UZASADNIENIE

UcHwAŁY BUDŻEToWEJGMINY MIŃSK MAzowIEcKI
NA 2016ROK
Plojękt uchwałybudżetowejzostał opncowany zgodnie z okęślonym przez Radę Gminy
trybem plac nad projektem uchwały budżetowejgminy Mińsk Mazowięcki i uwzględnia
kierunki potĘki społęczneji gospodarczej,przepisy ustawyo finansachpublicmych i ustawy
jednosteksamorfąduter}'tońalnego.
o dochodach
Do przygotowanią
pżyjętofąłożęnia
uchwałybudżetowej
na podstawie:.
1/ posiadanej bazy danych dotyczącej podatków i opłat loka]nych i uchwał w sprawie
okęśleniastawekpodatkowychna 2015roku,
2/ informacjiprzekazalejprzez Ministra Finansów pismem rn sT3.4,750.|3f
.20|5 z dnla
12.10.2015r., w sprawie wstępnegookreślenia
wielkościsubwencjii udziałuGminy we
wpb\łach z podatku dochodowegood osób fizycznych'
3/ informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22.1'0.20|5r. o planowanej
wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakesu administracji rządowej oraz o
planowanychkwotach dotacji celowych na dofinansowanierealizacji zadali własnych
gmtny,
4/ informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatua w Siedlcach o planowanej
wysokościśrodkówna realizację zadania zleconego związanego z prcwadzeniem rejestru
rłyborcóww gminie,
5/ plzewidywanego
gminy zarok f0|5,
wykonarfabudżetu
6/ umów na dofinansowanie projęktów ręalizowanych plzez gminę z udziałem środków
unijnych.
Powyższeinformacjeumożliwiłyoszacowaćbudżętgminyw następujących
wielkościach:
1) Dochody budżętu
Gminy na kwotę
4),092 456zł
/ wyszczególnioneW tabęli Nr l /
z lęgo :
a) dochodybieżącena kwotę
39 966,105zł
',l
b) dochodymajątkowęna kwotę
r 1.25 51.z)
2) wydatki budżetugminy na kwotę
/ wyszczegóInione
w tabeli Nr2/
wtyml
a) wydatki na zadaniabieżącena kwotę
b) wydatki majątkowe

43 616256 zŁ
34 043 836 zł
9 5,72420 ń

Ró:Żnicamiędzy dochodami i wdatkami stalowi dęfic)'t budżetuw k.ę,łocię
2 523 800 d,
który zostaniesfinansowany kred}'tamii pożyczkamizaciągniętymiw baŃach kajowych.
Rozchody budżetolvezwią.zanez finansowaniemzadłuŹeniaustala 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
FunduszuRozwojuWsi Polskiej.
Kled1ty i poŹyczki planowanedo zaciągnięcia
w 2016r. sąprzewidzianedo spłatyod 20l7
roku.

PLAN DocHoDÓw / Tab€ l a Nr. 1/
BudżetGminy po stonię dochodów oszacowanyzośałna kwotę 41 092 456 zł i w
wykonaniaroku2015,zmniejszyłsię o 4188 425zł|j,'co
do przewid}'wanęgo
stosunku
o
9,2
%.
stanowispadek
się
w porównaniuz rokięm2015,przedstawia
Plan dochodówna 2016 rok wg źródeł,
następuj
ąco:
wskaźnik
%
2015r.
20|6r'
(zl)
(20r6tts')
(zł)
99,5
40 180673
39966',705
l. Dochodybieżącę
w rym:
. dochody własne
. dotacjena zadaniazleconę
. dotacjena dofinansowanię
biężących zadń własnych
. dotacjece1owęw ramachprogramów
fi nansowanychz udziałem
środkóweuropejskich
. subwencjaogólnadla gminy
2. Dochody majątkowe
ogólem

23254428
3 8',t5909
| 4t2 546

23 652845
3 345',143
I 100065

101,8
86,3
77,9

52r'701
l l I 1 60 8 9
5100208
45 280881

11868052
| 1 2 57 5 1
41092456

106,8
22,1
90,8

Tabęla N! 1 do uchwałybudżetowejprzedstawiaplanowanedochody Gminy na 2016 rok w
układziepełnejklasyfikacji budżetowej
Dzial 010 - Rolnictwo i lowiectwo
Prognozowanakwota l 074 45l zł stanowinastępującedochody:
- dotacjaze środkóweuropejskichna budowękanalizacji sanitamejw kwocie 860 75l zł'jako
ostatnia transza dofinansowaniazadania pn.,,Budowakanalizacji 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}'tkowanieinfrastrukturykanalizaclnej . |2 000 z|'
- dzierżawyterenów łowieckichna tereniegminy przez Kola Łowieckię - 1700 zł.
Dzial 600 - Transpoń i lączność
się:
Planowanakwotadochodówna 2016rok to ó8 3l3 zł,naco składają
- śrcdki zadeklalowane przez gruw inicjatywy lokalnej na dofinansowanie realizacji
inwestycji drogowych - 33 ll3 zl,
_ 35 200 zł.
. dalowiznamięszkńców na realizac.ję
inwestycjidrogowychw stojadłach
Dzial 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Kwota dochodów na 2016 rok wynosi 230 48l zł i jest planowanana poziomie przewid}Ya.
negowykonaniaw roku 2015.
Planowanedochody to:
- 30 000zł'
. vpływy z czynszu najmu lokali i dzierżawygruntów
- wpływyza wieczyste uĄ,tkowanie gruntu
481zl.
- 200 000d
- łpływy ze splzedaży mienia komuna|rrego
(działkaw Malkach o pow.l1l6 m,)

Dzial 750- Administracja publicz[a
zak|adaĄakwo|a17 925 zł stanowi następującedochody:
. dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakesu administracji rządowej w
,77
kwocie
925 zł' Wielkośćta zostałaokęślonaprzez Mazo'v...tecki
Urząd Wojewódzki w
Warszawięi jęstn]fsza o 4'7 o/ow stosuŃu do roku biężącego,
- 5 o/oz planowanych dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetupaństwa w zwięktl z
te^|izaęją zadań z zakresuadministracjirządowejz t}tułuudostępnianiadanych zę ńiotów
_ 30 zł.
meldunkowych
Dzial 751 _ Urzędy naczehych oĘanów w|adzypaństwowej,kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Planowanę dochody dotyczą rea|izac:i zŹ,dańzleconych nałożonychna gminę i stanowią
kwotę 2 848 zł(wzrost o l8'60 ońw stosunkudo rol.u 20l5).
Jestto dotacjacelowa okęślonaprzez KrajoweBiuro wyborczeDelegaturaw siędlcach,na
finansowanieprac związanychz prowadzeniemi aktualizacjąstałegolejestu wyborców w
gminie (międzyinnymi sporządzanie
kań, ochronęzbiorów,koręspondencję
itp.)
wielkośćdotacji ustalonowg liczby osób uprawnionychdo głosowaniaw wyborach,wg
stanuna dzień30 września
2015roku.
Dzial 756 _ Dochody od osób prawnych' od osób fizycznych i od inDych jednostek nie
posiadającychosobowości
prawn€ j oraz wydatki związanei ich poborem
Prognozowane
dochodyw wysokości2I 368 82| zł sąrealizowaneprzezUrządGminy oraz
za pośrednictwem
Urzędów Skarbowych'
ww kwota zostałaskalkulowanaw oparciu o następującezałożenia:
1/ dochody własnepochodzącez podatków i opłatlokalnych, zostałyprzyjętedo budżetuna
2016 r. na podstawiękalku]acjiaktualnejpodstawyopodatkowaniai uchwałRady Gminy'
określających
sta\łkipodatkowena rok 2015,
2/ dochody planowanez t}'tułuopłaty',śmieciowej',
zostałyzaplanowanęna podstawie
deklaracjizłozonychprzez mieszkaticów,na podstawięuchwałyRady cminy ustalająaęj
wysokość
tęj opłatyi stanowiąkwotę 850 000 zł'
3/ sfacując dochody gminy w podatkachstanowiącychudziaływ dochody budżętupaństwaw
zakrcsie:
. podatku dochodowegood osób fizycznych, przyjęto w wysokościustalonęjprzez
,l49
MinistraFinansów,w kwocie 11 2l7 |2| zł'.Zak|adalewp|ywysąwyższęo
548 zł tj.
oń
o 7,2
w stosuŃu do planu na rok 2015 szacunekten przyjęto na podstawiezalożreńdo
BudżetuPaństwana 20l6 lok'
W roku 2016 wielkośćudziaługminy we wpływachz podatku dochodowegood osób
fizycznych zamieszkałychna telenie gniny wynosićbędzie 37,,19% (w 2015 j€ s t to
3'7,6'1%)
. podatkudochodowegood osób prawnych, pzyjęto w kwocię 180000 zł na poziomie
przewidywanego
wykonaniaw roku bieżącym.UdziałGminy w podatkustanowi6,71 o/o
we rłpływach
od podatników posiadających
siedzibęna tereniegminy.
4/ dochody pobierane przez Urząd Skarbowy i przekazywanena rachunek budżetugminy
gospodarczej
takiejak: podatekod działalności
od osób ftzycznychopłacanyw formiękarty

podatkowej, podatek od czynnościcywilnoprawnych, podatęk od spadków i darowian,
zostĄ zaplanowanena poziomię przewidywanegowykonania w roku bieżącym.
WpV*y ' tych podatków mają charakter szacunkowy' a ich wielkość .jęstuzaleŹnionaod
liczby i charakteru zdarzęń okeślonychustawamina podstawie,których sąpobierane.
Wysokośćdochodów w poszczegóhych rozdziałach' przedstawiasię następująco:
. rczAział7560| _ 33 300 zł,to wpłyrłypodatków opłacanychw formie karty podatkowej
przez osoby prowadzące dziatalnośćgospodarczą oIaz odsętki od nieterminowych rłpłat
(dochódrealizowanyprzezUrządSkarbowy),
. tozdział756|5
zarówno przez
5l894oozł, dochodytego rozdziafusą rea|izowarre
placonych
przez osoby
podatków
ptzęz
Urzędy Skarbowe i dotyczą
Urząd Gminy )ak i
prawne, którc przewiduje się w następującychwysokościach:
. podatekod nieruchomości
4 900000zł
. podatekrolny
3 400zł
. podatekleśny
24 000zl
. podatekod środkówtranspońowych
250000zł
. podatekod czynności
8 000zł
cywilnoprawnych
. odsetki od nietęrminowychwplat podatków i opłat
4 900zł
. rozdział,l56|6 _ 425.1000 zł'w rozdńale tym klasyfikowanesąpodatki i opłaty lokalne
od osób fizycznych, realizowanezarówno przez Urząd Gminy jak i przez Użędy skarbowe,
wysokościach:
któIęprzęwidujesię w następujących
. podatekod nieruchomości
2 700000zl
. podatekrolny
490000zł
'10 zl
. podatekleśny
000
. podatekod środkówtranspońowych
5l5 000Ź
. podatekod spadków i darowizn
40 000zł
. wpływyz opłatytalgowęj
9 000zł
. podatekod czynnościc}ałilnoprawnych
400000zł
. wpływyz różnychopłat
l8 000zł
. odsetki od nieterminowychwpłatpodatków i opłat
15000zł
. rozdział,|56]'8. 492 000 zł, są to wpływyz opłat, pobieranena podstawieinnych ustaw,
takie jak:
. wpływyz oplaty skarbowej
22 000zl
. wpływyz opłatza zezwolenia na sprzedażalkoholu
350000zł
. r,rpływyz innych opłat(zajęciepasadrogowęgo'
|2000ozł
koŹystanie z przystanków przez przęwozników)
- rozlzia|,1562I. || 39,l |2I zł, są to udzialy gniny w podatkachstanowiącychdochód
budżetupanstwa,w tym;
. z podatkudochodowegood osób fizycznych
| | 2 | 7| 2 1z ł
. z podatkudochodowegood osób prawnych
l80 000zł

Dzial 758 - Róźnerozliczenia
Dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowejokeśIonow kwocie 12 048 05f zł . wzxost
w stosunkudo przewidywanęgowykonania roku bieżącęgoo 7,3 %.
Rozdział75801 _ częśćoświatowasubwencjiogólnej dlajednostek samorząduterytorialnęgo
_ okeślonaw kwocię l1 868 052 zł na podstawiezawiadomieniaMinistB Finansów, jest
'7
wyższaw stosunkudo roku 20l 5 o 5| 963 zł' tj o 6'8 yo.
Naliczeniaplanowanychkwot częścioświatowej
subwencjiogólnej dokonałoMinist€ l stwo
Edukacji Narodowej pźy uwzględnieniu danych o liczbie uczniów w roku szkolnym
f0|5/20|6 _ wykazanych w systemie informacji oświatowychoraz danych statystycanych
ujętychw sprawozdaniuEN.3 wedługstanu na dzień l0 września2015 r. oraz danych
statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli wedtug stanu na dzień 30 września
20l4 r. i dzięń |0 pa|żdziemika2oI4
r.
Do naliczęniaostatęcznychkwot częścisubwencjioświatowęj
na 2016 rok wykolzystanę
zostanązweryfikowanedaneo liczbie uczniów oraz liczbie etatównauczycieliwedługstanu
na dzięń30 września
20l5 r' i dzień 10pazdziemika2015r.
Rozdział75814_ różneroz|iczeniafinansowęp|anujesiędochodyw kwocie l80 000zł,
w tym;
. z oprocentowania
wolnychśrodkówna rachunkach
bankowychi z lokat_ 30 000 zł,
. z t}4ułuzwrotu z budżetupaństwa częściwydatków poniesionych w roku bieżącymw
ramachfunduszysołeckich- 150000 zł
Dzial 80l _ oświatai wychowanie
Dochody w kwocie | 698 465 zjL,planowanesądo pozyskaniaz następującychŹródeł:
- w rozdziale80103_ oddziałyprzedszkolne
przy szkołach
podstawowych,z t'tufu:
_ 76 000 zł,
. oplatod rodziców za dzieci uczęszczające
do oddziałówprzedszkolnych
. dotacjicelowęjz budżętu
-294 930 zł
pństwa na wychowanieprzedszkolne
. w rozdziale80104_ przędszkola, z t)'tułu:
. zwrotu dotacji udzielanejprzedszkolom niepublicznym za dzieci z innych grnin.
uczęszczającedo tych przedszkoli 220 000 zł,
. oplatod rodziców za dzieci pĘebywającew przedszko]u
publicznympowyżej
.41
6 godzin
000zł'
_ 374 535 zł
. dotacjicelowejz budŹętupaństwana wychowanieprzedszkolne
- w rozdziale80148_ stołówkiszkolnei przedszkolne
z t)tutuodpłatności
za obiadyw
.
stołówkacholaz opłatastaław pŹedszkolu 692 000 zł,
odnośnieplanowarrychdochodów z opłatza przedszkola'należyw tym miejscu zauważyć,żę
zmiana ustawy o systemieoświaty,określającawysokościtej oplaty ponoszonejprzez
rodziców na l zł' spowodowała
zmniejszeniedochodówgminyz tęgot},tułu.
pomóc
gminom
Aby
w upowszechnianiu
wychowaniaprzedszkolnęgo,
od wżeśnia2013 I'
rząd przezlaczył na realizację tego zadania dotacjęz budżętupaństwa, która na rok 2016
zostałaustalonaw wysokości1 305 zł najednodzieckow więku2,5 do 6 lat w wychowaniu
przedszkolnym'Podstawąnaliczeniatęj dotacjijęstilośćdzieci objętychopiękąprzedszkolną
w roku poprzędnim.
Dotacja ta przeznaczoia jest na rękompensatęwpływów z t}'tułuzmniejszonych opłat
przez rodziców oraz na rozwój wychowaniapżedszkolnegopoprzęztworzęnie
\łnoszonych
przedszkoli.
nowychmiejsc omz poszerzenięofęItyędukacyjnęj

Dzial 852 - Pomoc spoleczna
Przewidywane dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetow€j skalkulowano na kwotę
3 645 600 zt i sąniższęod dochodóww roku 2015o 382 731 zŁtj' o 9'5 o/o.
Dochodami w tym dziale są głównie dotacje celowe z budżetupaństwa na zadania Aęcortę
zadanwłasnychgminy.
oraz na dofinansowanie
Zgodniez zawiadomieniem
MazowieckiegoUrzęduWojewódzkiegow Warszawiewysokość
tych dochodówprzedstawiasię następująco:
1l narca|izac1ęzadańzleconych :
. w rozdziale 85212 _ świadczęnia
rodzinne,zaliczka alimentacyjnaoraz składkina
ubezpieczeniaemery,talnei rentowez ubezpieczeniaspołecznego_3 264 000 ż, zmniejszenie
o 5'6 o/ow stosuŃu do roku bież4cego'
. w rozdziale85213-składkina ubezpieczenia
zdlowotneopłacane
za osoby pobierające
pomocy
niektórę
świadczeńa
rodzinne- 1 000 zł,
ńektóre świadczenia
z
spolecznejoraz
0/o
spadeko 232,0 w stosunkudo roku2015.
2/ na dofinansowaniewłasnychzadań bieząpych:
, łt rozdzia|ę85213. składki na ubezpieczeniazdrowotn€ opłacaneza osoby pobierające
niektórę świadczęniaz pomocy społecznejoraz nielr1óreświadczeniarodzinne . f2 f00 z| '
spadeko l5,ó % w stosuŃu do rokubiezącego.
. w rozdzia|e85214. zasiłki i pomoc w naturzęoraz składkina ubezpieczeniaemerpalne i
rentowe 8 500 zł,spadek o 40,3% w stosunkudo roku bielącego'
. w rozdziale85216.zasiłkistałe . 164 200 zł , spadek o 45'5 o/ow stosunkudo roku
bieżąc€ g o.
_ 100 700 zł , spadeko I|,,1 yo w
. w rozdziale 85219- ośrodkipomocy społecznej
stosunku do roku 2015,
_ dotacja w kwocie 50 000 zł jest
. w rozdziale 85295 - pozostaładziałalność
p|zęznaczot\ana dożywianiedzieci w szkołach,wysokośćna poziomie roku 2015'
3/ pozostałedochody własne:
, w tozdzia|e85212 _ świadczenia
rodzinne,zaliczka alimentacyjnaoraz składkina
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeniaspołecznego' planuje się dochody w
kwocie 25 000 zl z t}tułuzwotu od dhżników alimentacyjnych należności
za świadczeńa
wypłaconez funduszu alimęntacyjnegoosobie uprawnionejolaz l0 000 zł z t}4ułuzwrotów
świadczeńpobranychnienależnieprzez świadczeńobiorców.
zgodnie z alt.27 ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, zwoty od dłuzników
alimentacyjnychstanowiądochody:
- 20 % kwoly nalężności
stanowi dochód wlasny gminy wierzycielą
. 20 % kwoty stanowi dochód własnygminy dfużnika'
- 60 % tej kwoty oraz odsetki stanowiądochód budżętupaństwa'
Dochody gminy z tego tytufu pIzeznaśmsię na pokrycie kosaów podejmowania działń
egzekucyjnych
wobecdłużnikówalimentacyjnych'
Dzia| 900- Gospodarka komunalnai ochronaśrodowiska
Planowanedochodyw kwocie873 500złstanowiąwpływy
ty'tułu:
. opłati kar związanych z ochronąśrodowiskaw kwocie 12 000 zł,
- wptywy z opłat za odpady komunalne - 861 500 zł.

Dochody.planowan€ z tytufu oplat za śmiecizostałyzaplanowanena podstawię dektaracji
złożonychpĘez mięszkańców oraz uchwałyRady Gmirly ustalającejwysokośćtej opłatyi
stanowiąkwotę 850 000 zł, natomiastpozostałedochody w kwocie 1l 50o zł to wpłyły z
kosfów egzekucyjnychi odsetękod nieterminowychwpłat.
Dzirl921- Kulfur. i ochrona dzi€ d zictwa narodow€ g o
Dochodyw tym dziale w kwocie 2 000 zł stanowiąĘływy z najmubudynkuś\łiętlicy
w
Barczącej
Dzial 926- Kultura fizyczna
P]anowanedochodyw kwocię 2 000 zł stanowiąwpływyz najmuobiektów spońowychna
tereniegminy.
PLAN WYDATKÓW

/Tab. nr 2/

Wydatki na 2016 lok planowanew wysokości 43616 256 zł będa niższe od
pżewidywanęgo
wykonaniaza rok 2015 o.1 925 782z|, tj.o |5'3o/o'
Przy projektowarriu wydatków budżetowychna 20ló rok Wzięto pod uwagę założęnia
przięte do budżetu
paristwana lok 20l6, m.in':
. średniorcczny
waost cen towarówi usługna poziomiel01,7 %,
. nominalny waost przęciętnegowynagrodzeniaw gospodarcen arodowej
2,5 %o'
. najniŹszew}Łagrodzeniew gospodarcenarodowej_ l 850 zł,
- PrcduktKmjowy Brutto(PKB) - realnywzrosto 3,5o/o.
budŹeciegminyna 20l6 r. zaplanowano
środki
na zwiększeniefunduszuw1magrodzeń
-w
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 wysokościl7'l % , składkina FunduszPracy ($ 4l2o) w wysokości
2,45ońod planowaIrego
funduszupłacna 20ló rok.
zestawienieplanowanychwydatkówna 20ló r. w porównaniuz rokiem 20l5, przedstawiasię
następująco:
2015r.
20|6 r.
Wskaźnik 7o
(zł)
(zł)
(20|6/|5)
1.wydatkibieżące
w tym;
a/wynagrodzenia
i pochodne
b/ wydatkina obsługę
długugminy

36324"t93

34 043836

93,7

17 117529
313000

l',l 909146
350000

104,6
111,8

2. wydatki majątkowe/inwestycyjne/ 15 2|7 245
Razem (1 + 2)
5l 542 038

9 5,72420
43 616256

62,9
84,7

wydatki na zadania inwestycyjne (majątkowe)zostaływyszczególnionę w Tabeli rv 3 ,'Limity wydatkówna wieloletnieprogramyinwęstycyjne
w |atach2016_ 20|8'' ' Zadatiate
zostĄ przyjętedo realizacji w oparciuo wielolętniPlan Ręalizacjicęlów stategicaych i
Inwestycyjnychna lata 2005-2020stanowiącyzałącznikdo strategii Rozwoju cmńy Mirist<
Mazowiecki.

W planie wydatków na 20l6 rok zostaly równieżwyodrębnione środkina :
- zadaniarealizowane w ramachinicjatIł lokalnych w kwocie 433
9|2 zł.
- wydatkina przedsięwzięcia
realizowanew ramachFunduszuSołeckiego
w wysokości
599 324'05 zł.
Tabela Nr. 2 ptzestawia pĄektowane kwoty wydatków w układzie pełnej klasyfikacji
budżetowej.
Dzial 010 - Ro|nictwoi łowiectwo
Planowanakwota wydatków 5 323 000 zł ,
z tego i
. na zadaniabieżącepĘypadakwota39 ooo zł'
- na zadaniainwestycyjne(majątkowe)
przypadakwota5 300 000 zł.
Wydatki w tym dziale realizowanebędąw następującychrozdziałach:
- rozdział 0l0l0 _ inflastruktua wodociągowaisanitacyjna
wsi - 5321 00o zł z
przeznaczeńem na wydatki inwestycyjnezwiązanez budowąkanalizacji sanitamej
oraz sieci
wodociągowej
na teleniegminy , zgodniez tabeląff 3
(środki\łłasne2797 200 d,v'red'Ąyi 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
z
podatku rolnego
. |ozdzia| 01095 _ pozostaładziałalność
_ 8 000 zł, z pfzeznacze|\iemna dofinansowanie
zadan realizowanych przez jednostki działającena ęeiz rolnictwa (ośrodekDoradztwa
Rolniczego, Społki Wodne)
Dzial 600- Transpoń i łączność
Wydatki w kwocie 3 778 523 zł przeznaczas|ęną i
- remontyi bieżąceutrzymaniedróg gminnych - 936 340 z|,
w tym:
. zadanialealizowanew ramachFunduszuSołeckiego
- 1,I92.14zł,
. Iobotybieżącena drogachwykonywaneprzęz GZGK .
4oo ooo zł,
. zimoweutrzynaniedróg . 35 000 zł,
. pozostałewydatki tj' zakup krusz5,rła,przepustów
i imych mateńalólł do remontów i
naprawydróg - 307 840 zł;
- wydatkiinwestycyjne(majątkowe)
_ 2 842 l83 zł'
ztęgo..
. na drogipubliczne powiatoweprzeznaczasiękwotę
50000zł'
w tym na:
- budowęchodnikadla pieszychw Józefowie - 50
000 zł
. dotacjędla Miasta Minsk Mazowiecki na przebudowę
ul.fwirowej _ 100 000 zł,
. na zadaniaIealizowanęw ramachFunduszu Sołeckiego249 oti']zł'
. na zadaniarealizowanew ramachinicjatywlokalnych_
3g99|2 zł'
. pozostalezadania inwestycyjnena drogachgminnych 2 o43 |84 ń.
zgodnie z tabeląff 3 do uchwałybudżetowej

Dzial ?00 - Gospodarka mieszkaniowa
Planowanakwota wydatków w tym dziale - 583 600 zł i prueziaczonajest na wydatki
bieżącew kwocie333 600 zł,takiejak:
- wydatkizwięane z gospodarowaniem
gminnymi,publikowaniew prasie
nieruchomościami
informacji i ogloszeń dotyczącychgospodarkinieruchomościami'
opłatyza dokumenty
geodezy;jne
geodezyjnej
mienia gminy,
nab1.wane
z ośrodka
dokumentacji
i komunalizacją
. regulou'anięm
stanuprawnegogruntówzajętychpod drogi (pracegeodezyjne'wypisy i
\łfrysyz rejestrugruntów,opłatyza czynności
notarialne'opłatysądowe
- kosztyadministrowania
(baraków)w Janowie,
lokali kon,tunalnych
. odszkodowaniawypłacanena rzecz osób fifycznych za grunty zajętepod inwestycje
gmlnne.
ia..
oraz rr)'datkimajątkorrerv kwocie250 000 z| z prze,naczeDie|n
. zakupgfunló\rpod inwestycjegninne. 50 000 zl'
. budowębudynkumieszka|nego
(socja]nego)
w Janowie 200 000 zł'
Dziłl 7l0 _ Dzialalność
uslugorva
Przewidywane
wydatkina 20l5 rok- 135000zł'
P]ano\ł.ane
wydatkiobejmują|
- rozdział.l|004- plany zagospodaro$'ania
. 135 000 zł.'z plfefnaczeniem
przestrzęnnego
gminy oraz przygotowanieprzez
planu Zagospodarowania
przestrzęnnego
na opracorvanie
uptawnionego
urbanistędecyzjio warunkaclrZabudo\ły.
Dział720_ InformaĘka
Planort'anewydatki w kwocie 50 000 zł przeznaczonesą opłatyza dostawęlnte.nętudo
mieszkaIiców.którzy otrzymalisprzętkomputerowyw ramach projektuunłnęgo,,Intemet
dia mieszkańców''.
Drial 750- Administracjapubliczna
Pianujesię wydatki W kwocie 4251 4.I0 z| 'z tego na wydatki lea]izowanew ramach
_ 1 500 zł.
FunduszuSołeckiego
Rozdział750l l Urzędywojewódzkie 3l 1 205 zł'
jest przeznaczona
na realizacjęzadańz zakesu administracjirządoweja w
Po\ryższak\ł'ota
gospodarczej.
e\!'idęnciiludności.
wojska'reiestrudziałalności
Jestto zadat e
szczególności
zleconegninie ustawami.na któt.cgminaotżynrujedotacjęcęlową ( na rok 2015 stanowi
środkiz dotacjizachodzikonieczność
onak\\otę77 925 zł)'Ze względuna nie\łystarczające
kwotytj.233 280 zl.
dolinansowania
z budżetugniny pozostałej
Rozdział75022_ Rady Gmin _ l27 400 zł.
Środki te będą wydatkowanena pokrycie kosztólv działalnościRady Gminy a w
szczególności
:
- na wypłatydietdla RadnychRady Gminy za udziałw pracachorganówgminy'
. pokrywaniakosztów szkoleli.wyjazdówroboczychpo tereniegminy'
- rozmo\rytelefoniczne'przesyłkilistorle.
- fakup m in' materiałówbiurorvych.papieruitoneru do drukowaniamateriałów'kawy i
herbatv.

Rozdział,I'lz3 _Utzędy Gmin - 3 609 400 zł'
z czego na wydatki bieĘce przypada kwota 3 599 400 ń, zaśna zadania inwęstycine
10000zł.
PowyŹszakwota obejmujew szczególnościwydatki dotyczącę:
- płaci pochodnychod wynagrodzeń . podstawądo wyliczeniakwoty na wynagrodzenia
jest stan zatudnienia oraz planowanakwota wynaglodzeń pracowników wg stanuna dzień
0 1 . 1 1 . 2 0 r1o5k u
- wzrost funduszupłaco2'5 r/o'
. obowiązekwypłatnagródjubileuszowychdla 3 pracowników,którzy osiągnąw2016roku
wymaganyprzepisamistłżpracy.
- 6 miesięcznej odprawy emer}'talnejdla pracownika planującegoprzejśćw 2016 roku na
emer},turę'
. zatrudnianię
placownikóww ramachrobót publicznychi interwencyjnych,
kierowanychdo
pmcy przez Powiatowy Urząd Pracy,
. zlecenie przeprowadzeniaaudyfu wewnętrznego,zgodnie z wymogami ustawy o finansach
publicznych,
. wyplat dodatkowychwynagrodzeńrocznych (tzw.l3-tka)'
. zakupu matęriałów,akcesodów komputęrowychoraz wyposa:ienia,
- opłatza dostawęenelgiielektrycznej,
cięplneji wody'
- zakup usługzwięanych z bieżącymiremontamibudyŃu urzędugminy,
- opłatyza usługipocztowe,telefonicznę'intęrnętowe,
- zakup usfug zdlowotnych zvaęanych z badaniami okesowymi pracowników z zakesu
medycyny pracy,
. koszty podróży sfużbowych,szkoleń pracowników,
- ubezpieczenie
mieniakomunalnego,
. odpisyna zakładowyfunduszświadczeń
socjalnych,
. wyda&i związanez poborempodatkówi opłatlokalnych,w tym m.in.prowizjaza inkaso
podatków.
Na zakupy inwęstycyjnezaplanowanokwotę
komputęró1łi opro$amowania komputelowego.

10000 zł z przeznaczeniemna zakup

Rozdział 75075 -Promocja jednost€k samoĘąduter},todalnego. 27 000 zł, z przeznaczenlem
z inn}łnijednostkami.
na promocjęi reklamę Gminy Mińsk Mazowieckii współpracę
Rozdzia| 75095. Pozostaładziałalność. I'76 465 z| '
z tego:
_ 1500zł
- wydatkiw lamachFunduszuSołeckiego
. diety dla soĘsów za udziałw obradach Rady Gminy - 96 000 zł'
- pozostałewydatki biężące_ 75 000 zł . które przemaczonebędą na wydatki zlvięane z
realizacją zadań administracji publicznej takich jak przygotowanie i dokumentowanie
uroczystościgminnych i różnego rodzaju uroczystościokolicznościowychtakich jak np.
rłĘczanię medali za długoletniepożycie małżeńskie,koszty przygotowanie wniosków i
projektów, które mogą być dofinansowaneze śIodkówzewnębznych, składki członkowskie
na rzecz StowarzyszeniaLokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej do której Gmina nal€ży'
w wysokościl0 000 zł'
. na wydatki inwestycyjne (majątkowe)_ 5 465 zł z ptzęznaczęniemna udziałw projekcie
realizowanego przez Samorząd województwa Mazowieckiego z lldziałemśrodków Unii
Europejskiej pod nazwą ,,Regionalnepańnerstwo samorządów Mazowsza dla akĘlłizacji
l0

społęczeństwa
informacyjnegow zakęsie e.administracjii geoinformacji''rv mmach
programu pod nazwąRegionalnyProgramoperacyjnyWojewództwaMazówieckiego na
|ata 20|4-2020, (zgodniez Tabeląnr 3;.
Dzial 751_ Urzędy naczelnychorganów wladzy pańśtwowej
, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
wydatki wtym dziale dotyczą rea|izacjizadań zleconych i zaplanowanoje w kwocie
2 848 zł' co stanowiwaost o 18'6 % w stosuŃu do roku ubiegłógoi ptzeataazolesąna
pracezwiązanez prowadzeniemi aktualizacjąstałegorejęstruwyborców w gminie.
Dzia| 754_ Bezpieczeństwopublicznei ochron8przeciwpożarowa
Planujesię wydatkiw k\łocie373 11ozł, z tęgona wydatkirealizowanew ramachlunduszu
Sołeckiego.20 483,89zl.
Realizacjawydatkówplanowanajestw następuj
ącychrozdziałach:
Rozdział75404_ Komendywojewódzkiepolicji
P|anuje się kwotę 5 000 zł na dofinansowanie wydatków zwięanych z utrz}naniem i
funkcjonowaniemKomendyPowiatowęjPolicji w Mińsku Mazowieckim.
Powyższa kwota zostanie wydatkowana po zawarciu stosowrego porozumienia,
okeślającego
zakrcspomocyi sposóbrozliczenia.
Rozdzial754l2- ochotniclesrażePożame
Planujesię kwotę358 l l0 zł na wydatki bieilącezwlęane z dofinansowaniem
utzymania
gotowości
bojowej7 jednostekochotniczychstrazyPożamych.
wydatki te ptzęznaczone będą na w}Tłatę wynagrodzeń dla konserwatorów wozów
strazackich,wynagrodzeniadla stlażakówza udziałw akcjachgaśniczych,
zakup paliwa,
części do samochodów strŹ!żackich,sprzętu przeciwpoż2rowego' ubrań bojowy;h dla
strażaków,remontbudyŃów oSP i naprawyoraz ubezpieczeniapojazdów.
Na wydatkiw ramach FunduszuSołeckiego.20 483,89zł (TabelaNr6).
Planowanakwotawydatkówuwzględniaprzewidywanyod 2016roku wzrostpodatkuVat na
sprzętdo ochrony ppoż'.z 8 o/ona 23 yo.
Rozdział'75495- P gzostaladziałalność
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|aczonena zapłatęodsetek od
kręd}'tówi pożyczek,któle zaciągniętow latach popźednich oraz od ked}'tów planowanych
do zaciągnięcia
w 20l6 loku.
Dzial 758_ Różnerozliczenia
w dzia|e tym planowanajęst kwota 130000 zł, któIą przewiduje się realizowaó
następujących
rozdziałach:
- rozdzia|'75818
_ tęzęrwyogólnei celowe_ 190000 zł, z tęgo:

u

. rezelwa ogólna, do dyspozycji wójta Gminy, która będzie wykorzystana w miarę potrzeb
w
przy przenoszeniuwydatków w ramachzmian w budżecie na zasadachokreślonych
publicznych
49
000
zł,
ustawieo finansach
. ręzerwa celol'łt na realizację zadari wlasnych z zakresu zarzĄdzartia kryzysowego,
utworzenie której nakładana gminę ustawą z dnia 26 kwiemia 2007 t. o zarzĄzaliu
kryzysowym - 81 000 zł.
Dzial 801 _ oświatai rvychowanie
Planowane lvydatki w wysokości 19649 450 zł są wyfsze o 2'8 o/o w stosunku do
przewid1rłanegowykonania w roku 20l 5'
z kwotytęj przypadana:
_ 19 543666 zł
zadańoświatowych
l. wydatkibieżącęna finansowanie
w tym wydatki realizowanew ra.rnachFunduszu Sołeckiego_ 25 34| z|
|05 784 z|
2. wydatki majątkowęna inwestycjei zakupy inwestycyjne .
'l84
_
zł
5
w tym wydatki ręalizowanew rarnachFunduszuSołeckiego
szkół planowanesą wydatki bieżącew
W ramachremontów,modernizacjii doposażenia
przedszkolu:
i
następujących szkołach
|/ sz.P vłBrzózęm.
. remontkompleksowy szkoly polegającyna wymianie instalacji elektrycznej,ciepłowni.
i FS) -2]'0 626 zł'
czej i remonciekapitalnymłazienek(budże,t
2/ ZS w Z?lrienivi
- rvykonanieparkingurowerowego
przy szkole (FS) 3 264 zl,
3/ sz.P. \ł Mariance:
. doposażenie
placuzabawprzy szkole(Fs) _ 4 451zł'
- dopos.rżenię
szkoły (tablica skrzydłowa,szafki, meblościanka,narzędziadla konserwa_
tora) 40002ł,
4/ Zs w stojadłach:
- doposażenię
(Fs) - 7 000 zł,
szkołyoraz organizacjajubileuszu
. Iemontobńbki blacharskieji elewacji szkoły _ 5 000 zł'
5/ zs w staręjNiędziałce:
. doposażenieszkoły (szafa do sebetaliatu' suszarki do prac plastycznych, d}nvanydo
oddziałówprzedszkolnych, programdo tablic interaktywnych, instumenty muzycznę) _
- 8'70ozł'
6/ ZS w Hucie Mińskiej :
- remontkuchni i zakup mębli kuchennych_ 8 000 zł'
9/ PŹ€ d szkole Publicmew Nowych osinach :
- doposażenię
placuzabaw - 10 000 zł,
- odnowieniekuchni oftz zaknpzalnrdżarkii gamków 4 000 zł.
szkołach:
wydatki majątkowew kwocie l05 784 zł'planujesięw następujących
l/ ZS w StarejNiedziałce:
- zamontowanieszybu dźwiękochłonn€jnad salą girnnastycznąoraz wykonanie chodnika
dla pieszychprzy szkole_ 85 000 zł,
. zakup kserokopiarki i wyparzarki do naczyń - 9 000 zł.,
2/ ZS w Hucie Mińskiej :
- zakup zm;.warkiz funkcją wyparzania _ 6 000 zł'
- budowaplacuzabawprzy szkole(FS) . 5 784 zł,

t2.

wydatki na zadaniaoświatow€ planowanesą w następującychrczdziałach:
Roztlział 80l0l - szkoĘ podstawowe_ 9 603 979 d .
wydatki tego rozdzialu przrzrtaczone są na bieżąceutrzymanie szkół podstawowych na
tęreniegrniny, w tym:
- wydatki na wynagodzenia nauczycieli i obsługiszkól wraz z pochodnymi 7 389 734 zł
- pozostałęwydatki Eęczpwę _2 l l9 46l zł' któIe są przśznacz!.ne
rLabieźryE
jak:
utrzymanieszkół takie
. zakup opah1 energii elektrycznej,sprzęfu,pomocy naŃowych i dydaktycznych'
środkówczystości,
. rozmowy telefoniczne,przesyłkilistowe, w1'rłóznieczystości,
usługikominiarskie,
. ydatki ręmontowębudynków szkói'
- wydatki majątkowę(inwęstycyjne)_ 94 784 zł.
_ 1 862 088 zł.
podstawowych
Rozdział80l03 _ oddziałyprzedszkolnew szkołach
w tym rozdzialę finansowane są koszty związane z funkcjonowaniemklas ',0'' w szkołach
podstawowych
ol^zoddziałówprzędszkolnych,
w tym:
- wynagrodzenianauczycieli wraz z pochodnymi-| 610 444 ń
- pozostałewydatki biężĄae_ 25| 644 z|'
Rozdział80l04 _ Przedszkola_ 2 3l0 250 zł
Planowanewydatki w tym dziale przeznaczonesą na:
- dotacjędla 3 ńępublicznych przedszkoli z terenuGminy Mińsk Mazowięcki _700 000 zł
- refundacjaza dziecilczęszczające do przedszkoli w innych gminach_ 900 000 zł
. wyda&i związanez funkcjonowaniemprzedszkolagminnęgo_ 7l0 250 ż,
Rozdział801l0 . Gimnazja . 3 01| 230 zł
Środki w tym rozdzia|e przsznaczł:ne są na wydatki zwitrĄrre z fiu*cjonowaniem
gimnazjów,tj:
. wynagrodzeniawraz z pochodnymi stanowiąkwotę 2 636 705 zł
. pozostałewydatki Źeczowe takie jak : zakup mateńałówi wyposażenia,pomocy
dydaktycznych,
środkówczystości
' usługit€ l ekomunikacyjne,kominiarskie,
pocfowe , zakupęnęrgii'opałuitp._ 434 525 zł.
Rozdziat80113_ Dowożęnię
uczniów do szkó| - 652965z|
przeznaczona
Jest to kwota
na zorganizowaniedowożeniauczniów do szkół podstawowychi
gimnazjóą tj. zakupbiletów ' dopłatydo kursów autobusowych.
Kwota powyższazabezpięcza lóWnież koszty dowozu ucaiów niepełnosprawnychz terenu
gminy\łrazz opiękunami'do placówekoświatowych.
Rozdział 80ll4 _ ZespoĘ obsługi ekonomiczno-administracyjnejszkół _ 452 |42 z}
Planowanakwota przeaEczona j est na I
- wynagrodzeniapracowników wlaz pochodnymi_ 4 l 1 050 zł'
. pozostałevydalki Eeczowę . 4| 092 zł.
Rozdział80l46 _ Dokształcarrięi doskonalenienauczycieli - 69 800 zł,
są to wydalki ptzęznaŁzonena dokształcaniei doskonalenie nauczycięli zatrudnionych w
gminnych placówkach oświatowych. ww kwotę skalkulowano w wysokości l%
planowanychwynagrodzeńnauczycieli zatrudnionychw tych jednostkach.

l3

Rozdział
80148 stołówkiszkolneiprzedszkolne | 242361zł
Planowanewydatkiprzeznaczonę
sąna:
- wynagrodzenia
wraz pochodnymipraco$nikórt.stołówek. 496230 zł,
- zakupśrodkówŹ}.wności537 000 zł
- pozostałe
wydatkiŹeczowe 198l31zł'
- uakupymajątkowe- 1l 000 zł.
stosowaniaspecjalnejorganizacjinauki i
Rozdział80l49 _ Rea|izacjazadańwymagających
metod pracy dla dzięci w przedszkolaclr'oddziałachprzedszkolnych w szkołach
podstawo$'yc]r_ 4,|94 fł.
W rozdziale tym klasyfikorvane są wydatki na dodatkowezajęcia dla dzieci z orzeczenlem
w1,danymprzez Poradnię Pedagogicznąo konieczności
stosou,aniadla nich specjalnej
organizacjinauki.
Rozdzial 8010 _ Rea|izacjazadań u1nragających
stosowaniaspecjalnejorganizacjinauki i
metodpracydla dzieci w szkołachpodstalvolt1,ch
i gimnazjach 3,7984I zł'
W rozdzialetym klasyfikowanesąwydatki na dodatkowezajęciadla uczniów z orzeczeniem
rtydan1m przez Poradnię Pedagogicznąo koniecznościstosowaniadla nich specialnej
organizacjinauki.
Na finansowanie wydatkólv oś\ł'iatowych
związanych z finansowaniemszkół
podstawow-vch.
gimnazjów.zespolówobsługiszkół.doksztalcania
i doskonalenia
nauczycieli
gnina otrzymujesubwencję,na rok 2016 jest to kwota l1 868 052 zł ' natonriastw;'datki
planowanena te zadaniastanowiąkwotę13 461 660 z|'
Dofinansowanie
ze środkówwłasnychgmirrywynosi l 593 608 zł'
gnrinyto:
Pozostałe
zadaniaoświatowestanou'iące
zadaniarł1asne
- oddziałyprzedszkolnew szkołaclr
. 1 862088zł
podstarvowych
. przedszkola(łączl,iez prywatnymi)
- 2 310 250 zł
. dowożenie
.
uczniów do szkół
652965zł
- stołówkiszkolnei przedszkolne
- 1231361zl
- wydatkiw ramachFunduszuSołeckiego
25 342zł
- wydatkimajątko$e
105'784
zl
Wydatki te stanowiąłącznąkrtotę 6 l87 790 zł i są finansowaneze środkówwłasnych
gminy.dotacjiz budzetupaństwana w1'chowanie
przedszkolne
oraz wpłatrodziców'
Zestarvienie
wydatkówj dochodówoświatowych
planowanychna 2016rok.
RodzajrĘ.datków
wydatki bieżące
subwenctonowane
wydatki bieżącenię obięte
subwencią
Wydatki w ramach Funduszu
Sołeckiego
wydatki majątko\łę

ogółem

Kwota wydatków Kwota
Kwota pokyta zę
wzł
dochodów
środkówwłasnych
gminy
wzł
l ] 4 6 1660
l l 8ó8 052
1 593608
6 056 664

l 6984ó5

4 3 5 81 9 9

25 342

25 34)

1 0 57 8 4

1 0 57 8 4

19 649 450

1 35 6 65 t 7

6 082 9.ll
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Dzial85l - oĆhronazdrowia
Plan rtydatków .l00 000 zł , w tym:
Rozdział8511l - szpitaleogólne
Planowanakwota 10000 zł przeznaczonajest na dofinansolvaniezakupu samochodu
specjalistycznego
dla szpitalaw Mińsku Mazowieckim'
Rozdział85l49 Programyprofilaktykizdrowotnej
Planowrrnaku,'ota40 000 zł przeznaczona
jest szczepieniaochronne'w ramachrealizacji
plogranuzdroB'otnegoskierowanego
do młodfieży
szkolnej.
Rozdzicl8515j - lwalczanienarkomanii
Planowanakwota 5 000 zł przeznaczonajest na finansowanięplogramów profilaktycznych z
zakesu narkomanii.
Rozdział 85154- Przeci\łdziałanie
alkoholizmowi- plan345 000 zt
W p|anie na 2016 rok założono
rł1datkiw rt'y''sokości
plalrowanychdochodówz opłatza
zezwoleniana sprzedażnapojówalkoholoWych.
Srodki te zostaną wydatkowane na realizację gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania
problemówalkoholow1,ch'
Dział852_ Pornocspo|eczna
Prognozowane
wydatkiwtym dziirlestanowiąkwotę 5 238 070 zł.
jest wynikiem oszacowaniau,ydatkówponoszonychze środkówwlasnych
Wrv rvielkość
gminy oraz prz ęcia kwot (zgodnię z zarviadonieniem Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiegort'Warszawie) na realizacjęzadań zleconychi dofinansowaniewłasnych
zadańbieżących.
_ 40 000 zł
Rozdział85204 Rodzinyzastępcze
wydatki te planowanesą na dolinansowanie
pobytudzieci w rodzinachzastępczych'zgodnię
z decyzjamiwydanyni przez PowiatoweCentrumPomocyRodzinię.
Rozdzial85206- Wspiemnierodziny_ 44 400 zł
Wydatkite planowanesąna zatrudnienie
asystęntarodziny'
Rozdział85212-Świadczeniarodzinne, zaliczkaalimentacyjna
oraz składkina ubezpieczenia
emerytall1e
i rentowez ubezpieczetria
społecznego
Planowane$.).datkiw wysokości
3 368 300 zł będąprzeznaczone
na finansowanieś\łiadczeń
lodzinnvch. alimentacyjnychoraz składekna ubezpieczeniaemeĄ4alne i rentowe dla
niektór}rclr
świadczeniobiorców.
finansorł'ane
ze środków
dotacjicelowej'
Z budżetugminy przeu'idziana.iest kwota 25 000 z| z przez]aczeniemna działania
podejn]o$.ane
\\'obecdłużnikówalimentacyjnych,
celemwyegzekwowania
należności.
Rozdział85213 - Składkina ubezpieczeniazdrowotne opłacaneza osoby pobiemjące
niektóIeświadczenia
z pomocyspolecznejorazniektóreświadczenia
rodzinne.
Planowanakwota w wysokości30 200 zł .iestfinansowanaz dotacji celowej w kwocie
23 200 zl.

l5

Rozdział' 85214 Zasiłki i pomoc w natuze olaz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentow€
Przewidziana kwota 653 500 zł przeznaczonajest na zasiłki okresowe,jednorazowe.zasiłki
rodzinne i pielęgnacyjnęoraz składkina ubezpieczeniaspolecanejak również opłatyza pob}t
w domachpomocy społecznejosób samotnych.
Rozdział85215_ Dodatkimieszkaniowe
uykonaniaw loku
wydatki w kwoci€ l0 000 zł ' planowanena poziomieprzewidylłanego
2015, będą realizowaneprzez Urząd Gminy na wyplatę dodatków mieszkaniowychtj.
rea|izacjęzadańa w|asnegonałożon€gona gminęustawą
Rozdzial85216- Zasilkistale
Planowane wydatki 204 200 zł , przentaczone są na w}płatę zasiłków statych' któIę
pochodzą z dotacji celowej w kwocie 164 200 zjt otaz ze środkówwłasnych gminy w
wysokości
40 000zł'
Rozdział85219_ ośrodkipomocyspołecznej
Planowanajest kwota 68| ?00 zł'
Środki w wysokościl00 700 zł pochodzićbędą z budżefupństwa na dofinansowanie
utŻymania ośrodka.
Pla,nowa,na
kwota zostanie wydatkowanaw szczególnościna wynagrodzeniai pochodneod
płac pracowników zatrudnionych w GoPS oraz na wydatki lzeczowe zwiq/ane z
funtcjonowaniemośrodka.
W loku 2016 p|anuje się zwiększeniezatrudnieniao l etat olaz zaklada się wzrost
wynagrodzeito 2,5%o.
usługiopiekuicze
Rozdział85228_ Usługiopiekuńczei specjalistyczne
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 48 420 ń z przeznaczeniemna świadczenieusfug
opiekuiczych dla osób potrzebujących
takiejpomocy.'
Rozdział85295- Pozostała
działalność
Planujesię wydatkiw kwocie 159350 zł.
wydatki te będąpŹeznaczone
na dofinansowanie
obiadóww szkołachdla dzieci będącychw
trudnejs}'tuacjimatelialnej' w kwocie l 50 000 zł
srodki w wysokości50 000 zł plano\'ane są z dotacji z budżetupaństwa , natomiastkwota
100000 złpochodzize środków
własnychgminy.
Pozostała kwota 9350 zł przeznaczona jest na finansowanię działalnościZespofu
Interdyscyplinarnego.
Dzial854 - Edukaryjna opieka wycbowawcza
Planowanewydatki l8 400 zł, z tęgo:
- kwota l0 000 zł 1estprzeznaczonana dofinansowa.rrie
stypendiów socjalnych dla uczniów,
które są finansowanęw 80 % z dotacji celowej z budżetupaństwa,która będzie przekazarra
do budzetuw ciągu 20 l 6 roku'
- kwota 8 400 ń jest ptzezlrr^czonana finansowarrię zadań związanych z wczesnym
wspomaganiem rofwoju dzieci' na podstawie orzeczeń wydanych przez poradńe
psychologiczno-pedagogiczne.
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Dział900 _ Gospodarka komunalnai ochronaśrodowiska
Planowanakwota 238| 244 zł.
Z powyższejkwotyprzypadana:
. wydatkiinwestycyjne(majątkowe)673 944 z|
. \łydatkibieżące
- | 70.7300 ń
Rozdział90001_ Gospodarkaściekowa
i ochronawód
Planowanewydatki W kwocie 50 000 zl przeznaczonesą na dotacjedla nieszkańców na
dofinansowanie
budowyprzydomowychoczyszczalniścieków,
(zgodniez Tabeląnr 3)
Rozdział 90002 Gospodarkaodpadami - 8l0 000 zł z przeznaczeniemna w}a\óz
odpadóWsegregowanych
i niesegregowanych
z terenugminy,zgodnief ustawąo utrzymaniu
polządkui czystości
w gminachoraz na kosztyzwiązanez ich poboremi egzekwowanięm'
Rozdział90015 oświetlenie
r ic' placów i dróg
Planujesię wydatkiw wysokości1 258 344 z|, z ptzeznacfenięm
na :
- Wydatkibieżącefwiązanęz konserwacjąoświetlenia
uliczlego oraz pokrycie kosztów
związanychz poboremenergiielektrycznej - 758 100zł,
- wydatki inwestycyjnezwtązanez budowąi modenrizacjąoświęt]ęnia
ulicznęgokwota
499944 z| (z9odniez tabęląnr 3) ,
. z tegona zadaniarealizort.ane
w ramachFunduszySołeckich14 744 zł
(tabelanr 6).
Rozdział90095 - Pozostała
działalność
Plan wydatkówwynosi252 300 zł,
z tegonal
. w)'datkibiężące- 128300zł.
. z przea1acfeniemna koszty związane z utrzymaniemtargowiska gminnego.takie jak
opłatyza oświetlenie
placu,nadzórweterynaryjny'wydatkizwiązanez
' za wodę.sprfą1anie
jŃ:
bezdomnymiz$'ierzętami'takie
odłowienie'obserwacjaweterynaryjna, Wywóz do
schroniska,stęrylizacjaoraz Wydatkina ekspenyzylzeczoznawcówdotyczącychzalewania
gruntów
. wydatkiinwestycyjne- 124000 zł'(tabelam 3)
?nr?P?nq.?PniPmnq

. budowęp]acuzabawrł Nowych osinach(Inicjatywalokalna) 34 000 zł'(tabelanr 7)'
. zadanian]ajątkowe
rea]iuowane
w ramachFunduszySołeckich. .l 000 zł (tabelaff 6)'
. wykonanieprojektutetmornodemizacji
publicznej_ 36 000 zł
budynkówużyteczności
. wykonanieprojektuinstalacjiodnawialnych
ź.ódełenergiiw obiektachui).teczności
publicznej 30 000 zł
. budowęplacuzabaww Chmielęwie 20 000 zł
Dział921 _ Kultura i ochrona dziedzictrvanarodowego
Planowanewydatki 314 447zl
w tym I
. doflnansowanie
wiejskichna tereniegmily 101000 zł'
świetlic
. z tęgona zadaniarcalizolvanew ran'iachFunduszySołeckich3l 566,70zł(tabelanr 6)
- modęrnizaciaświetlicy
gminneiw miejscowości
Targówka_ 35 000 zł
- lemontdachuna budynłuświetlicy
w Królewcu- 8 000 zł
- Iealizacja,{ańy DużąiRodziny''_ dopłata
do biletóww MDK 5 000 zł
. dotacjadla Gmimej BibliotekiPńlicznej z siedzibąwstojadłach 201 880 zł
t7

Dzial 926 - Kultura fizyczna i spoń
Planowanewydatki 621 094 zl ,,w tym:.
Rozdział 9260| _ obiekty spoltowe _ 422 354 zł
w rozdziale t}'mplanuje się :
. wydatki bieżącezwiązanez eksp|oatacjąboisk sportowychna tercnie gniny _ 60 550 zł,
- wydatkiinwestycyjne,
zgodnięz tabęląm 3 _ 36| 804zł,
z tegolealizo\Manew ramachfunduszy sołeckich- 40 044 zł
Rozdział92605 _ zAdaniaw zakesie kultury fizycznej i spońu _ 31 000 zł
Planowane wydatki w tym rozdzia|e przezĄaczonesą na zatrudnienie animatońw sportu
prowadzących
zajęcia na boiskach natereniegminy'
Rozdzia| 92695. P ozostaładziałalność
Planowana kwota |6,1,740zł 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
_ 9 500 zł (Tabelaó)'
realizowanew ramachFunduszuSołeckiego
- realizacja'Kańy DuzęjRodziny''_ dopłata
do biletówna basen_20 000zł
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