 Pozostała działalność 432.168,65 430.816,98 99,69

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

3.500,00 4.148,33 118,52

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 

prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego 

nieruchomości

2.000,00 0,00 0,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z 

budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

426.668,65 426.668,65 100,00

600 Transport i łączność 667.449,00 203.677,73 30,52

60004 Lokalny transport zbiorowy 465.731,00 200.653,73 43,08

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

67,00 0,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 66,85 0,00

Dochody budżetu Gminy Przesmyki za I półrocze 2022 roku

Tabela Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przesmyki za I półrocze 2022 roku

1
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 978B1C6D-E17F-4901-B8CE-D3778D84B988. Podpisany Strona 1



2170

Środki otrzymane z państwowych 

funduszy celowych na realizację 

zadań bieżących jednostek sektora 

finansów publicznych

425.664,00 188.691,64 44,33

2330

Dotacja celowa otrzymana od 

samorządu województwa na 

zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu 

terytorialnego

40.000,00 11.895,24 29,74

60014 Drogi publiczne powiatowe 17.718,00 3.024,00 17,07

2320

Dotacja celowa otrzymana z 

powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego

17.718,00 3.024,00 17,07

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

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

60017 Drogi wewnętrzne 184.000,00 0,00 0,00

6630

Dotacja celowa otrzymana z 

samorządu województwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego

184.000,00 0,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 207.210,00 99.466,90 48,00

70005
Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami
148.450,00 68.759,00 46,32

0470
Wpływy z opłat za trwały zarząd, 

użytkowanie i służebności
700,00 500,00 71,43

0690 Wpływy z różnych opłat 7.250,00 3.500,00 48,28

2
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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

140.000,00 64.504,67 46,07

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 254,33 50,87

70007
Gospodarowanie mieszkaniowym 

zasobem gminy
58.760,00 30.707,90 52,26

0690 Wpływy z różnych opłat 1.750,00 0,00 0,00

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

57.000,00 30.703,62 53,87

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 4,28 42,80

750 Administracja publiczna 173.452,40 178.595,16 102,96

75011 Urzędy wojewódzkie 46.446,40 23.850,74 51,35

0690 Wpływy z różnych opłat 12,40 17,05 137,50

2010

Dotacja celowa otrzymana z 

budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

46.434,00 23.833,69 51,33

75023
Urzędy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu)
123.450,00 151.188,42 122,47

0740 Wpływy z dywidend 0,00 200,00 0,00

0830 Wpływy z usług 19.000,00 12.301,80 64,75

3
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0870
Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych
4.000,00 0,00 0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 38.462,96 19.231,48

0970 Wpływy z różnych dochodów 250,00 223,66 89,46

6207

Dotacja celowa w ramach 

programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w 

art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 

6 ustawy, lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich, z 

wyłączeniem dochodów 

klasyfikowanych w paragrafie 625

100.000,00 100.000,00 100,00

75095 Pozostała działalność 3.556,00 3.556,00 100,00

0960

Wpływy z otrzymanych spadków, 

zapisów i darowizn w postaci 

pieniężnej

3.556,00 3.556,00 100,00

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu 

pomocy finansowej udzielanej 

między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i 

zakupów inwestycyjnych

0,00 0,00 0,00

751

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa

677,00 336,00 49,63

75101

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa

677,00 336,00 49,63

2010

Dotacja celowa otrzymana z 

budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

677,00 336,00 49,63

4
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754
Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa
1.539,98 1.411,98 91,69

75495 Pozostała działalność 1.539,98 1.411,98 91,69

2700

Środki na dofinansowanie własnych 

zadań bieżących gmin, powiatów 

(związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych,związków 

powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych 

źródeł

1.539,98 1.411,98 91,69

756

Dochody od osób prawnych, od 

osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem

2.750.379,73 1.536.775,30 55,88

75615

Wpływy z podatku rolnego, 

podatku leśnego, podatku od 

czynności cywilnoprawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób 

prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych

339.410,00 170.992,15 50,38

0310
Wpływy z podatku od 

nieruchomości
330.000,00 164.831,00 49,95

0320 Wpływy z podatku rolnego 2.000,00 1.526,00 76,30

0330 Wpływy z podatku leśnego 7.000,00 4.420,15 63,15

0340
Wpływy z podatku od środków 

transportowych
210,00 215,00 102,38

0910

Wpływy z odsetek od 

nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat

200,00 0,00 0,00

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

1.276.129,00 761.635,69 59,68

0310
Wpływy z podatku od 

nieruchomości
98.643,00 67.853,88 68,79

0320 Wpływy z podatku rolnego 920.000,00 550.458,15 59,83

0330 Wpływy z podatku leśnego 110.000,00 71.664,53 65,15

5
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0340
Wpływy z podatku od środków 

transportowych
48.000,00 17.038,00 35,50

0360
Wpływy z podatku od spadków i 

darowizn
8.000,00 2.472,50 30,91

0500
Wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych
75.000,00 49.390,49 65,85

0640

Wpływy z tytułu kosztów 

egzekucyjnych, opłaty komorniczej 

i kosztów upomnień

6.000,00 1.258,40 20,97

0910

Wpływy z odsetek od 

nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat

10.400,00 1.413,74 13,59

0940
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych
86,00 86,00 100,00

75618

Wpływy z innych opłat 

stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw

111.415,73 92.437,46 82,97

0270

Wpływy z części opłaty za 

zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych w obrocie hurtowym

3.000,00 6.437,70 214,59

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 18.000,00 5.085,00 28,25

0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych
18.115,73 12.252,18 67,63

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw

72.300,00 68.540,54 94,80

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 122,04 0,00

75621

Udziały gmin w podatkach 

stanowiących dochód budżetu 

państwa

1.023.425,00 511.710,00 50,00

0010
Wpływy z podatku dochodowego 

od osób fizycznych
1.017.593,00 508.794,00 50,00

0020
Wpływy z podatku dochodowego 

od osób prawnych
5.832,00 2.916,00 50,00

758 Różne rozliczenia 10.527.880,00 3.406.296,44 32,36

6
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 978B1C6D-E17F-4901-B8CE-D3778D84B988. Podpisany Strona 6



75801

Część oświatowa subwencji 

ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego

2.708.899,00 1.648.673,00 60,86

2920
Subwencje ogólne z budżetu 

państwa
2.708.899,00 1.648.673,00 60,86

75802
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego
39.882,00 39.882,00 100,00

2750
Środki na uzupełnienie dochodów 

gmin
39.882,00 39.882,00 100,00

75807
Część wyrównawcza subwencji 

ogólnej dla gmin
3.391.924,00 1.695.960,00 50,00

2920
Subwencje ogólne z budżetu 

państwa
3.391.924,00 1.695.960,00 50,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 14.887,00 14.887,44 100,00

0940
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych
0,00 0,44 0,00

2700

Środki na dofinansowanie własnych 

zadań bieżących gmin, powiatów 

(związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych,związków 

powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych 

źródeł

14.887,00 14.887,00 100,00

75816 Wpływy do rozliczenia 4.089.750,00 0,00 0,00

6090

Środki z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 na 

finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych 

związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19

4.089.750,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 268.755,00 0,00 0,00
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6090

Środki z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 na 

finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych 

związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19

268.755,00 0,00 0,00

75831
Część równoważąca subwencji 

ogólnej dla gmin
13.783,00 6.894,00 50,02

2920
Subwencje ogólne z budżetu 

państwa
13.783,00 6.894,00 50,02

801 Oświata i wychowanie 124.379,48 71.777,90 57,71

80104 Przedszkola 109.306,00 58.088,04 53,14

0660
Wpływy z opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego
11.000,00 5.700,00 51,82

0830 Wpływy z usług 20.000,00 12.483,54 62,42

2030

Dotacja celowa otrzymana z 

budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

78.306,00 39.904,50 50,96

80153

Zapewnienie uczniom prawa do 

bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych

9.673,48 9.673,48 100,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z 

budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

9.673,48 9.673,48 100,00

80195 Pozostała działalność 5.400,00 4.016,38 74,38
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0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1.500,00 992,38 66,16

0940
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych
2.400,00 2.400,00 100,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1.500,00 624,00 41,60

852 Pomoc społeczna 605.259,00 520.726,39 86,03

85213

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w 

centrum integracji społecznej

4.500,00 2.600,00 57,78

2030

Dotacja celowa otrzymana z 

budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

4.500,00 2.600,00 57,78

85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc 

w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

5.000,00 4.300,00 86,00

2030

Dotacja celowa otrzymana z 

budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

5.000,00 4.300,00 86,00

85216 Zasiłki stałe 45.000,00 29.021,91 64,49

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 121,91 0,00

2030

Dotacja celowa otrzymana z 

budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

45.000,00 28.900,00 64,22

85219 Ośrodki pomocy społecznej 74.900,00 50.445,28 67,35
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0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3.700,00 1.453,57 39,29

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 10.678,71 0,00

2030

Dotacja celowa otrzymana z 

budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

71.200,00 38.313,00 53,81

85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi
0,00 1.300,20 0,00

0830 Wpływy z usług 0,00 1.300,20 0,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 19.001,00 19.001,00 100,00

2030

Dotacja celowa otrzymana z 

budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

19.001,00 19.001,00 100,00

85231 Pomoc dla cudzoziemców 184.301,00 141.501,00 76,78

2700

Środki na dofinansowanie własnych 

zadań bieżących gmin, powiatów 

(związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych,związków 

powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych 

źródeł

184.301,00 141.501,00 76,78

85295 Pozostała działalność 272.557,00 272.557,00 100,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z 

budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

272.557,00 272.557,00 100,00

854
Edukacyjna opieka 

wychowawcza
6.522,00 6.522,00 100,00

10
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 978B1C6D-E17F-4901-B8CE-D3778D84B988. Podpisany Strona 10



85415
Pomoc materialna dla uczniów o 

charakterze socjalnym
6.522,00 6.522,00 100,00

2030

Dotacja celowa otrzymana z 

budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

6.522,00 6.522,00 100,00

855 Rodzina 2.416.540,00 1.860.672,23 77,00

85501 Świadczenie wychowawcze 1.108.690,00 1.108.690,00 100,00

2060

Dotacja celowa otrzymana z 

budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej 

zlecone

gminom (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym), 

związane z realizacją świadczenia 

wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w 

wychowywaniu dzieci

1.108.690,00 1.108.690,00 100,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie 

z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego

1.275.300,00 723.882,68 56,76

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 8,13 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 6.300,00 532,84 8,46

2010

Dotacja celowa otrzymana z 

budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

1.269.000,00 722.000,00 56,90

2360
Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego
0,00 1.341,71 0,00

85503 Karta Dużej Rodziny 50,00 39,55 79,10
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0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,55 0,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z 

budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

50,00 39,00 78,00

85513

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby pobierające 

zasiłki dla opiekunów

32.500,00 28.060,00 86,34

2010

Dotacja celowa otrzymana z 

budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

32.500,00 28.060,00 86,34

900
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska
416.845,00 178.699,81 42,87

90002
Gospodarka odpadami 

komunalnymi
316.584,00 176.429,20 55,73

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw

316.560,00 176.405,20 55,73

0940
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych
24,00 24,00 100,00

90005
Ochrona powietrza 

atmosferycznego i klimatu
14.668,00 0,00 0,00

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu 

pomocy finansowej udzielanej 

między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących

14.668,00 0,00 0,00

90019

Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat i 

kar za korzystanie ze środowiska

1.000,00 1.340,06 134,01

12
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 978B1C6D-E17F-4901-B8CE-D3778D84B988. Podpisany Strona 12



0690 Wpływy z różnych opłat 1.000,00 1.340,06 134,01

90020

Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat 

produktowych

70,00 0,00 0,00

0400 Wpływy z opłaty produktowej 70,00 0,00 0,00

90026
Pozostałe działania związane z 

gospodarką odpadami
82.523,00 930,55 1,13

0640

Wpływy z tytułu kosztów 

egzekucyjnych, opłaty komorniczej 

i kosztów upomnień

1.000,00 731,20 73,12

0910

Wpływy z odsetek od 

nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat

500,00 199,35 39,87

2460

Środki otrzymane od pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na realizacje 

zadań bieżących jednostek 

zaliczanych do sektora finansów 

publicznych

81.023,00 0,00 0,00

90095 Pozostała działalność 2.000,00 0,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 2.000,00 0,00 0,00

921
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego
13.600,00 2.641,78 19,42

92105
Pozostałe zadania w zakresie 

kultury
10.000,00 0,00 0,00

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu 

pomocy finansowej udzielanej 

między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i 

zakupów inwestycyjnych

10.000,00 0,00 0,00

92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i 

kluby
3.600,00 2.641,78 73,38
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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

3.000,00 2.641,78 88,06

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 0,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 0,00 0,00

Razem: 18.343.902,24 8.498.416,60 46,33

Dochody bieżące 13.685.397,24 8.398.416,60 61,37

Dochody majątkowe
4.658.505,00 100.000,00 2,15

w tym:
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Dział Rozdział § Treść Wartość
Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 467.108,97 441.392,37 94,49

01030 Izby rolnicze 18.440,00 10.708,84 58,07

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb 

rolniczych w wysokości 2% 

uzyskanych wpływów z 

podatku rolnego

18.440,00 10.708,84 58,07

01095 Pozostała działalność 448.668,97 430.683,53 95,99

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
3.598,50 3.598,50 100,00

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
615,34 615,34 100,00

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz 

Fundusz Solidarnościowy
88,16 88,16 100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 1.292,31 86,15

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
2.200,05 200,05 9,09

4220 Zakup środków żywności 500,32 127,00 25,38

4300 Zakup usług pozostałych 18.864,00 4.984,00 26,42

4390

Zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz i 

opinii

1.500,00 1.425,57 95,04

4430 Różne opłaty i składki 419.752,60 418.302,60 99,65

4520

Opłaty na rzecz budżetów 

jednostek samorządu 

terytorialnego

50,00 50,00 100,00

600 Transport i łączność 6.042.913,92 308.989,36 5,11

60004 Lokalny transport zbiorowy 513.905,92 222.012,12 43,20

Wydatki budżetu Gminy Przesmyki za I półrocze 2022 roku

Tabela Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przesmyki za I pólrocze 2022 roku
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2830

Dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub 

dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom nie 

zaliczanym do sektora 

finansów publicznych

40.000,00 11.895,24 29,74

4300 Zakup usług pozostałych 473.905,92 210.116,88 44,34

60014 Drogi publiczne powiatowe 635.393,00 3.024,00 0,48

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 0,00 0,00

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
7.641,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 1.770,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 6.307,00 3.024,00 47,95

6300

Dotacja celowa na pomoc 

finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego na 

dofinansowanie własnych 

zadań inwestycyjnych i 

zakupów inwestycyjnych

617.675,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 2.964.400,00 18.115,50 0,61

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
9.400,00 200,00 2,13

4270 Zakup usług remontowych 20.000,00 848,70 4,24

4300 Zakup usług pozostałych 15.000,00 0,00 0,00

6050
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych
2.920.000,00 17.066,80 0,58

60017 Drogi wewnetrzne 1.922.000,00 65.622,74 3,41

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
15.000,00 2.391,05 15,94

4270 Zakup usług remontowych 70.000,00 42.461,90 60,66

4300 Zakup usług pozostałych 12.000,00 6.368,09 53,07

6050
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych
1.825.000,00 14.401,70 0,79

60095 Pozostała działalność 7.215,00 215,00 2,98

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 0,00 0,00

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
1.000,00 0,00 0,00
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4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 0,00 0,00

4500

Pozostałe podatki na rzecz 

budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego

215,00 215,00 100,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 157.900,00 44.262,08 28,03

70005
Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami
104.800,00 26.660,44 25,44

4260 Zakup energii 18.000,00 6.431,78 35,73

4270 Zakup usług remontowych 5.000,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 50.500,00 16.388,66 32,45

4390

Zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz i 

opinii

18.200,00 3.690,00 20,27

4430 Różne opłaty i składki 7.000,00 0,00 0,00

4510
Opłaty na rzecz budżetu 

państwa
1.000,00 0,00 0,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów 

jednostek samorządu 

terytorialnego

1.000,00 0,00 0,00

4530
Podatek od towarów i usług 

(VAT).
100,00 0,00 0,00

4610
Koszty postępowania 

sądowego i prokuratorskiego
4.000,00 150,00 3,75

70007

Gospodarowanie 

mieszkaniowym zasobem 

gminy

53.100,00 17.601,64 33,15

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
2.100,00 937,89 44,66

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz 

Fundusz Solidarnościowy
200,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12.500,00 5.460,00 43,68

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
14.000,00 7.550,00 53,93

4260 Zakup energii 6.300,00 2.708,25 42,99

4270 Zakup usług remontowych 6.000,00 184,50 3,08

4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 250,00 8,33
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4390

Zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz i 

opinii

2.000,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 7.000,00 511,00 7,30

710 Działalność usługowa 48.298,95 44.016,95 91,13

71004
Plany zagospodarowania 

przestrzennego
12.000,00 7.718,00 64,32

4300 Zakup usług pozostałych 12.000,00 7.718,00 64,32

71095 Pozostała działalność 36.298,95 36.298,95 100,00

6639

Dotacja celowa przekazana do 

samorządu województwa na 

inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego

36.298,95 36.298,95 100,00

750 Administracja publiczna 4.439.977,64 1.491.153,94 33,58

75011 Urzędy wojewódzkie 46.581,25 23.388,69 50,21

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
28.000,00 16.790,00 59,96

4040
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne
2.000,00 2.000,00 100,00

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
5.329,00 3.430,26 64,37

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz 

Fundusz Solidarnościowy
880,00 491,50 55,85

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
2.000,00 377,16 18,86

4300 Zakup usług pozostałych 8.225,00 152,52 1,85

4510
Opłaty na rzecz budżetu 

państwa
147,25 147,25 100,00

75022
Rady gmin (miast i miast na 

prawach powiatu)
91.000,00 40.612,42 44,63

3030
Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych
85.000,00 39.760,00 46,78

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
2.000,00 0,00 0,00
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4220 Zakup środków żywności 1.000,00 852,42 85,24

4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 0,00 0,00

75023
Urzędy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu)
2.540.880,40 1.202.343,13 47,32

3020
Wydatki osobowe 

niezaliczone do wynagrodzeń
5.000,00 1.551,50 31,03

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
1.609.880,00 788.754,56 48,99

4040
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne
107.000,00 102.871,50 96,14

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
278.500,00 150.226,49 53,94

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz 

Fundusz Solidarnościowy
29.000,00 11.192,13 38,59

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 0,00 0,00

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
157.176,15 46.292,56 29,45

4217
Zakup materiałów i 

wyposażenia
50.900,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 3.000,00 981,27 32,71

4260 Zakup energii 33.949,40 5.985,41 17,63

4270 Zakup usług remontowych 5.026,00 1.672,80 33,28

4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000,00 490,00 24,50

4300 Zakup usług pozostałych 61.442,00 45.563,84 74,16

4307 Zakup usług pozostałych 5.000,00 0,00 0,00

4360
Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych
8.000,00 4.259,00 53,24

4390

Zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz i 

opinii

10.000,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 116,00 23,20

4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
34.880,85 28.500,00 81,71

4530
Podatek od towarów i usług 

(VAT).
1.026,00 1.025,52 99,95
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4700

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej

12.500,00 4.896,00 39,17

4710
Wpłaty na PPK finansowane 

przez podmiot zatrudniający
22.000,00 7.964,55 36,20

6060

Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek 

budżetowych

55.000,00 0,00 0,00

6067

Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek 

budżetowych

44.100,00 0,00 0,00

75075
Promocja jednostek 

samorządu terytorialnego
31.000,00 11.913,62 38,43

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
5.000,00 690,32 13,81

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

4300 Zakup usług pozostałych 15.000,00 5.442,75 36,29

4430 Różne opłaty i składki 10.000,00 5.780,55 57,81

75095 Pozostała działalność 1.730.515,99 212.896,08 12,30

2330

Dotacja celowa przekazana do 

samorządu województwa na 

zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego

2.000,00 2.000,00 100,00

3030
Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych
38.600,00 17.250,00 44,69

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
1.288,15 650,14 50,47

4100
Wynagrodzenia agencyjno-

prowizyjne
35.000,00 19.907,00 56,88

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
220,27 111,17 50,47

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz 

Fundusz Solidarnościowy
31,56 15,93 50,48

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 0,00 0,00

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
27.000,00 5.075,12 18,80
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4270 Zakup usług remontowych 7.205,50 738,00 10,24

4300 Zakup usług pozostałych 65.000,00 33.300,71 51,23

4430 Różne opłaty i składki 18.155,00 5.553,20 30,59

4500

Pozostałe podatki na rzecz 

budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego

100,00 0,00 0,00

4510
Opłaty na rzecz budżetu 

państwa
1.000,00 0,00 0,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów 

jednostek samorządu 

terytorialnego

1.007,75 489,75 48,60

4610
Koszty postępowania 

sądowego i prokuratorskiego
1.000,00 113,92 11,39

6050
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych
1.522.907,76 127.691,14 8,38

751

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz 

sądownictwa

677,00 336,00 49,63

75101

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa

677,00 336,00 49,63

4300 Zakup usług pozostałych 677,00 336,00 49,63

754
Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa
119.325,00 72.110,06 60,43

75412 Ochotnicze straże pożarne 69.045,00 30.525,06 44,21

3020
Wydatki osobowe 

niezaliczone do wynagrodzeń
8.000,00 6.060,00 75,75

3030
Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych
1.000,00 0,00 0,00

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
3.500,00 1.077,30 30,78

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz 

Fundusz Solidarnościowy
500,00 18,39 3,68

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23.000,00 8.800,00 38,26
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4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
8.000,00 2.215,69 27,70

4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 12.845,00 9.670,68 75,29

4430 Różne opłaty i składki 10.000,00 2.683,00 26,83

4520

Opłaty na rzecz budżetów 

jednostek samorządu 

terytorialnego

200,00 0,00 0,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 9.280,00 4.620,00 49,78

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
9.280,00 4.620,00 49,78

75495 Pozostała działalność 41.000,00 36.965,00 90,16

4270 Zakup usług remontowych 9.000,00 7.445,00 82,72

6050
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych
32.000,00 29.520,00 92,25

757 Obsługa długu publicznego 35.000,00 17.954,56 51,30

75702

Obsługa papierów 

wartościowych, kredytów i 

pożyczek oraz innych 

zobowiązań jednostek 

samorządu terytorialnego 

zaliczanych do tytułu 

dłużnego – kredyty i pożyczki

35.000,00 17.954,56 51,30

8110

Odsetki od samorządowych 

papierów wartościowych lub 

zaciągniętych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego 

kredytów i pożyczek

35.000,00 17.954,56 51,30

758 Różne rozliczenia 62.164,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 62.164,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 62.164,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 4.495.997,48 2.209.226,35 49,14
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80101 Szkoły podstawowe 3.065.029,89 1.477.410,27 48,20

3020
Wydatki osobowe 

niezaliczone do wynagrodzeń
122.600,00 57.131,62 46,60

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
336.000,00 150.207,73 44,70

4040
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne
18.894,60 18.894,60 100,00

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
358.143,00 190.128,65 53,09

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz 

Fundusz Solidarnościowy
34.432,00 14.760,16 42,87

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 0,00 0,00

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
80.100,00 31.862,23 39,78

4240
Zakup środków 

dydaktycznych i książek
32.000,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 19.000,00 10.010,24 52,69

4270 Zakup usług remontowych 4.000,00 2.144,20 53,61

4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 305,00 38,13

4300 Zakup usług pozostałych 27.000,00 15.981,30 59,19

4360
Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych
3.000,00 1.097,90 36,60

4410 Podróże służbowe krajowe 599,00 204,40 34,12

4430 Różne opłaty i składki 13.000,00 2.039,22 15,69

4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
79.341,00 68.916,00 86,86

4700

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej

1.774,40 1.350,00 76,08

4710
Wpłaty na PPK finansowane 

przez podmiot zatrudniający
500,00 0,00 0,00

4790
Wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli
1.646.682,00 777.513,13 47,22

4800
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne nauczycieli
134.863,89 134.863,89 100,00
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6050
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych
152.000,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola 746.608,55 377.594,00 50,57

2310

Dotacja celowa przekazana 

gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego

25.000,00 0,00 0,00

3020
Wydatki osobowe 

niezaliczone do wynagrodzeń
15.500,00 8.768,80 56,57

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
141.500,00 82.922,32 58,60

4040
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne
11.631,08 11.631,08 100,00

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
77.695,00 43.116,81 55,49

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz 

Fundusz Solidarnościowy
9.095,00 5.645,12 62,07

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.500,00 3.060,00 55,64

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
54.000,00 23.819,77 44,11

4240
Zakup środków 

dydaktycznych i książek
4.500,00 1.145,70 25,46

4260 Zakup energii 13.400,00 7.130,72 53,21

4270 Zakup usług remontowych 4.250,00 984,00 23,15

4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 110,00 36,67

4300 Zakup usług pozostałych 10.950,00 6.240,83 56,99

4330

Zakup usług przez jednostki 

samorządu terytorialnego od 

innych jednostek samorządu 

terytorialnego

75.000,00 14.936,15 19,91

4360
Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych
2.300,00 1.248,79 54,30

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 98,00 49,00
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4430 Różne opłaty i składki 4.000,00 469,50 11,74

4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
15.936,00 14.006,00 87,89

4700

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej

900,00 180,00 20,00

4710
Wpłaty na PPK finansowane 

przez podmiot zatrudniający
200,00 0,00 0,00

4790
Wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli
258.975,00 136.303,94 52,63

4800
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne nauczycieli
15.776,47 15.776,47 100,00

80107 Świetlice szkolne 48.225,00 25.212,36 52,28

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
6.100,00 3.036,31 49,78

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz 

Fundusz Solidarnościowy
880,00 433,71 49,29

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
500,00 411,34 82,27

4240
Zakup środków 

dydaktycznych i książek
500,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 700,00 643,14 91,88

4300 Zakup usług pozostałych 500,00 385,70 77,14

4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
3.045,00 2.600,00 85,39

4790
Wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli
36.000,00 17.702,16 49,17

80113 Dowożenie uczniów do szkół 63.409,93 37.270,80 58,78

4300 Zakup usług pozostałych 63.409,93 37.270,80 58,78

80146
Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli
17.141,00 1.900,00 11,08

4300 Zakup usług pozostałych 7.200,00 0,00 0,00
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4410 Podróże służbowe krajowe 386,00 0,00 0,00

4700

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej

9.555,00 1.900,00 19,88

80148
Stołówki szkolne i 

przedszkolne
246.667,63 116.709,32 47,31

3020
Wydatki osobowe 

niezaliczone do wynagrodzeń
400,00 0,00 0,00

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
179.000,00 67.642,71 37,79

4040
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne
10.729,63 10.729,63 100,00

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
26.000,00 13.410,64 51,58

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz 

Fundusz Solidarnościowy
1.400,00 728,39 52,03

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
7.500,00 6.026,29 80,35

4260 Zakup energii 4.400,00 3.541,51 80,49

4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 8.500,00 7.627,15 89,73

4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
8.038,00 7.003,00 87,12

4710
Wpłaty na PPK finansowane 

przez podmiot zatrudniający
300,00 0,00 0,00

80149

Realizacja zadań 

wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci w 

przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych 

formach wychowania 

46.633,00 4.303,54 9,23

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
3.610,00 616,32 17,07

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz 

Fundusz Solidarnościowy
442,00 88,19 19,95

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
4.000,00 0,00 0,00
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4240
Zakup środków 

dydaktycznych i książek
16.000,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 6.371,00 0,00 0,00

4790
Wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli
16.210,00 3.599,03 22,20

80150

Realizacja zadań 

wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci i 

młodzieży w szkołach 

podstawowych

171.470,00 98.778,35 57,61

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
50.249,00 32.884,95 65,44

4040
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne
4.790,00 4.790,00 100,00

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
20.670,00 12.557,41 60,75

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz 

Fundusz Solidarnościowy
2.705,00 1.849,71 68,38

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
7.000,00 358,00 5,11

4240
Zakup środków 

dydaktycznych i książek
9.189,00 1.383,69 15,06

4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 0,00 0,00

4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
6.729,00 6.001,00 89,18

4790
Wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli
61.708,00 33.523,59 54,33

4800
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne nauczycieli
5.430,00 5.430,00 100,00

80153

Zapewnienie uczniom prawa 

do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych

9.673,48 0,00 0,00

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
148,81 0,00 0,00

4240
Zakup środków 

dydaktycznych i książek
9.524,67 0,00 0,00

80195 Pozostała działalność 81.139,00 70.047,71 86,33
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3030
Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych
5.000,00 3.159,52 63,19

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
1.400,00 1.362,59 97,33

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
1.644,00 1.637,92 99,63

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz 

Fundusz Solidarnościowy
235,00 234,67 99,86

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
1.135,00 0,00 0,00

4240
Zakup środków 

dydaktycznych i książek
2.257,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 25.000,00 22.963,10 91,85

4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
36.252,00 32.474,00 89,58

4790
Wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli
8.216,00 8.215,91 100,00

851 Ochrona zdrowia 48.715,82 13.390,97 27,49

85153 Zwalczanie narkomanii 4.000,00 1.990,97 49,77

4190 Nagrody konkursowe 668,15 668,15 100,00

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
1.331,85 1.322,82 99,32

4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 0,00 0,00

85154
Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi
44.715,82 11.400,00 25,49

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
215,82 0,00 0,00

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz 

Fundusz Solidarnościowy
400,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 0,00 0,00

4190 Nagrody konkursowe 3.000,00 0,00 0,00

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
2.000,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 3.000,00 0,00 0,00
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4300 Zakup usług pozostałych 34.000,00 11.400,00 33,53

4510
Opłaty na rzecz budżetu 

państwa
1.500,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 1.141.309,00 705.950,32 61,85

85202 Domy pomocy społecznej 3.826,00 0,00 0,00

4330

Zakup usług przez jednostki 

samorządu terytorialnego od 

innych jednostek samorządu 

terytorialnego

3.826,00 0,00 0,00

85213

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy 

społecznej oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w 

centrum integracji społecznej

4.500,00 2.597,67 57,73

4130
Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne
4.500,00 2.597,67 57,73

85214

Zasiłki okresowe, celowe i 

pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe

18.000,00 6.587,40 36,60

3110 Świadczenia społeczne 18.000,00 6.587,40 36,60

85216 Zasiłki stałe 45.500,00 28.984,91 63,70

2910

Zwrot dotacji oraz płatności 

wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z 

naruszeniem procedur, o 

których mowa w art. 184 

ustawy, pobranych nienależnie 

lub w nadmiernej wysokości

500,00 121,91 24,38

3110 Świadczenia społeczne 45.000,00 28.863,00 64,14

85219 Ośrodki pomocy społecznej 515.409,00 242.854,88 47,12

3020
Wydatki osobowe 

niezaliczone do wynagrodzeń
300,00 0,00 0,00
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4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
332.000,00 152.060,96 45,80

4040
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne
23.798,00 23.797,11 100,00

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
61.200,00 32.322,35 52,81

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz 

Fundusz Solidarnościowy
4.800,00 2.513,52 52,37

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 250,00 0,00 0,00

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
29.465,00 8.273,02 28,08

4260 Zakup energii 5.000,00 2.437,99 48,76

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 40.000,00 12.381,54 30,95

4360
Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych
2.630,00 1.216,12 46,24

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 89,88 44,94

4430 Różne opłaty i składki 4.600,00 1.003,66 21,82

4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
8.566,00 5.800,73 67,72

4700

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej

2.000,00 958,00 47,90

4710
Wpłaty na PPK finansowane 

przez podmiot zatrudniający
100,00 0,00 0,00

85228

Usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi 

opiekuńcze

12.015,00 4.279,52 35,62

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
1.830,00 639,32 34,94

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.185,00 3.640,20 35,74

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 32.001,00 23.521,20 73,50

3110 Świadczenia społeczne 32.001,00 23.521,20 73,50

85231 Pomoc dla cudzoziemców 184.301,00 128.609,50 69,78
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3110 Świadczenia społeczne 182.900,00 127.840,00 69,90

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
50,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 1.351,00 769,50 56,96

85295 Pozostała działalność 325.757,00 268.515,24 82,43

3110 Świadczenia społeczne 267.213,00 267.104,24 99,96

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
1.200,00 1.200,00 100,00

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
180,00 180,00 100,00

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz 

Fundusz Solidarnościowy
20,00 20,00 100,00

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
1.244,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 2.200,00 11,00 0,50

4360
Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych
500,00 0,00 0,00

6050
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych
53.200,00 0,00 0,00

854
Edukacyjna opieka 

wychowawcza
12.772,00 7.936,31 62,14

85415
Pomoc materialna dla uczniów 

o charakterze socjalnym
7.772,00 4.576,31 58,88

3240 Stypendia dla uczniów 7.772,00 4.576,31 58,88

85416
Pomoc materialna dla uczniów 

o charakterze motywacyjnym
5.000,00 3.360,00 67,20

3240 Stypendia dla uczniów 5.000,00 3.360,00 67,20

855 Rodzina 2.470.540,00 1.878.198,53 76,02

85501 Świadczenie wychowawcze 1.108.690,00 1.108.690,00 100,00

3110 Świadczenia społeczne 1.105.032,50 1.105.032,50 100,00
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4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
2.106,30 2.106,30 100,00

4040
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne
1.150,00 1.150,00 100,00

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
90,00 90,00 100,00

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz 

Fundusz Solidarnościowy
10,00 10,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 301,20 301,20 100,00

85502

Świadczenia rodzinne, 

świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia 

społecznego

1.276.300,00 719.122,58 56,34

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

6.300,00 532,84 8,46

3110 Świadczenia społeczne 1.158.960,00 647.790,99 55,89

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
23.000,00 13.976,28 60,77

4040
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne
1.700,00 1.700,00 100,00

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
75.000,00 51.971,04 69,29

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz 

Fundusz Solidarnościowy
500,00 308,00 61,60

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
1.910,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 400,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 2.212,80 44,26

4360
Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych
400,00 0,00 0,00

4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
830,00 622,50 75,00
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4580 Pozostałe odsetki 1.000,00 8,13 0,81

4700

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej

1.000,00 0,00 0,00

4710
Wpłaty na PPK finansowane 

przez podmiot zatrudniający
300,00 0,00 0,00

85503 Karta Dużej Rodziny 50,00 39,00 78,00

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
50,00 39,00 78,00

85508 Rodziny zastępcze 53.000,00 22.867,70 43,15

4330

Zakup usług przez jednostki 

samorządu terytorialnego od 

innych jednostek samorządu 

terytorialnego

53.000,00 22.867,70 43,15

85513

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za 

osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów

32.500,00 27.479,25 84,55

4130
Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne
32.500,00 27.479,25 84,55

900
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska
602.309,18 200.140,92 33,23

90001
Gospodarka ściekowa i 

ochrona wód
1.000,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 1.000,00 0,00 0,00

90002
Gospodarka odpadami 

komunalnymi
344.217,13 103.023,90 29,93

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
20.000,00 15.050,00 75,25

4040
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne
2.000,00 2.000,00 100,00

4100
Wynagrodzenia agencyjno-

prowizyjne
15.000,00 8.814,00 58,76

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
3.700,00 2.915,55 78,80

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz 

Fundusz Solidarnościowy
600,00 417,75 69,63

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
2.000,00 0,00 0,00
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4260 Zakup energii 400,30 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 300.516,83 73.826,60 24,57

90005
Ochrona powietrza 

atmosferycznego i klimatu
34.336,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 29.336,00 0,00 0,00

4390

Zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz i 

opinii

5.000,00 0,00 0,00

90015
Oświetlenie ulic, placów i 

dróg
118.000,00 59.218,19 50,18

4260 Zakup energii 70.000,00 41.788,24 59,70

4270 Zakup usług remontowych 48.000,00 17.429,95 36,31

90019

Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z 

opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska

1.000,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 0,00 0,00

90026
Pozostałe działania związane z 

gospodarką odpadami
95.756,00 31.151,83 32,53

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
1.200,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 94.556,00 31.151,83 32,95

90095 Pozostała działalność 8.000,05 6.747,00 84,34

4430 Różne opłaty i składki 8.000,05 6.747,00 84,34

921
Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego
552.000,00 189.936,90 34,41

92105
Pozostałe zadania w zakresie 

kultury
70.000,00 0,00 0,00

6050
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych
70.000,00 0,00 0,00

92109
Domy i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby
279.000,00 121.936,90 43,70

2480

Dotacja podmiotowa z 

budżetu dla samorządowej 

instytucji kultury

145.000,00 106.000,00 73,10

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
10.000,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 20.000,00 12.696,61 63,48
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4270 Zakup usług remontowych 5.000,00 1.500,00 30,00

4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 1.468,29 29,37

4390

Zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz i 

opinii

5.000,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 12.000,00 272,00 2,27

6050
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych
77.000,00 0,00 0,00

92116 Biblioteki 190.000,00 68.000,00 35,79

2480

Dotacja podmiotowa z 

budżetu dla samorządowej 

instytucji kultury

125.000,00 68.000,00 54,40

6050
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych
65.000,00 0,00 0,00

92120
Ochrona zabytków i opieka 

nad zabytkami
3.000,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 0,00 0,00

92195 Pozostała działalność 10.000,00 0,00 0,00

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

926 Kultura fizyczna 11.300,00 640,00 5,66

92605
Zadania w zakresie kultury 

fizycznej
11.300,00 640,00 5,66

4210
Zakup materiałów i 

wyposażenia
5.000,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 290,00 5,80

4430 Różne opłaty i składki 1.300,00 350,00 26,92

Razem: 20.708.308,96 7.625.635,62 36,82

wydatki majątkowe 7.470.181,71 224.978,59 3,01

wydatki bieżące 13.238.127,25 7.400.657,03 55,90

z tego
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wynagrodzenia i pochodne 6.258.572,77 3.248.473,24 51,90

dotacje na zadania bieżące 347.000,00 187.895,24 54,15

na obsługę długu gminy 35.000,00 17.954,56 36,82

w tym :
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WYKONANIE

%

1 Cierpigórz -468,24 37.526,00 37.057,76 23.152,24 13.905,52 62,48

2 Dąbrowa 13.321,45 78.577,73 91.899,18 56.305,69 35.593,49 61,27

3 Głuchówek 1.993,52 29.318,00 31.311,52 20.683,18 10.628,34 66,06

4 Górki -83,00 15.773,00 15.690,00 9.518,00 6.172,00 60,66

5 Kaliski 518,50 40.577,00 41.095,50 20.314,00 20.781,50 49,43

6 Kamianki-Czabaje 1.636,97 22.054,00 23.690,97 13.693,50 9.997,47 57,80

7 Kamianki Lackie 687,00 63.552,00 64.239,00 33.754,01 30.484,99 52,54

8 Kamianki - Nicki 1.192,52 18.487,85 19.680,37 10.903,73 8.776,64 55,40

9 Kamianki - Wańki 732,30 25.568,00 26.300,30 14.326,25 11.974,05 54,47

10 Kukawki 626,12 25.943,00 26.569,12 14.882,93 11.686,19 56,02

11 Lipiny 11.272,79 60.286,00 71.558,79 38.404,24 33.154,55 53,67

12 Łysów 9.766,06 127.618,00 137.384,06 85.058,83 52.325,23 61,91

13 Pniewiski 8.407,53 47.402,00 55.809,53 27.782,98 28.026,55 49,78

14 Przesmyki 11.770,48 172.614,00 184.384,48 101.017,63 83.366,85 54,79

15 Raczyny 5.164,76 84.432,50 89.597,26 48.202,64 41.394,62 53,80

16 Stare Rzewuski 2.274,60 62.598,00 64.872,60 33.545,23 31.327,37 51,71

17 Tarków 1.234,88 20.742,87 21.977,75 15.558,58 6.419,17 70,79

18 Tarkówek 828,79 26.365,00 27.193,79 14.328,00 12.865,79 52,69

19 Wólka Łysowska 2.918,51 60.062,00 62.980,51 39.274,50 23.706,01 62,36

20 Zalesie 1,39 13.611,00 13.612,39 7.917,00 5.695,39 58,16

21 Zawady 3.804,87 65.348,36 69.153,23 40.411,40 28.741,83 58,44

22 Zaborów 3.018,60 22.234,40 25.253,00 13.718,00 11.535,00 54,32

23 Podraczynie 390,10 13.824,00 14.214,10 7.224,00 6.990,10 50,82

81.010,50 1.134.514,71 1.215.525,21 689.976,56 525.548,65 56,76RAZEM

TABELA NR 3 DOINFORMACJIO PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE Z REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH SOŁECTW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

LP SOŁECTWO
SALDO 

POCZĄTKOWE

PRZYPIS 

BIEŻĄCY– 

ODPIS

NALEŻNOŚĆ
WPŁATY-

ZWROTY

SALDO 

RACHUNKOWE
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 LP.
SALDO 

POCZĄTKOWE

PRZYPIS 

BIEŻĄCY - ODPIS
NALEŻNOŚĆ

WPŁATY  - 

ZWROTY

SALDO 

RACHUNKOWE
WYKONANIE %

1 -3,00 0,00 -3,00 0,00 -3,00 0,00

2 0,00 4.590,00 4.590,00 2.298,00 2.292,00 50,07

3 0,00 396,00 396,00 198,00 198,00 50,00

4 0,00 1.803,00 1.803,00 900,00 903,00 49,92

5 0,00 5,00 5,00 5,00 0,00 100,00

6 0,00 692,00 692,00 692,00 0,00 100,00

7 0,00 12.526,00 12.526,00 6.259,00 6.267,00 49,97

8 0,00 37.818,00 37.818,00 18.912,00 18.906,00 50,01

9 -41,00 6.223,00 6.182,00 3.114,00 3.068,00 50,37T-Mobile Polska S.A.

Cenrtrum Medyczno-

Diagnostyczne Sp.z o.o.

Okręgowa Spółdzielnia 

Mleczarska Siedlce

POCZTA POLSKA S.A. Siedlce

Krajowy Ośrodek Rolnictwa 

Oddział Terenowy w 

Warszawie

PKP S.A.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

TABELA NR 4 DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE Z REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH OSÓB PRAWNYCH NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

NAZWA PODMIOTU

TP Invest  Sp. z o.o.

BS Łosice O/Przesmyki

Orange Polska S.A. 
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10 0,00 4.911,00 4.911,00 2.457,00 2.454,00 50,03

11 2.292,00 -1.375,00 917,00 0,00 917,00 0,00

12 0,00 161.108,00 161.108,00 80.556,00 80.552,00 50,00

13 0,00 11.200,00 11.200,00 5.598,00 5.602,00 49,98

14 1,00 11.200,00 11.201,00 5.598,00 5.603,00 49,98

15 0,00 76.482,00 76.482,00 38.244,00 38.238,00 50,00

2.249,00 327.579,00 329.828,00 164.831,00 164.997,00 99,90

16 0,00 4.852,00 4.852,00 2.421,00 2.431,00 49,90

17 0,00 116,00 116,00 116,00 0,00 100,00

18 0,00 148,00 148,00 148,00 0,00 100,00

19 73,00 79,00 152,00 0,00 152,00 0,00

20 0,00 67,00 67,00 0,00 67,00 0,00

ON TOWER SP Z O.O.

Fundacja Jas na Zawsze

PGE Dystrybucja S.A. Oddział 

Warszawa

Operator Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM 

S.A.

        RAZEM

Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Sarnaki

PODATEK LEŚNY

Towerlink Poland Społka                                        

z o.o. w Warszawie

BIOMASA Sp z o.o.

Siedleckie Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom z Chorobą 

Alzheimera

Parafia Rzymsko - Katolicka 

w Przesmykach

Krajowy Ośrodek Rolnictwa 

Oddział Terenowy w 

Warszawie

DOMUR KONSORCJUM 

Warszawa
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21 0,00 9,00 9,00 9,00 0,00 100,00

22 1.738,37 1.628,00 3.366,37 1.139,15 2.227,22 33,84

23 34,50 118,00 152,50 105,00 47,50 68,85

24 0,00 482,00 482,00 482,00 0,00 100,00

1.845,87 7.499,00 9.344,87 4.420,15 4.924,72 89,75

25 -1,00 650,00 649,00 326,00 323,00 50,23

26 0,00 809,00 809,00 809,00 0,00 100,00

27 3,00 10,00 13,00 7,00 6,00 53,85

28 0,00 143,00 143,00 143,00 0,00 100,00

29 0,00 241,00 241,00 241,00 0,00 100,00

2,00 1.853,00 1.855,00 1.526,00 329,00 82,26

4.096,87 336.931,00 341.027,87 170.777,15 170.250,72 50,08

Muzeum Regionalne w 

Siedlcach

Miasto Siedlce

Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Sarnaki

        OGÓŁEM

Parafia Rzymsko - Katolicka 

w Przesmykach

Parafia Rzymsko - Katolicka 

w Łysowie

PODATEK ROLNY

Krajowy Ośrodek Rolnictwa 

Oddział Terenowy w 

Warszawie

Miasto Siedlce

Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Sarnaki

Gmina Przesmyki
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Dział Rozdział § Treść Wartość Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 426.668,65 426.668,65 100,00

01095 Pozostała działalność 426.668,65 426.668,65 100,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

426.668,65 426.668,65 100,00

750 Administracja publiczna 46.434,00 23.833,69 51,33

75011 Urzędy wojewódzkie 46.434,00 23.833,69 51,33

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

46.434,00 23.833,69 51,33

751

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa

677,00 336,00 49,63

75101

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony 

prawa

677,00 336,00 49,63

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

677,00 336,00 49,63

801 Oświata i wychowanie 9.673,48 9.673,48 100,00

80153

Zapewnienie uczniom prawa do 

bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych

9.673,48 9.673,48 100,00

Dochody zlecone  Gminy Przesmyki za I półrocze 2022 roku

Tabela Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku
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2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

9.673,48 9.673,48 100,00

852 Pomoc społeczna 272.557,00 272.557,00 100,00

85295 Pozostała działalność 272.557,00 272.557,00 100,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

272.557,00 272.557,00 100,00

855 Rodzina 2.410.240,00 1.858.789,00 77,12

85501 Świadczenie wychowawcze 1.108.690,00 1.108.690,00 100,00

2060

Dotacja celowa otrzymana 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 

1.108.690,00 1.108.690,00 100,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie 

z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego

1.269.000,00 722.000,00 56,90

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

1.269.000,00 722.000,00 56,90

85503 Karta Dużej Rodziny 50,00 39,00 78,00
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2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

50,00 39,00 78,00

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne oraz 

za osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów

32.500,00 28.060,00 86,34

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

32.500,00 28.060,00 86,34

3.166.250,13 2.591.857,82 81,86Razem:
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Dział Rozdział § Treść Wartość Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 426.668,65 426.668,65 100,00

01095 Pozostała działalność 426.668,65 426.668,65 100,00

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
3.598,50 3.598,50 100,00

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
615,34 615,34 100,00

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz 

Fundusz Solidarnościowy
88,16 88,16 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,05 200,05 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 3.864,00 3.864,00 100,00

4430 Różne opłaty i składki 418.302,60 418.302,60 100,00

750 Administracja publiczna 46.434,00 23.241,44 50,05

75011 Urzędy wojewódzkie 46.434,00 23.241,44 50,05

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
28.000,00 16.790,00 59,96

4040
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne
2.000,00 2.000,00 100,00

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
5.329,00 3.430,26 64,37

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz 

Fundusz Solidarnościowy
880,00 491,50 55,85

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 377,16 18,86

4300 Zakup usług pozostałych 8.225,00 152,52 1,85

751

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz 

sądownictwa

677,00 336,00 49,63

75101

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa

677,00 336,00 49,63

4300 Zakup usług pozostałych 677,00 336,00 49,63

801 Oświata i wychowanie 9.673,48 0,00 0,00

Wydatki zlecone Gminy Przesmyki za I półrocze 2022 roku

Tabela Nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przesmyki za I półrocze 2022 roku
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80153

Zapewnienie uczniom prawa do 

bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych

9.673,48 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 148,81 0,00 0,00

4240
Zakup środków dydaktycznych i 

książek
9.524,67 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 272.557,00 268.515,24 98,52

85295 Pozostała działalność 272.557,00 268.515,24 98,52

3110 Świadczenia społeczne 267.213,00 267.104,24 99,96

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
1.200,00 1.200,00 100,00

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
180,00 180,00 100,00

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz 

Fundusz Solidarnościowy
20,00 20,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.244,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 2.200,00 11,00 0,50

4360
Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych
500,00 0,00 0,00

855 Rodzina 2.410.240,00 1.854.789,86 76,95

85501 Świadczenie wychowawcze 1.108.690,00 1.108.690,00 100,00

3110 Świadczenia społeczne 1.105.032,50 1.105.032,50 100,00

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
2.106,30 2.106,30 100,00

4040
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne
1.150,00 1.150,00 100,00

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
90,00 90,00 100,00

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz 

Fundusz Solidarnościowy
10,00 10,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 301,20 301,20 100,00

85502

Świadczenia rodzinne, 

świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia 

społecznego

1.269.000,00 718.581,61 56,63
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3110 Świadczenia społeczne 1.158.960,00 647.790,99 55,89

4010
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników
23.000,00 13.976,28 60,77

4040
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne
1.700,00 1.700,00 100,00

4110
Składki na ubezpieczenia 

społeczne
75.000,00 51.971,04 69,29

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz 

Fundusz Solidarnościowy
500,00 308,00 61,60

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.910,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 400,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 2.212,80 44,26

4360
Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych
400,00 0,00 0,00

4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
830,00 622,50 75,00

4700

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej

1.000,00 0,00 0,00

4710
Wpłaty na PPK finansowane 

przez podmiot zatrudniający
300,00 0,00 0,00

85503 Karta Dużej Rodziny 50,00 39,00 78,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50,00 39,00 78,00

85513

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby 

pobierające zasiłki dla 

opiekunów

32.500,00 27.479,25 84,55

4130
Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne
32.500,00 27.479,25 84,55

3.166.250,13 2.573.551,19 81,28Razem:
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Plan Wykonanie
% wyk 

wg Rb

1 Dochody ogółem 18.343.902,24 8.498.416,60 46,33%

1.1 Dochody bieżące, z tego: 13.685.397,24 8.398.416,60 61,37%

1.1.1
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych
1.017.593,00 508.794,00 50,00%

1.1.2
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób prawnych
5.832,00 2.916,00 50,00%

1.1.3 z subwencji ogólnej 6.154.488,00 3.391.409,00 55,10%

1.1.4
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 

bieżące
4.175.580,11 3.092.809,18 74,07%

1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym: 2.331.904,13 1.402.488,42 60,14%

1.1.5.1 z podatku od nieruchomości 428.643,00 232.684,88 54,28%

1.2 Dochody majątkowe, w tym: 4.658.505,00 100.000,00 2,15%

1.2.1 ze sprzedaży majątku 6.000,00 0,00 0,00%

1.2.2
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na 

inwestycje
4.652.505,00 100.000,00 2,15%

2 Wydatki ogółem 20.708.308,96 7.625.635,62 36,82%

2.1 Wydatki bieżące, w tym: 13.238.127,25 7.400.657,03 55,90%

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.258.572,77 3.248.473,24 51,90%

2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 35.000,00 17.954,56 51,30%

2.2 Wydatki majątkowe, w tym: 7.470.181,71 224.978,59 3,01%

2.2.1
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w 

art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:
7.470.181,71 224.978,59 3,01%

2.2.1.1
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i 

zakupy inwestycyjne
653.973,95 36.298,95 5,55%

3 Wynik budżetu -2.364.406,72 872.780,98 -36,91%

4 Przychody budżetu 2.839.406,72 4.137.751,72 145,73%

4.1
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w 

tym:
500.000,00 0,00 0,00%

4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 25.000,00 0,00 0,00%

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 874.149,50 874.149,50 100,00%

4.3
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 

ustawy
850.000,00 850.000,00 100,00%

4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 0,00 0,00 0,00%

4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 615.257,22 2.413.602,22 392,29%

5 Rozchody budżetu 475.000,00 237.500,00 50,00%

5.1
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup 

papierów wartościowych, w tym:
475.000,00 237.500,00 50,00%

II kw. 2022 r. 

Dane z Rb (wybrany okres)

Tabela Nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przesmyki za I półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie

Dane o kształtowaniu się WPF w I półroczu 2022 roku.
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Plan Wykonanie
% wyk 

wg Rb

II kw. 2022 r. 
Wyszczególnienie

6 Kwota długu 612.500,00 x x

7
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której 

mowa w art. 242 ustawy
x x x

7.1
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami 

bieżącymi
447.269,99 997.759,57 223,08%

8 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x

8.1

Relacja określona po lewej stronie nierówności we 

wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po 

uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 

przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na 

dany rok)

5,36% 5,36% x

8.2

Relacja określona po prawej stronie nierówności we 

wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 

ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)

x x x

8.2_v2020 8.2_v2020 5,66% 5,66% 100,00%

8.2_v2026 8.2_v2026 5,72% 5,72% 100,00%

8.3

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po 

prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 

w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 

wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 

poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 

ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 

poprzednich lat)

14,54% 14,54% 100,00%

8.3.1

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po 

prawej stronie nierówności we wzorze, o którym 

mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 

ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 

wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 

prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 

arytmetyczną z poprzednich lat)

17,98% 17,98% 100,00%

8.4

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 

określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 

zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 

samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 

ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 

kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

tak tak x

8.4.1

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 

określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 

zobowiązań związku współtworzonego przez 

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w 

oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok 

tak tak x

9

Finansowanie programów, projektów lub zadań 

realizowanych z udziałem środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

x x x

9.1

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania 

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

0,00 0,00 0,00%

9.2

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania 

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

100.000,00 100.000,00 100,00%

9.2.1

Dochody majątkowe na programy, projekty lub 

zadania finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:

100.000,00 100.000,00 100,00%

9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 100.000,00 100.000,00 100,00%
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9.3

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania 

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

55.900,00 0,00 0,00%

9.3.1

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania 

finansowane z udziałem środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:

55.900,00 0,00 0,00%

9.3.1.1
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 

pkt 2 ustawy
55.900,00 0,00 0,00%

9.4

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania 

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

80.398,95 36.298,95 45,15%

9.4.1

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania 

finansowane z udziałem środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:

80.398,95 36.298,95 45,15%

9.4.1.1
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 

pkt 2 ustawy
44.100,00 0,00 0,00%

10
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach 

finansowych
x x x

10.1
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 

pkt 4 ustawy, z tego:
1.666.706,71 199.691,92 11,98%

10.1.1 bieżące 53.500,00 35.701,83 66,73%

10.1.2 majątkowe 1.613.206,71 163.990,09 10,17%
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