
UZASADNIENIE

UcHwAŁY BUDŻEToWEJ GMINY MIŃSK MAzowIEcKI
NA 2016 ROK

Plojękt uchwały budżetowej został opncowany zgodnie z okęślonym przez Radę Gminy
trybem plac nad projektem uchwały budżetowej gminy Mińsk Mazowięcki i uwzględnia
kierunki potĘki społęcznej i gospodarczej, przepisy ustawy o finansach publicmych i ustawy
o dochodach jednostek samorfądu ter}'tońalnego.

Do przygotowanią uchwały budżetowej pżyjęto fąłożęnia na podstawie: .
1/ posiadanej bazy danych dotyczącej podatków i opłat loka]nych i uchwał w sprawie
okęślenia stawek podatkowych na 2015 roku,
2/ informacji przekazalej przez Ministra Finansów pismem rn sT3.4,750.|3f .20|5 z dnla
12.10.2015 r., w sprawie wstępnego określenia wielkości subwencji i udziału Gminy we
wpb\łach z podatku dochodowego od osób fizycznych'
3/ informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22.1'0.20|5 r. o planowanej
wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakesu administracji rządowej oraz o
planowanych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadali własnych
gmtny,
4/ informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatua w Siedlcach o planowanej
wysokości środków na realizację zadania zleconego związanego z prcwadzeniem rejestru
rłyborców w gminie,
5/ plzewidywanego wykonarfa budżetu gminy zarok f0|5,
6/ umów na dofinansowanie projęktów ręalizowanych plzez gminę z udziałem środków
unijnych.

Powyższe informacje umożliwiły oszacować budżęt gminy w następujących wielkościach:
1) Dochody budżętu Gminy na kwotę

/ wyszczególnione W tabęli Nr l /
z lęgo :
a) dochody bieżące na kwotę
b) dochody majątkowę na kwotę

2) wydatki budżetu gminy na kwotę
/ wyszczegóInione w tabeli Nr2/
wtyml
a) wydatki na zadania bieżące na kwotę
b) wydatki majątkowe

Ró:Żnica między dochodami i wdatkami stalowi dęfic)'t budżetu w k.ę,łocię 2 523 800 d,
który zostanie sfinansowany kred}'tami i pożyczkami zaciągniętymi w baŃach kajowych.

Rozchody budżetolve zwią.zane z finansowaniem zadłuŹenia ustala sięr'akwotę2 242 437 zł,
którę przewidziane są na spłatę kedyów bankowych i poĘczek zaciągniętych w
Wojewódzkin Funduszu ochrony Środowiska i GospodaIki wodnęj oraz Europejskim
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Kled1ty i poŹyczki planowane do zaciągnięcia w 2016 r. są przewidziane do spłaty od 20l7
roku.

4), 092 456 zł

39 966,105 zł
r 1.25 ',l 51. z)

43 616 256 zŁ

34 043 836 zł
9 5,72 420 ń



PLAN DocHoDÓw / Tab€la Nr. 1 /

Budżet Gminy po stonię dochodów oszacowany zośał na kwotę 41 092 456 zł i w
stosunku do przewid}'wanęgo wykonania roku 2015, zmniejszył się o 4188 425 zł|j,' co
stanowi spadek o 9,2 %.

Plan dochodów na 2016 rok wg źródeł, w porównaniu z rokięm 2015, przedstawia się
następuj ąco:

l. Dochody bieżącę
w rym:
. dochody własne
. dotacje na zadania zleconę
. dotacje na dofinansowanię

biężących zadń własnych
. dotacje ce1owę w ramach programów

fi nansowanych z udziałem
środków europejskich

. subwencja ogólna dla gminy
2. Dochody majątkowe

ogólem

23254428 23 652845 101,8
3 8',t5 909 3 345',143 86,3
| 4t2 546 I 100 065 77,9

20|6r' wskaźnik %
(zl) (20r6tts')

39 966',705 99,5

106,8
22,1
90,8

2015 r.
(zł)

40 180 673

52r'701
l l  I  16 089 11868052
5100208 |  125 751
45 280 881 41092 456

Tabęla N! 1 do uchwały budżetowej przedstawia planowane dochody Gminy na 2016 rok w
układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dzial 010 - Rolnictwo i lowiectwo
Prognozowana kwota l 074 45l zł stanowi następujące dochody:
- dotacja ze środków europejskich na budowę kanalizacji sanitamej w kwocie 860 75l zł' jako
ostatnia transza dofinansowania zadania pn.,,Budowa kanalizacji sanitamej w mięjscowości
Targówka'',
- zwlot z Urzędu skarbowego podatku od towarów i uslug vat' z t}tufu inwestycji
kanalizacyjnych wykonanych w 2015 r. _ 200 000 zł'
. *płaty z GZGK zauż}'tkowanie infrastruktury kanalizaclnej . |2 000 z|'
- dzierżawy terenów łowieckich na terenie gminy przez Kola Łowieckię - 1 700 zł.

Dzial 600 - Transpoń i lączność
Planowana kwota dochodów na 2016 rok to ó8 3l3 zł, naco składają się:
- śrcdki zadeklalowane przez gruw inicjatywy lokalnej na dofinansowanie realizacji
inwestycji drogowych - 33 ll3 zl,
. dalowizna mięszkńców na realizac.ję inwestycji drogowych w stojadłach _ 35 200 zł.

Dzial 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Kwota dochodów na 2016 rok wynosi 230 48l zł i jest planowana na poziomie przewid}Ya.
nego wykonania w roku 2015.
Planowane dochody to:
. vpływy z czynszu najmu lokali i dzierżawy gruntów
- wpływy za wieczyste uĄ,tkowanie gruntu
- łpływy ze splzedaży mienia komuna|rrego
(działka w Malkach o pow.l1l6 m,)

- 30 000 zł'
- 481zl.
- 200 000 d



Dzial 750 - Administracja publicz[a
zak|adaĄakwo|a17 925 zł stanowi następujące dochody:
. dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakesu administracji rządowej w
kwocie ,77 925 zł' Wielkość ta została okęślona przez Mazo'v...tecki Urząd Wojewódzki w
Warszawię i jęst n]fsza o 4'7 o/o w stosuŃu do roku biężącego,
- 5 o/o z planowanych dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w zwięktl z
te^|izaęją zadań z zakresu administracji rządowej z t}tułu udostępniania danych zę ńiotów
meldunkowych _ 30 zł.

Dzial 751 _ Urzędy naczehych oĘanów w|adzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa

Planowanę dochody dotyczą rea|izac:i zŹ,dań zleconych nałożonych na gminę i stanowią
kwotę 2 848 zł (wzrost o l8'60 oń w stosunku do rol.u 20l5).
Jest to dotacja celowa okęślona przez Krajowe Biuro wyborcze Delegatura w siędlcach, na
finansowanie prac związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego lejestu wyborców w
gminie (między innymi sporządzanie kań, ochronę zbiorów, koręspondencję itp.)
wielkość dotacji ustalono wg liczby osób uprawnionych do głosowania w wyborach, wg
stanu na dzień 30 września 2015 roku.

Dzial 756 _ Dochody od osób prawnych' od osób fizycznych i od inDych jednostek nie
posiadających osobowości prawn€j oraz wydatki związane i ich poborem

Prognozowane dochody w wysokości 2I 368 82| zł są realizowane przez Urząd Gminy oraz
za pośrednictwem Urzędów Skarbowych'

ww kwota została skalkulowana w oparciu o następujące założenia:
1/ dochody własne pochodzące z podatków i opłat lokalnych, zostały przyjęte do budżetu na
2016 r. na podstawię kalku]acji aktualnej podstawy opodatkowania i uchwał Rady Gminy'
określających sta\łki podatkowe na rok 2015,

2/ dochody planowane z t}'tułu opłaty ',śmieciowej', zostały zaplanowanę na podstawie
deklaracji złozonych przez mieszkaticów, na podstawię uchwały Rady cminy ustalająaęj
wysokość tęj opłaty i stanowią kwotę 850 000 zł'

3/ sfacując dochody gminy w podatkach stanowiących udziały w dochody budżętu państwa w
zakrcsie:

. podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjęto w wysokości ustalonęj przez
Ministra Finansów, w kwocie 11 2l7 |2| zł'. Zak|adale wp|ywy są wyższę o ,l49 548 zł tj.
o 7,2 oń w stosuŃu do planu na rok 2015 - szacunek ten przyjęto na podstawie zalożreń do
Budżetu Państwa na 20l6 lok'
W roku 2016 wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych zamieszkałych na telenie gniny wynosić będzie 37,,19 % (w 2015 j€st to
3'7,6'1%)
. podatku dochodowego od osób prawnych, pzyjęto w kwocię 180 000 zł na poziomie
przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Udział Gminy w podatku stanowi 6,71 o/o
we rłpływach od podatników posiadających siedzibę na terenie gminy.

4/ dochody pobierane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek budżetu gminy
takie jak: podatek od działalności gospodarczej od osób ftzycznych opłacany w formię karty



podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatęk od spadków i darowian,
zostĄ zaplanowane na poziomię przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

WpV*y ' tych podatków mają charakter szacunkowy' a ich wielkość .jęst uzaleŹniona od
liczby i charakteru zdarzęń okeślonych ustawami na podstawie, których są pobierane.

Wysokość dochodów w poszczegóhych rozdziałach ' przedstawia się następująco:

. rczAział 7560| _ 33 300 zł, to wpłyrły podatków opłacanych w formie karty podatkowej
przez osoby prowadzące dziatalność gospodarczą oIaz odsętki od nieterminowych rłpłat
(dochód realizowany przez Urząd Skarbowy),

. tozdział 756|5 5l894oozł, dochody tego rozdziafu są rea|izowarre zarówno przez
Urząd Gminy )ak i ptzęz Urzędy Skarbowe i dotyczą podatków placonych przez osoby
prawne, którc przewiduje się w następujących wysokościach:

. podatek od nieruchomości

. podatek rolny

. podatek leśny

. podatek od środków transpońowych

. podatek od czynności cywilnoprawnych

. odsetki od nietęrminowych wplat podatków i opłat

. rozdział,l56|6 _ 425.1000 zł'w rozdńale tym klasyfikowane sąpodatki i opłaty lokalne
od osób fizycznych, realizowane zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Użędy skarbowe,
któIę przęwiduje się w następujących wysokościach:

. podatek od nieruchomości

. podatek rolny

. podatek leśny

. podatek od środków transpońowych

. podatek od spadków i darowizn

. wpływy z opłaty talgowęj

. podatek od czynności c}ałilnoprawnych

. wpływy z różnych opłat

. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

. rozdział ,| 56]'8 . 492 000 zł, są to wpływy z opłat, pobierane na podstawie innych ustaw,
takie jak:

. wpływy z oplaty skarbowej

. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

. r,rpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogowęgo'
koŹystanie z przystanków przez przęwozników)

- rozlzia|,1562I . || 39,l |2I zł, są to udzialy gniny w podatkach stanowiących dochód
budżetu panstwa, w tym;

. z podatku dochodowego od osób fizycznych

. z podatku dochodowego od osób prawnych

4 900 000 zł
3 400 zł

24 000 zl
250 000 zł

8 000 zł
4 900 zł

2 700 000 zl
490 000 zł'10 000 zl
5l5 000 Ź
40 000 zł

9 000 zł
400 000 zł
l8 000 zł
15 000 zł

22 000 zl
350 000 zł

|20 00o zł

||  2|7 |21 zł
l80 000 zł



Dzial 758 - Róźne rozliczenia

Dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej okeśIono w kwocie 12 048 05f zł . wzxost
w stosunku do przewidywanęgo wykonania roku bieżącęgo o 7,3 %.

Rozdział 75801 _ część oświatowa subwencji ogólnej dlajednostek samorządu terytorialnęgo
_ okeślona w kwocię l1 868 052 zł na podstawie zawiadomienia MinistB Finansów, jest
wyższa w stosunku do roku 20 l 5 o '7 5| 963 zł' tj o 6'8 yo.
Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Minist€lstwo
Edukacji Narodowej pźy uwzględnieniu danych o liczbie uczniów w roku szkolnym
f0|5/20|6 _ wykazanych w systemie informacji oświatowych oraz danych statystycanych
ujętych w sprawozdaniu EN.3 według stanu na dzień l0 września 2015 r. oraz danych
statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli wedtug stanu na dzień 30 września
20l4 r. i dzięń |0 pa|żdziemika2oI4 r.
Do naliczęnia ostatęcznych kwot części subwencji oświatowęj na 2016 rok wykolzystanę
zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu
na dzięń 30 września 20l5 r' i dzień 10 pazdziemika 2015 r.

Rozdział 75814 _ różne roz|iczenia finansowę p|anuje się dochody w kwocie l80 000 zł,
w tym;
. z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych i z lokat _ 30 000 zł,
. z t}4ułu zwrotu z budżetu państwa części wydatków poniesionych w roku bieżącym w
ramach funduszy sołeckich - 150 000 zł

Dzial 80l _ oświata i wychowanie

Dochody w kwocie | 698 465 zjL, planowane są do pozyskania z następujących Źródeł:
- w rozdziale 80103 _ oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, z t'tufu:

. oplat od rodziców za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych _ 76 000 zł,

. dotacji celowęj z budżętu pństwa na wychowanie przedszkolne -294 930 zł
. w rozdziale 80104 _ przędszkola , z t)'tułu :

. zwrotu dotacji udzielanej przedszkolom niepublicznym za dzieci z innych grnin.
uczęszczające do tych przedszkoli 220 000 zł,

. oplat od rodziców za dzieci pĘebywające w przedszko]u publicznym powyżej
6 godzin .41 000 zł'

. dotacji celowej z budŹętu państwa na wychowanie przedszkolne _ 374 535 zł
- w rozdziale 80148 _ stołówki szkolne i przedszkolne z t)tutu odpłatności za obiady w

stołówkach olaz opłata stała w pŹedszkolu . 692 000 zł,

odnośnie planowarrych dochodów z opłat za przedszkola' należy w tym miejscu zauważyć, żę
zmiana ustawy o systemie oświaty, określająca wysokości tej oplaty ponoszonej przez
rodziców na l zł' spowodowała zmniej szenie dochodów gminy z tęgo t},tułu.
Aby pomóc gminom w upowszechnianiu wychowania przedszkolnęgo, od wżeśnia 2013 I'
rząd przezlaczył na realizację tego zadania dotację z budżętu państwa, która na rok 2016
została ustalona w wysokości 1 305 zł najedno dziecko w więku 2,5 do 6 lat w wychowaniu
przedszkolnym' Podstawą naliczenia tęj dotacjijęst ilość dzieci objętych opięką przedszkolną
w roku poprzędnim.
Dotacja ta przeznaczoia jest na rękompensatę wpływów z t}'tułu zmniejszonych opłat
\łnoszonych przez rodziców oraz na rozwój wychowania pżedszkolnego poprzęz tworzęnie
nowych miejsc omz poszerzenię ofęIty ędukacyjnęj przedszkoli.



Dzial 852 - Pomoc spoleczna

Przewidywane dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetow€j skalkulowano na kwotę
3 645 600 zt i są niższę od dochodów w roku 2015 o 382 731 zŁ tj' o 9'5 o/o.

Dochodami w tym dziale są głównie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania Aęcortę
oraz na dofinansowanie zadan własnych gminy.
Zgodnie z zawiadomieniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wysokość
tych dochodów przedstawia się następująco:

1l narca|izac1ęzadań zleconych :
. w rozdziale 85212 _ świadczęnia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na

ubezpieczenia emery,talne i rentowe z ubezpieczenia społecznego_ 3 264 000 ż, zmniejszenie
o 5'6 o/o w stosuŃu do roku bież4cego'

. w rozdziale 85213- składki na ubezpieczenia zdlowotne opłacane za osoby pobierające
ńektóre świadczenia z pomocy spolecznej oraz niektórę świadczeńa rodzinne - 1 000 zł,
spadek o 232,0 0/o w stosunku do roku 2015.

2/ na dofinansowanie własnych zadań bieząpych:
, łt rozdzia|ę 85213. składki na ubezpieczenia zdrowotn€ opłacane za osoby pobierające

niektórę świadczęnia z pomocy społecznej oraz nielr1óre świadczenia rodzinne . f2 f00 z| '
spadek o l5,ó % w stosuŃu do roku biezącego .

. w rozdzia|e 85214. zasiłki i pomoc w naturzę oraz składki na ubezpieczenia emerpalne i
rentowe 8 500 zł, spadek o 40,3 % w stosunku do roku bielącego'

. w rozdziale 85216. zasiłki stałe . 164 200 zł , spadek o 45'5 o/o w stosunku do roku
bieżąc€go.

. w rozdziale 85219- ośrodki pomocy społecznej _ 100 700 zł , spadek o I|,,1 yo w
stosunku do roku 2015,

. w rozdziale 85295 - pozostała działalność _ dotacja w kwocie 50 000 zł jest
p|zęznaczot\a na dożywianie dzieci w szkołach, wysokość na poziomie roku 20 1 5 '

3/ pozostałe dochody własne:
, w tozdzia|e 85212 _ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ' planuje się dochody w
kwocie 25 000 zl z t}tułu zwotu od dhżników alimentacyjnych należności za świadczeńa
wypłacone z funduszu alimęntacyjnego osobie uprawnionej olaz l0 000 zł z t}4ułu zwrotów
świadczeń pobranych nienależnie przez świadczeńobiorców.

zgodnie z alt.27 ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, zwoty od dłuzników
alimentacyjnych stanowią dochody:
- 20 % kwoly nalężności stanowi dochód wlasny gminy wierzycielą
. 20 % kwoty stanowi dochód własny gminy dfużnika'
- 60 % tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżętu państwa'
Dochody gminy z tego tytufu pIzeznaśm się na pokrycie kosaów podejmowania działń
egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych'

Dzia| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Planowane dochody w kwocie 873 500 zł stanowiąwpływy ty'tułu:
. opłat i kar związanych z ochroną środowiska w kwocie 12 000 zł,
- wptywy z opłat za odpady komunalne - 861 500 zł.



Dochody. planowan€ z tytufu oplat za śmieci zostały zaplanowane na podstawię dektaracji
złożonych pĘez mięszkańców oraz uchwały Rady Gmirly ustalającej wysokość tej opłaty i
stanowią kwotę 850 000 zł, natomiast pozostałe dochody w kwocie 1l 50o zł to wpłyły z
kosfów egzekucyjnych i odsetęk od nieterminowych wpłat.

Dzirl921- Kulfur. i ochrona dzi€dzictwa narodow€go
Dochody w tym dziale w kwocie 2 000 zł stanowią Ęływy z najmu budynku ś\łiętlicy w
Barczącej

Dzial 926 - Kultura fizyczna
P]anowane dochody w kwocię 2 000 zł stanowią wpływy z najmu obiektów spońowych na
terenie gminy.

PLAN WYDATKÓW /Tab. nr 2/

Wydatki na 2016 lok planowane w wysokości 43616 256 zł będa niższe od
pżewidywanęgo wykonania za rok 2015 o.1 925 782 z|, tj.o |5'3o/o'
Przy projektowarriu wydatków budżetowych na 20ló rok Wzięto pod uwagę założęnia
przięte do budżetu paristwa na lok 20l6, m.in':
. średniorcczny waost cen towarów i usług na poziomie l01,7 %,
. nominalny waost przęciętnego wynagrodzenia w gospodarce n arodowej 2,5 %o '. najniŹsze w}Łagrodzenie w gospodarce narodowej _ l 850 zł,
- Prcdukt Kmjowy Brutto (PKB) - realny wzrost o 3,5 o/o.

-w budŹecie gminy na 20l6 r. zaplanowano środki na zwiększenie funduszu w1magrodzeń
w UtzĘdzie Gminy oraz jednostkach podległych o 2,5 yo w stosunku do rcku 2015.
występujący po stronie wydatków $ 4o4o _ dodatkowe wynagrodzenie Ioc'rre tz,łł.
tŹynastki stanowią 8,50ń wynagrodzęnia z roku ubiegłęgo' składki na ubezpieczenie
społeczne (s 4110) w wysokości l7'l % , składki na Fundusz Pracy ($ 4l2o) w wysokości
2,45 oń od planowaIrego funduszu płac na 20ló rok.

zestawienie planowanych wydatków na 20ló r. w porównaniu z rokiem 20l5, przedstawia się
następująco:

2015 r.
(zł)

20|6 r. Wskaźnik 7o
(zł) (20|6/|5)

1.wydatki bieżące
w tym;
a/ wynagrodzenia i pochodne
b/ wydatki na obsługę długu gminy

36324"t93 34 043 836

17 117 529 l',l 909 146
313 000 350 000

2. wydatki majątkowe /inwestycyjne/ 15 2|7 245 9 5,72 420
Razem (1 + 2) 5l 542 038 43 616 256

93,7

104,6
111 ,8

62,9
84,7

wydatki na zadania inwestycyjne (majątkowe) zostały wyszczególnionę w Tabeli rv 3 -
,'Limity wydatków na wieloletnie programy inwęstycyjne w |atach 2016 _ 20|8'' ' Zadatia te
zostĄ przyjęte do realizacji w oparciu o wielolętni Plan Ręalizacji cęlów stategicaych i
Inwestycyjnych na lata 2005-2020 stanowiący załącznik do strategii Rozwoju cmńy Mirist<
Mazowiecki.



W planie wydatków na 20l6 rok zostaly również wyodrębnione środki na :
- zadania realizowane w ramach inicjatIł lokalnych w kwocie 433 9|2 zł.
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości

599 324'05 zł.

Tabela Nr. 2 ptzestawia pĄektowane kwoty wydatków w układzie pełnej klasyfikacji
budżetowej.

Dzial 010 - Ro|nictwo i łowiectwo
Planowana kwota wydatków 5 323 000 zł ,
z tego i
. na zadania bieżące pĘypada kwota 39 ooo zł'
- na zadania inwestycyjne (majątkowe) przypada kwota 5 300 000 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:
- rozdział 0l0l0 _ inflastruktua wodociągowa isanitacyjna wsi - 5321 00o zł zprzeznaczeńem na wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacj i sanitamej oraz sieci
wodociągowej na telenie gminy , zgodnie z tabelą ff 3
(środki\łłasne 2797 200 d,v'red'Ąy i pożyczk| _2 523 8oo zł)

. rozdział 01030 _ |zby ro|nicze _ przewiduje się kwotę lo 000 zł z przsznaczeuem na
\Ąpłatę na.rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokolci 2%o vyskartych wpływów zpodatku rolnego

. |ozdzia| 01095 _ pozostała działalność _ 8 000 zł, z pfzeznacze|\iem na dofinansowanie
zadan realizowanych przez jednostki działające na ęeiz rolnictwa (ośrodek Doradztwa
Rolniczego, Społki Wodne)

Dzial 600 - Transpoń i łączność
Wydatki w kwocie 3 778 523 zł przeznacza s|ę ną i
- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych - 936 340 z|,

w tym:
. zadania lealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 1,I9 2.14 zł,. Ioboty bieżące na drogach wykonywane prz ęz GZGK . 4oo ooo zł,. zimowe utrzynanie dróg . 35 000 zł,
. pozostałe wydatki tj' zakup krusz5,rła, przepustów i imych mateńalólł do remontów i
naprawy dróg - 307 840 zł;

- wydatki inwestycyjne (majątkowe) _ 2 842 l83 zł '
ztęgo..
. na drogi publiczne powiatowe przeznacza się kwotę 50000zł'
w tym na:
- budowę chodnika dla pieszych w Józefowie - 50 000 zł. dotację dla Miasta Minsk Mazowiecki na przebudowę ul.fwirowej _ 100 000 zł,. na zadania Iealizowanę w ramach Funduszu Sołeckiego - 249 oti'] zł'. na zadania realizowane w ramach inicjatyw lokalnych _ 3g9 9|2 zł'. pozostale zadania inwestycyjne na drogach gminnych - 2 o43 |84 ń.

zgodnie z tabelą ff 3 do uchwały budżetowej



Dzial ?00 - Gospodarka mieszkaniowa
Planowana kwota wydatków w tym dziale - 583 600 zł i prueziaczona jest na wydatki
bieżące w kwocie 333 600 zł, takiejak:
- wydatki zwięane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi, publikowanie w prasie
informacji i ogloszeń dotyczących gospodarki nieruchomościami' opłaty za dokumenty
geodezy;jne nab1.wane z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i komunalizacją mien ia gminy,
. regulou'anięm stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi (prace geodezyjne' wypisy i
\łfrysy z rejestru gruntów, opłaty za czynności notarialne' opłaty sądowe
- koszty administrowania lokali kon,tunalnych (baraków) w Janowie,
. odszkodowania wypłacane na rzecz osób fifycznych za grunty zajęte pod inwestycje
gmlnne.

oraz rr)'datki majątkorre rv kwocie 250 000 z| z prze,naczeDie|n ia..
. zakup gfunló\r pod inwestycje gninne. 50 000 zl'
. budowę budynku mieszka|nego (socja]nego) w Janowie 200 000 zł'

Dziłl 7l0 _ Dzialalność uslugorva
Przewidywane wydatki na 20l5 rok - 135 000 zł'
P]ano\ł.ane wydatki obejmują |
- rozdział.l|004 - plany zagospodaro$'ania przestrzęnnego . 135 000 zł.' z plfefnaczeniem
na opracorvanie planu Zagospodarowania przestrzęnnego gminy oraz przygotowanie przez
uptawnionego urbanistę decyzji o warunkaclr Zabudo\ły.

Dział 720 _ InformaĘka
Planort'ane wydatki w kwocie 50 000 zł przeznaczone są opłaty za dostawę lnte.nętu do
mieszkaIiców. którzy otrzymali sprzęt komputerowy w ramach projektu unłnęgo ,,Intemet
dia mieszkańców''.

Drial 750 - Administracja publiczna
Pianuje się wydatki W kwocie 4251 4.I0 z| 'z tego na wydatki lea]izowane w ramach
Funduszu Sołeckiego _ 1 500 zł.

Rozdział 750l l Urzędy wojewódzkie 3l 1 205 zł'
Po\ryższa k\ł'ota jest przeznaczona na realizację zadań z zakesu administracji rządowej a w
szczególności e\!'idęncii ludności. wojska' reiestru działalności gospodarczej. Jest to zadat e
zlecone gninie ustawami. na któt.c gmina otżynruje dotację cęlową ( na rok 2015 stanowi
ona k\\otę 77 925 zł)' Ze względu na nie\łystarczające środki z dotacji zachodzi konieczność
dolinansowania z budżetu gniny pozostałej kwoty tj.233 280 zl.

Rozdział 75022 _ Rady Gmin _ l27 400 zł.
Środki te będą wydatkowane na pokrycie kosztólv działalności Rady Gminy a w
szczególności :
- na wypłaty diet dla Radnych Rady Gminy za udział w pracach organów gminy'
. pokrywania kosztów szkoleli. wyjazdów roboczych po terenie gminy'
- rozmo\ry telefoniczne' przesyłki listorle.
- fakup m in' materiałów biurorvych. papieru itoneru do drukowania materiałów' kawy i
herbatv.



Rozdział,I'lz3 _Utzędy Gmin - 3 609 400 zł'
z czego na wydatki bieĘce przypada kwota 3 599 400 ń, zaś na zadania inwęstycine
10 000 zł.

PowyŹsza kwota obejmuje w szczególności wydatki dotyczącę:
- płac i pochodnych od wynagrodzeń . podstawą do wyliczenia kwoty na wynagrodzenia
jest stan zatudnienia oraz planowana kwota wynaglodzeń pracowników wg stanu na dzień
01.11.2015 roku
- wzrost funduszu płac o2'5 r/o'
. obowiązek wypłat nagród jubileuszowych dla 3 pracowników, którzy osiągnąw 2016 roku
wymagany przepisami stłż pracy.
- 6 miesięcznej odprawy emer}'talnej dla pracownika planującego przejść w 2016 roku na
emer},turę'
. zatrudnianię placowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych, kierowanych do
pmcy przez Powiatowy Urząd Pracy,
. zlecenie przeprowadzenia audyfu wewnętrznego, zgodnie z wymogami ustawy o finansach
publicznych,
. wyplat dodatkowych wynagrodzeń rocznych (tzw.l3-tka)'
. zakupu matęriałów, akcesodów komputęrowych oraz wyposa:ienia,
- opłat za dostawę enelgii elektrycznej, cięplnej i wody'
- zakup usług zwięanych z bieżącymi remontami budyŃu urzędu gminy,
- opłaty za usługi pocztowe, telefonicznę' intęrnętowe,
- zakup usfug zdlowotnych zvaęanych z badaniami okesowymi pracowników z zakesu
medycyny pracy,
. koszty podróży sfużbowych, szkoleń pracowników,
- ubezpieczenie mienia komunalnego,
. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
. wyda&i związane z poborem podatków i opłat lokalnych, w tym m.in. prowizja za inkaso
podatków.

Na zakupy inwęstycyjne zaplanowano kwotę 10000 zł z przeznaczeniem na zakup
komputęró1ł i opro$amowania komputelowego .

Rozdział 75075 -Promocja jednost€k samoĘądu ter},todalnego . 27 000 zł, z przeznaczenlem
na promocję i reklamę Gminy Mińsk Mazowiecki i współpracę z inn}łni jednostkami.

Rozdzia| 75095. Pozostała działalność . I'76 465 z| '
z tego:
- wydatki w lamach Funduszu Sołeckiego _ 1500 zł
. diety dla soĘsów za udział w obradach Rady Gminy - 96 000 zł'
- pozostałe wydatki biężące _ 75 000 zł . które przemaczone będą na wydatki zlvięane z
realizacją zadań administracji publicznej takich jak przygotowanie i dokumentowanie
uroczystości gminnych i różnego rodzaju uroczystości okolicznościowych takich jak np.
rłĘczanię medali za długoletnie pożycie małżeńskie, koszty przygotowanie wniosków i
projektów, które mogą być dofinansowane ze śIodków zewnębznych, składki członkowskie
na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej do której Gmina nal€ży'
w wysokości l0 000 zł'
. na wydatki inwestycyjne (majątkowe) _ 5 465 zł z ptzęznaczęniem na udział w projekcie
realizowanego przez Samorząd województwa Mazowieckiego z lldziałem środków Unii
Europejskiej pod nazwą ,,Regionalne pańnerstwo samorządów Mazowsza dla akĘlłizacji
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społęczeństwa informacyjnego w zakęsie e.administracji i geoinformacji'' rv mmach
programu pod nazwą Regionalny Program operacyjny Województwa Mazówieckiego na
|ata 20|4-2020 , (zgodnie z Tabelą nr 3;.

Dzial 751 _ Urzędy naczelnych organów wladzy pańśtwowej , kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa

wydatki wtym dziale dotyczą rea|izacji zadań zleconych i zaplanowano je w kwocie
2 848 zł' co stanowi waost o 18'6 % w stosuŃu do roku ubiegłógo i ptzeataazole sąna
prace związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejęstru wyborców w gminie.

Dzia| 754 _ Bezpieczeństwo publiczne i ochron8 przeciwpożarowa
Planuje się wydatki w k\łocie 373 11o zł , z tęgo na wydatki realizowane w ramach lunduszu
Sołeckiego. 20 483,89 zl.

Realizacja wydatków planowanajest w następuj ących rozdziałach:
Rozdział 75404 _ Komendy wojewódzkie policji
P|anuje się kwotę 5 000 zł na dofinansowanie wydatków zwięanych z utrz}naniem i
funkcjonowaniem Komendy Powiatowęj Policji w Mińsku Mazowieckim.
Powyższa kwota zostanie wydatkowana po zawarciu stosowrego porozumienia,
okeślającego zakrcs pomocy i sposób rozliczenia.

Rozdzial 754l2 - ochotnicle sraże Pożame
Planuje się kwotę 358 l l0 zł na wydatki bieilące zwlęane z dofinansowaniem utzymania
gotowości bojowej 7 jednostek ochotniczych strazy Pożamych.
wydatki te ptzęznaczone będą na w}Tłatę wynagrodzeń dla konserwatorów wozów
strazackich, wynagrodzenia dla stlażaków za udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa,
części do samochodów strŹ!żackich, sprzętu przeciwpoż2rowego' ubrań bojowy;h dla
strażaków, remont budyŃów oSP i naprawy oraz ubezpieczenia pojazdów.
Na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego .20 483,89 zł (TabelaNr6).

Planowana kwota wydatków uwzględnia przewidywany od 2016 roku wzrost podatku Vat na
sprzęt do ochrony ppo ż'. z 8 o/o na 23 yo.

Rozdział'7 5 49 5 - P gzostala działalność
Planowana kwota 10000 zt przeznaczona jęst na doposażenie magazynu ocfuony
przeciwpowodziowej oraz magazynu obrony cywilnej i zadaria zwięaae z zarzĄdzariem
kryzysowym.

Dzial 757 - Obsluga dlugu publicznego
Planuje się wyda&i w kwocie 350 000 zł, które będą przęz|aczone na zapłatę odsetek od
kręd}'tów i pożyczek, któle zaciągnięto w latach popźednich oraz od ked}'tów planowanych
do zaciągnięcia w 20l6 loku.

Dzial 758 _ Różne rozliczenia
w dzia|e tym planowana jęst kwota 130000 zł,
następujących rozdziałach:
- rozdzia|'75818 _ tęzęrwy ogólne i celowe _ 190 000 zł,

któIą przewiduje się realizowaó

z tęgo:
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. rezelwa ogólna, do dyspozycji wójta Gminy, która będzie wykorzystana w miarę potrzeb
przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w budżecie na zasadach określonych w
ustawie o finansach publicznych - 49 000 zł,
. ręzerwa celol'łt na realizację zadari wlasnych z zakresu zarzĄdzartia kryzysowego,
utworzenie której nakłada na gminę ustawą z dnia 26 kwiemia 2007 t. o zarzĄzaliu
kryzysowym - 81 000 zł.

Dzial 801 _ oświata i rvychowanie
Planowane lvydatki w wysokości 19649 450 zł są wyfsze o 2'8 o/o w stosunku do
przewid1rłanego wykonania w roku 20 l 5 '

z kwoty tęj przypada na:
l. wydatki bieżącę na finansowanie zadań oświatowych _ 19 543 666 zł

w tym wydatki realizowane w ra.rnach Funduszu Sołeckiego _ 25 34| z|
2. wydatki majątkowę na inwestycje i zakupy inwestycyjne . |05 784 z|

w tym wydatki ręalizowane w rarnach Funduszu Sołeckiego _ 5 'l84 zł

W ramach remontów, modernizacji i doposażenia szkół planowane są wydatki bieżące w
następuj ących szkołach i przedszkolu:
|/ sz.P vł Brzózęm.

. remont kompleksowy szkoly polegający na wymianie instalacji elektrycznej, ciepłowni.
czej i remoncie kapitalnym łazienek (budże,t i FS) -2]'0 626 zł'

2/ ZS w Z?lrienivi
- rvykonanie parkingu rowerowego przy szkole (FS) 3 264 zl,

3/ sz.P. \ł Mariance:
. doposażenie placu zabaw przy szkole (Fs) _ 4 451zł'
- dopos.rżenię szkoły (tablica skrzydłowa, szafki, meblościanka, narzędzia dla konserwa-

tora) _ 40002ł,
4/ Zs w stojadłach:

- doposażenię szkoły oraz organizacjajubileuszu (Fs) - 7 000 zł,
. Iemont obńbki blacharskiej i elewacji szkoły _ 5 000 zł'

5/ zs w staręj Niędziałce:
. doposażenie szkoły (szafa do sebetaliatu' suszarki do prac plastycznych, d}nvany do
oddziałów przedszkolnych, program do tablic interaktywnych, instumenty muzycznę) _
- 8'70o zł'

6/ ZS w Hucie Mińskiej :
- remont kuchni i zakup mębli kuchennych _ 8 000 zł'

9/ PŹ€dszkole Publicme w Nowych osinach :
- doposażenię placu zabaw - 10 000 zł,
- odnowienie kuchni oftz zaknp zalnrdżarki i gamków 4 000 zł.

wydatki majątkowe w kwocie l05 784 zł' planuje się w następujących szkołach:
l/ ZS w Starej Niedziałce:

- zamontowanie szybu dźwiękochłonn€j nad salą girnnastyczną oraz wykonanie chodnika
dla pieszych przy szkole _ 85 000 zł,

. zakup kserokopiarki i wyparzarki do naczyń - 9 000 zł.,
2/ ZS w Hucie Mińskiej :

- zakup zm;.warki z funkcją wyparzania _ 6 000 zł'
- budowa placu zabaw przy szkole (FS) . 5 784 zł,
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wydatki na zadania oświatow€ planowane są w następujących rczdziałach:

Roztlział 80l0l - szkoĘ podstawowe _ 9 603 979 d .
wydatki tego rozdzialu przrzrtaczone są na bieżące utrzymanie szkół podstawowych na
tęrenie grniny, w tym:
- wydatki na wynagodzenia nauczycieli i obsługi szkól wraz z pochodnymi -

7 389 734 zł
- pozostałę wydatki Eęczpwę _2 l l9 46l zł' któIe są przśznacz!.ne rLabieźryE
utrzymanie szkół takie jak:
. zakup opah1 energii elektrycznej, sprzęfu ,pomocy naŃowych i dydaktycznych'
środków czystości,

. rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, w1'rłóz nieczystości, usługi kominiarskie,

. ydatki ręmontowę budynków szkói'
- wydatki majątkowę (inwęstycyjne) _ 94 784 zł.

Rozdział 80l03 _ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych _ 1 862 088 zł.
w tym rozdzialę finansowane są koszty związane z funkcjonowaniem klas ',0'' w szkołach
podstawowych ol^z oddziałów przędszkolnych, w tym:
- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi -| 610 444 ń
- pozostałe wydatki biężĄae _ 25| 644 z|'

Rozdział 80l04 _ Przedszkola _ 2 3l0 250 zł
Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na:
- dotację dla 3 ńępublicznych przedszkoli z terenu Gminy Mińsk Mazowięcki _700 000 zł
- refundacja za dziecilczęszczające do przedszkoli w innych gminach _ 900 000 zł
. wyda&i związane z funkcjonowaniem przedszkola gminnęgo _ 7l0 250 ż,

Rozdział 801l0 . Gimnazja . 3 01| 230 zł
Środki w tym rozdzia|e przsznaczł:ne są na wydatki zwitrĄrre z fiu*cjonowaniem
gimnazjów, tj:
. wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2 636 705 zł
. pozostałe wydatki Źeczowe takie jak : zakup mateńałów i wyposażenia, pomocy
dydaktycznych, środków czystości ' usługi t€lekomunikacyjne, kominiarskie,
pocfowe , zakup ęnęrgii' opału itp. _ 434 525 zł.

Rozdziat 80113 _ Dowożęnię uczniów do szkó| - 652965 z|
Jest to kwota przeznaczona na zorganizowanie dowożenia uczniów do szkół podstawowych i
gimnazjóą tj. zakup biletów ' dopłaty do kursów autobusowych.
Kwota powyższa zabezpięcza lóWnież koszty dowozu ucaiów niepełnosprawnych z terenu
gminy \łraz z opiękunami' do placówek oświatowych.

Rozdział 80ll4 _ ZespoĘ obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół _ 452 |42 z}
Planowana kwota przeaEczona j est na I
- wynagrodzenia pracowników wlaz pochodnymi _ 4 l 1 050 zł'
. pozostałe vydalki Eeczowę . 4| 092 zł.

Rozdział 80l46 _ Dokształcarrię i doskonalenie nauczycieli - 69 800 zł,
są to wydalki ptzęznaŁzone na dokształcanie i doskonalenie nauczycięli zatrudnionych w
gminnych placówkach oświatowych. ww kwotę skalkulowano w wysokości l%
planowanych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w tych jednostkach.
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Rozdział 80148 stołówki szkolne iprzedszkolne | 242361zł
Planowane wydatki przeznaczonę są na:
- wynagrodzenia wraz pochodnymi praco$nikórt. stołówek . 496 230 zł,
- zakup środków Ź}.wności 537 000 zł
- pozostałe wydatki Źeczowe 198 l31zł'
- uakupy majątkowe - 1 l 000 zł.

Rozdział 80l49 _ Rea|izacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzięci w przedszkolaclr' oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawo$'yc]r _ 4,|94 fł.
W rozdziale tym klasyfikorvane są wydatki na dodatkowe zajęcia dla dzieci z orzeczenlem
w1,danym przez Poradnię Pedagogiczną o konieczności stosou,ania dla nich specjalnej
organizacji nauki.

Rozdzial 8010 _ Rea|izacja zadań u1nragających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci w szkołach podstalvolt1,ch i gimnazjach 3,79 84I zł'
W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na dodatkowe zajęcia dla uczniów z orzeczeniem
rtydan1m przez Poradnię Pedagogiczną o konieczności stosowania dla nich specialnej
organizacji nauki.

Na finansowanie wydatkólv oś\ł'iatowych związanych z finansowaniem szkół
podstawow-vch. gimnazjów. zespolów obsługi szkół. doksztalcania i doskonalenia nauczycieli
gnina otrzymuje subwencję, na rok 2016 jest to kwota l1 868 052 zł ' natonriast w;'datki
planowane na te zadania stanowią kwotę 13 461 660 z|'
Dofinansowanie ze środków własnych gmirry wynosi l 593 608 zł'

Pozostałe zadania oświatowe stanou'iące zadania rł1asne gnriny to:
- oddziały przedszkolne w szkołaclr podstarvowych
. przedszkola (łączl,ie z prywatnymi)
. dowożenie uczniów do szkół
- stołówki szkolne i przedszkolne
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego
- wydatki majątko$e

. 1 862 088 zł
- 2 310 250 zł
. 652965 zł
-  1231361z l
- 25 342 zł
- 105'784 zl

Wydatki te stanowią łączną krtotę 6 l87 790 zł i są finansowane ze środków własnych
gminy. dotacji z budzetu państwa na w1'chowanie przedszkolne oraz wpłat rodziców'

Zestarvienie wydatków j dochodów oświatowych planowanych na 2016 rok.

Rodzaj rĘ.datków Kwota wydatków
wzł

Kwota
dochodów
wzł

Kwota pokyta zę
środków własnych
gminy

wydatki bieżące
subwenctonowane

l ]  461660 l l 8ó8 052 1 593 608

wydatki bieżące nię obięte
subwencią

6 056 664 l 698 4ó5 4 358 199

Wydatki w ramach Funduszu
Sołeckiego

25 342 25 34)

wydatki majątko\łę 105 784 105 784

ogółem 19 649 450 13 566 5  t7 6 082 9.ll
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Dzial85l - oĆhrona zdrowia
Plan rtydatków .l00 000 zł , w tym:

Rozdział 851 1l - szpitale ogólne
Planowana kwota 10000 zł przeznaczona jest na dofinansolvanie zakupu samochodu
specjalistycznego dla szpitala w Mińsku Mazowieckim'

Rozdział 85l49 Programy profilaktyki zdrowotnej
Planowrrna ku,'ota 40 000 zł przeznaczona jest szczepienia ochronne' w ramach realizacji
plogranu zdroB'otnego skierowanego do młodfieży szkolnej.

Rozdzicl 8515j - lwalczanie narkomanii
Planowana kwota 5 000 zł przeznaczona jest na finansowanię plogramów profilaktycznych z
zakesu narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeci\łdziałanie alkoholizmowi - plan 345 000 zt
W p|anie na 2016 rok założono rł1datki w rt'y''sokości plalrowanych dochodów z opłat za
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholoWych.
Srodki te zostaną wydatkowane na realizację gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholow1,ch'

Dział 852 _ Pornoc spo|eczna
Prognozowane wydatki wtym dziirle stanowią kwotę 5 238 070 zł.
Wrv rvielkość jest wynikiem oszacowania u,ydatków ponoszonych ze środków wlasnych
gminy oraz prz ęcia kwot (zgodnię z zarviadonieniem Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego rt'Warszawie) na realizację zadań zleconych i dofinansowanie własnych
zadań bieżących.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze _ 40 000 zł
wydatki te planowane są na dolinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych' zgodnię
z decyzjami wydanyni przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinię.

Rozdzial 85206 - Wspiemnie rodziny _ 44 400 zł
Wydatki te planowane są na zatrudnienie asystęnta rodziny'

Rozdział 85212 -Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytall1e i rentowe z ubezpieczetria społecznego
Planowane $.).datki w wysokości 3 368 300 zł będą przeznaczone na finansowanie ś\łiadczeń
lodzinnvch. alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emeĄ4alne i rentowe dla
niektór}rclr świadczeniobiorców. finansorł'ane ze środków dotacji celowej'
Z budżetu gminy przeu'idziana .iest kwota 25 000 z| z przez]aczeniem na działania
podejn]o$.ane \\'obec dłużników alimentacyjnych, celem wyegzekwowania należności.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobiemjące
niektóIe świadczenia z pomocy spolecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
Planowana kwota w wysokości 30 200 zł .iest finansowana z dotacji celowej w kwocie
23 200 zl.
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Rozdział' 85214 Zasiłki i pomoc w natuze olaz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentow€
Przewidziana kwota 653 500 zł przeznaczona jest na zasiłki okresowe, jednorazowe. zasiłki
rodzinne i pielęgnacyjnę oraz składki na ubezpieczenia spolecane jak również opłaty za pob}t
w domach pomocy społecznej osób samotnych .

Rozdział 85215 _ Dodatki mieszkaniowe
wydatki w kwoci€ l0 000 zł ' planowane na poziomie przewidylłanego uykonania w loku
2015, będą realizowane przez Urząd Gminy na wyplatę dodatków mieszkaniowych tj.
rea|izację zadańa w|asnego nałożon€go na gminę ustawą

Rozdzial 85216 - Zasilki stale
Planowane wydatki 204 200 zł , przentaczone są na w}płatę zasiłków statych' któIę
pochodzą z dotacji celowej w kwocie 164 200 zjt otaz ze środków własnych gminy w
wysokości 40 000zł'

Rozdział 85219 _ ośrodki pomocy społecznej
Planowana jest kwota 68| ?00 zł'
Środki w wysokości l00 700 zł pochodzić będą z budżefu pństwa na dofinansowanie
utŻymania ośrodka.
Pla,nowa,na kwota zostanie wydatkowana w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od
płac pracowników zatrudnionych w GoPS oraz na wydatki lzeczowe zwiq/ane z
fu ntcjonowaniem ośrodka.
W loku 2016 p|anuje się zwiększenie zatrudnienia o l etat olaz zaklada się wzrost
wynagrodzeit o 2,5%o .

Rozdział 85228 _ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuicze
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 48 420 ń z przeznaczeniem na świadczenie usfug
opiekuiczych dla osób potrzebujących takiej pomocy.'

Rozdział 85295 - Pozostała działalność
Planuje się wydatki w kwocie 159 350 zł.
wydatki te będąpŹeznaczone na dofinansowanie obiadów w szkołach dla dzieci będących w
trudnej s}'tuacji matelialnej' w kwocie l 50 000 zł
srodki w wysokości 50 000 zł plano\'ane są z dotacji z budżetu państwa , natomiast kwota
100 000 zł pochodzi ze środków własnych gminy.
Pozostała kwota 9350 zł przeznaczona jest na finansowanię działalności Zespofu
Interdyscyplinarnego.

Dzial854 - Edukaryjna opieka wycbowawcza
Planowane wydatki l8 400 zł , z tęgo:
- kwota l0 000 zł 1est przeznaczona na dofinansowa.rrie stypendiów socjalnych dla uczniów,
które są finansowanę w 80 % z dotacj i celowej z budżetu państwa, która będzie przekazarra
do budzetu w ciągu 20 l 6 roku'
- kwota 8 400 ń jest ptzezlrr^czona na finansowarrię zadań związanych z wczesnym
wspomaganiem rofwoju dzieci' na podstawie orzeczeń wydanych przez poradńe
psychologiczno-pedagogiczne.
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Dział 900 _ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Planowana kwota 238| 244 zł.
Z powyższej kwoty przypada na:
. wydatki inwestycyjne (majątkowe) - 673 944 z|
. \łydatki bieżące - | 70.7 300 ń

Rozdział 90001 _ Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Planowane wydatki W kwocie 50 000 zl przeznaczone są na dotacje dla nieszkańców na
dofi nansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
(zgodnie z Tabelą nr 3)

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - 8l0 000 zł z przeznaczeniem na w}a\óz
odpadóW segregowanych i niesegregowanych z terenu gminy, zgodnie f ustawą o utrzymaniu
polządku i czystości w gminach oraz na koszty związane z ich poborem i egzekwowanięm'

Rozdział 90015 oświetlenie r ic' placów i dróg
Planuje się wydatki w wysokości 1 258 344 z|, z ptzeznacfenięm na :
- Wydatki bieżące fwiązanę z konserwacją oświetlenia uliczlego oraz pokrycie kosztów
związanych z poborem energii elektrycznej - 7 58 100 zł,
- wydatki inwestycyjne zwtązane z budową i modenrizacją oświęt]ęnia ulicznęgo kwota
499 944 z| (z9odnie z tabęlą nr 3) ,

. z tego na zadania realizort.ane w ramach Funduszy Sołeckich 14 744 zł
(tabela nr 6).

Rozdział 90095 - Pozostała działalność
Plan wydatków wynosi 252 300 zł,
z tego nal
. w)'datki biężące - 128 300 zł.
. z przea1acfeniem na koszty związane z utrzymaniem targowiska gminnego. takie jak
opłaty za oświetlenie ' za wodę. sprfą1anie placu, nadzór weterynaryjny' wydatki związane z
bezdomnymi z$'ierzętami' takie jŃ: odłowienie' obserwacja weterynaryjna, Wywóz do
schroniska, stęrylizacja oraz Wydatki na ekspenyzy lzeczoznawców dotyczących zalewania
gruntów
. wydatki inwestycyjne - 124 000 zł' (tabela m 3)

? n r ? P ? n q . ? P n i P m n q

. budowę p]acu zabaw rł Nowych osinach (Inicjatywa lokalna) 34 000 zł' (tabela nr 7)'

. zadania n]ajątkowe rea]iuowane w ramach Funduszy Sołeckich. .l 000 zł (tabela ff 6)'

. wykonanie projektu tetmornodemizacji budynków użyteczności publicznej _ 36 000 zł

. wykonanie projektu instalacji odnawialnych ź.ódeł energii w obiektach ui).teczności
publicznej 30 000 zł

. budowę placu zabaw w Chmielęwie 20 000 zł

Dział 921 _ Kultura i ochrona dziedzictrva narodowego
Planowane wydatki 314 447 zl

w tym I
. doflnansowanie świetlic wiejskich na terenie gmily 101 000 zł'

. z tęgo na zadania rcalizolvane w ran'iach Funduszy Sołeckich 3l 566,70 zł (tabela nr 6)
- modęrnizacia świetlicy gminnei w miej scowości Targówka _ 35 000 zł
- lemont dachu na budynłu świetlicy w Królewcu - 8 000 zł
- Iealizacja ,{ańy Dużąi Rodziny'' _ dopłata do biletów w MDK 5 000 zł

. dotacja dla Gmimej Biblioteki Pńlicznej z siedzibąw stojadłach 201 880 zł
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Dzial 926 - Kultura fizyczna i spoń
Planowane wydatki 621 094 zl ,,w tym:.

Rozdział 9260| _ obiekty spoltowe _ 422 354 zł
w rozdziale t}'m planuje się :
. wydatki bieżące związane z eksp|oatacją boisk sportowych na tercnie gniny _ 60 550 zł,
- wydatki inwestycyjne, zgodnię z tabęlą m 3 _ 36| 804 zł,

z tego lealizo\Mane w ramach funduszy sołeckich- 40 044 zł

Rozdział92605 _ zAdania w zakesie kultury fizycznej i spońu _ 31 000 zł
Planowane wydatki w tym rozdzia|e przezĄaczone są na zatrudnienie animatońw sportu
prowadzących zajęcia na boiskach na terenie gminy'

Rozdzia| 9269 5. P ozostała działalność
Planowana kwota |6,1,740 zł przeznaczona jest na zadania zwiqlane z upowszecbnianiem
spo!tu i kultury fizycznej na tercnie gminy,
z tegol
. zakupy inwestycyjne, zgodlię z|abę|ąnl3 - 9 240 zł
. na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego _ 9 500 zł (Tabela ó)'
- realizacja 'Kańy Duzęj Rodziny'' _ dopłata do biletów na basen _20 000 zł

'"',toA;11^'"
/ł"'8,śe
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