
  CZĘŚĆ OPISOWA  BUDŻETU GMINY NA ROK 2010  

 

DOCHODY 
Planowane dochody budżetu na rok 2010 wynoszą   17.282.952,00 zł 

i przedstawiają się następująco : 

1. dochody majątkowe  -  300.000,00 zł  

2. dochody bieżące – 16.982.952,00 zł  

Struktura planowanych dochodów gminy według źródeł przedstawia się następująco : 

1 dochody własne                                                                                 6.927.722,00 zł                   

2 dotacje celowe na zadania własne                                                        327.000,00 zł  

3 dotacje celowe na zadania zlecone                                                   1.874.833,00 zł  

 4. subwencja ogólna                                                                            8.153.397,00 zł  

Dochody własne 

W roku 2010 przewiduje się osiągnąć dochody własne na poziomie 6.927.722,00 zł                ,   

 co stanowi  40,08 % planowanych dochodów ogółem  

 Zaplanowano dochody własne obejmują : 

  a/ wpływy z podatków  samorządowych – ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych     

     ustaw w tym podatek od : nieruchomości , rolny. leśny, środków transportowych,  

     spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, działalności gospodarczej osób     

     fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej i innych wynoszą  3.337.083,00 zł 

     co stanowi 19,31% planowanych dochodów  

b/ wpływy z opłat lokalnych wynoszą 122.000,00 zł co stanowi 0,71 % planowanych dochodów      

obejmują w szczególności : 

-  opłatę skarbową  - 35.000,00 zł  

- opłatę planistyczną – 5.000,00 zł   

 - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu  - 80.000,00 zł  

 - wpływy z innych lokalnych opłat – 2.000,00 zł  

c / podatek dochodowy / udziały gminy/ zaplanowano zgodnie z planem szacunkowym  

    Ministerstwa Finansów które wpływają na dochody budżetu gminy bezpośrednio  z Ministerstwa  

    Finansów  i wynoszą 3.468.639,00 zł co stanowi  20,07%% planowanych dochodów . 

Subwencja ogólna 

Subwencja ogólna przeznaczona Gminie na rok 2010  w kwocie  8.153.397,00 zł i obejmuje : 

- część wyrównawczą  subwencji         3.192.989,00  zł  

- część oświatową subwencji                4.960.408,00 zł  

Subwencja ogólna na rok 2010 uległa zwiększeniu o 1,00 % w stosunku do roku 2009  

i stanowi 47,18 %   planowanych dochodów   

Dotacja na zadania własne  

Dotacja celowa na zadania własne z budżetu państwa  wynosi w  kwotę 327.000,00 zł i przeznaczona 

zostanie na: 

            -     składki  ubezpieczenia zdrowotne – 8.000,00 zł  

            -     zasiłki i pomoc w naturze  - 163.000,00 zł  

            -     ośrodek pomocy społecznej – 156.000,00 zł  

Dotacja na zadania zlecone   

W roku budżetowym przewiduje się  w kwocie 1.874.833,00 zł , która zostanie przeznaczone na : 

- opiekę społeczną   -      1.804.362,00 zł  

- administrację publiczną – 70.471,00 zł  

Dochody z majątku gminy – 300.000,00 zł  

 Dochody  obejmują: 

   -  wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego , oszacowane zostały w oparciu o analizę     

      mienia przygotowanego do sprzedaży w kwocie 300.000,00 zł  

Dotacja na zadania własne i zlecone do budżetu gminy wprowadzono na podstawie otrzymanego 

pisma z Mazowieckiego Urzędu Województwa w Warszawie Wydziału Finansowego. 
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Dział  010  - Rolnictwo i łowiectwo                                                                                 303.000,00 zł 

Planowane dochody w tym dziale to :  
 -  wpływy za korzystanie z terenów łowieckich                                                                   3.000,00 zł  

 -  sprzedaż gruntów rolnych  w miejscowościach Niemieryczew, 

    Stary Karolinów , Bartniki  itd.                                                                                      300.000,00 zł     

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , 

                    gaz i wodę                                                                                           280.500,00 zł 
Rozdział 40002  Dostarczanie wody  

         -  wpływy ze sprzedaży wody                                                                                      280.000,00 zł  

         – pozostałe odsetki                                                                                                              500,00 zł  

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa                                                                            116.400,00 zł. 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                    

       - wpływ z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów                                                       8.000,00 zł. 

       - wpływy za grunty dzierżawione na świadczenia usług telekomunikacyjnych 

         według standardu ETSI / GSM                                                                                   108.000,00 zł.                                                                                                                                

                                     z tego : 

- dochody z tytułu użytkowania mieszkań  

-  wpływ zakładu fryzjerskiego  

Dział 750 – Administracja publiczna                                                                                  70.171,00 zł 

Rozdział   - 75011 Urzędy Wojewódzkie  

  -  dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji   

                             państwowej(USC )                                                                                     70.171,00 zł  

Dział  751 –Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli  

                    i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     1.362.00 zł 
Dochody w tym  dziale to dotacja celowa na zadania zlecone gminie za prowadzenie i aktualizację 

stałego rejestrów wyborców w gminie . 

Dział  754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                       300,00 zł 
Dochody w tym dziale to dotacja na zadania  zlecone gminie z przeznaczeniem na utrzymanie i 

konserwacja sprzętu techniczno – wojskowe oraz szkolenie obronne i Obrony Cywilnej. 

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

posiadających  osobowości prawnej                                                                               6.002.952,00 zł  
Dochody w tym dziale zaplanowane są wg źródeł wymienionych w tabeli.   

Podatki od spadków i darowizn ,  podatek od czynności cywilnoprawnych  realizowane są przez 

Urzędy Skarbowe , ich wysokość  została  zaplanowana szacunkowo na podstawie przewidywanego  

wykonania za rok 2009. 

Podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z planem szacunkowym Ministerstwa 

Finansów który wpływa na dochody budżetu gminy bezpośrednio z Ministerstwa Finansów . 

Dochody z tytułu podatku  rolnego , podatku od nieruchomości, podatku leśnego , podatek od środków 

transportu  zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2009 

Dział 758 – Różne rozliczenia                                                                                         8.238.167,00 zł 

 Dochodami tego działu  są :          

                      - subwencja oświatowa                                                                               4.960.408,00 zł  

                      - część subwencji wyrównawczej                                                                3.192.989,00zł  

                      -  odsetki od pożyczki udzielonej – Starostwie Powiatowe  Żyrardów              4.770,00 zł  

                      -  pozostałe odsetki  - bankowe                                                                         80.000,00 zł  

Kwoty subwencji zostały przyjęte na podstawie wyliczeń Ministra Finansów. 

Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                                       60.000,00 zł. 

Rozdział Szkoły podstawowe  

Rozdział 80104 Przedszkola  

- wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola                                                    40.000,00 zł  

Rozdział 80195 Pozostała działalność 

zaplanowano dochody z tytułu użytkowanie mieszkań w domu nauczyciela                       20.000,00zł  

zgodnie z zawartymi umowami /                                                                                                                               
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Dział 852 – Pomoc Społeczna                                                                                         2.150.100,00 zł 

Dochody w tym dziale to : 

  - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia   

    społecznego  / dotacja /                                                                                                  1.791.000,00 zł  

- składki na ubezpieczenie zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy   

  społecznej / dotacja/                                                                                                               8.500,00 zł 

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne / dotacja/ 163.000,00 zł. 

- utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej / dotacja/                                           156.000,00 zł. 

- wpływy z usług  / dochody własne /                                                                                    20.000,00 zł                                                                  
- dotacja celowa z przeznaczeniem  na usługi opiekuńcze / dotacja/                        31.500,00 zł 
Wyżej wymienione dotacje są zgodne z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  

 w Warszawie Wydziału Finansowego.   

Dział 900 -  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                            60.000,00 zł. 

Rozdział  90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód  

              -    wpłaty za ścieki                                                                                                   60.000,00 zł   

Przychody  

                                                                                                            
Przychody  budżetu gminy zaplanowano w kwocie  824.360,00 zł tj. 

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

  w Warszawie z przeznaczeniem na budowę wodociągu i kanalizację w kwocie 800,000,00 zł  

-spłata pożyczki udzielonej Starostwu Powiatu Żyrardowskiego w kwocie 24.360,00 zł  

 

 

 

 

WYDATKI   NA ROK  2010  
 

 

Dział  010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                                    1.764.000,00 zł 
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  

Wydatki w tym  rozdziale zostały zaplanowane na inwestycje w kwocie                        1.757.000,00 zł                                                                                                

- budowa sieci wodociągu w miejscowości Waleriany – Pniowe –Studzieniec- Żuków  

     – Stary Karolinów – Radziwiłłów ul. Działkowa                                              400.000,00 zł  

budowa sieci wodociągowej w miejscowości – Wola Polska – Zator , Budy Wolskie , 

Aleksandria , Korabiewice – Karnice                                                              400.000,00 zł   

-     budowa sieci wodociągowej - Grabina Radzi  - Bartniki – Budy  Zaklasztorne   100.000,00 zł     

-      budowa sieci wodociągowej- Puszcza Mari ul. Akacjowa                                72.000,00 zł     

-     budowa sieci kanalizacyjnej – Puszcza Mar. Budy Zaklasztorne                   215.000,00 zł  

- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Olszanka ,Puszcza Mariańska,  

      Wygoda, Michałów                                                                                          200.000,00 zł  

- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radziwiłłów , Budy Zaklasztorne   120.000,00zł                                                                                      

- budowa oczyszczalni w miejscowości Bartniki                                             200.000,00 zł  

- Budowa Zbiornika – SUW – Stary Łajszczew                                                 50.000,00 zł                                                                          

Rozdział 01030 Izby rolnicze                                                                                   7.000,00 zł 

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku  rolnego      
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Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,                 558.034,00zł  

                     gaz i wodę                                                                                               
Wydatki w rozdziale zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie i konserwację Stacji Uzdatniania Wód.  

            -  odzież ochronna dla konserwatorów                                                                         2.500,00 zł 

            -  wynagrodzenia i pochodne dla pięciu konserwatorów                                          252.534,00 zł   

            -  części zamienne, zakup pomp, paliwo do kosiarek, zakup środków chemicznych, 42.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                

           -  energia  na Stacjach Uzdatniania                                                                           100.000,00 zł 

          -   usługi konserwacyjne i naprawcze , oraz remonty  SUW                         120.000,00 zł. 
             - usługi transportowe,  umowy                                                                                  15.000,00 zł 

             - opłaty za telefony komórkowe                                                                                  3.000,00 zł 

             -  podróże krajowe służbowe                                                                                       3.000,00 zł  

             -  ubezpieczenia  stacji, badania wody itd.                                                                20.000,00 zł. 

Dział  600 – Transport i łączność                                                                                    1.001.000,00zł 

W tym dziale środki zaplanowano na: 

             – zakup tłucznia na drogi                                                                                           50.000,00 zł 

            -   konserwacja ,remont  dróg , chodników                                                              386.000,00 zł     

            -  usługi  transportowe                                                                                               150.000,00 zł    

            -  wydatki inwestycyjne zaplanowano na budowę dróg  / przedstawia  załącznik 10/     415.000,00 zł  

Dział  700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                248.000,00zł 

Środki zostały zaplanowane na:                                    . 

- bieżące utrzymanie , przeprowadzenie remontów , drobnych napraw w budynkach     

 komunalnych, zakup energii, remont  budynku GOK,  usługi transport , umowy –zlecenia, opłaty 

telefoniczne ubezpieczenie mienia komunalnego  

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczenie na budowę mieszkań 

socjalne. 

Dział 710  Działalność usługowa                                                                                        140.000,00 zł 

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na wydatki związane z wprowadzeniem zmian w planie 

zagospodarowania w przestrzennego , usługi geodezyjne – kartograficzne oraz aktualizację map 

ewidencyjnych . 

Dział 750  Administracja publiczna                                                                               2.875.590,00 zł 

Rozdział  75011  Urzędy Wojewódzkie                                                                                  70.171,00zł  

Wydatki te stanowią koszt płac realizowanych zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu 

administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego. 

Rozdział 75022 Rady Gminy                                                                                   115.000,00zł  

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na diety dla radnych , członków 

Zarządu , Komisji ,Przewodniczącego Rady, materiały biurowe , artykuły spożywcze,                                                          

 usługi transportowe itd 
Rozdział 75023  Urzędy gminy                                                                                     2.625.034,00 zł 

Wydatki w tym rozdziale zostaną wydatkowane na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy ,  

a w szczególności na: 

- wypłatę wynagrodzeń i pochodne 

- wypłatę nagród jubileuszowych  

- wypłatę odpraw emerytalnych  

-     wpłatę na  Państwowy  Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

             -     wypłatę wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia , 

                        umowy o dzieło / radca prawny, informatyk/                                    

            -      zakup materiały biurowe , środki czystości , meble ,druki 

- zakup energii energia 

- zakup usług , pozostałe opłaty i składki  

- podróże służbowe  
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Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 40.000, 00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów. 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego                               40.000,00 zł  

W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na kampanię reklamową gminy ( m.in. tablice 

reklamowe , różnego rodzaju wydawnictwo ) a także na pokrycie kosztów udziału w 

różnorodnych imprezach i wystawach organizowanych w gminie  
Rozdział  75095 Pozostała działalność                                                              25.385,00,00 zł                             

     -  Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na przekazanie w formie składek na rzecz     

       związku gmin w kwocie 9.500,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 15.885,00zł            

       w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-   

      2013 ( Rozwój elektronicznej administracji w jednostkach samorządowych województwa   

      mazowieckiego ) 

Dział 751  Urzędy naczelne organów władzy państwowej  

                 i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                         1.362,00zł 

Zaplanowane w tym rozdziale środki pochodzą w całości z dotacji celowych i przeznaczone 

są na wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców.  

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                 254.424,00 zł 
Rozdział - 75412  Ochotnicze straże pożarne                                                         254.124,00 zł 

Środki zostały zaplanowane na realizację zadań związanych z ochroną przeciwpożarową, 

bieżące utrzymanie straży, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia 

wypłacane na podstawie umowy zlecenia,  umowy o dzieło, zakup paliwa , oleju, zakup 

sprzętu pożarniczego , wyposażenia ,zakup energii, remonty , konserwacja, przeglądy 

samochodów, ubezpieczenia budynków , sprzętu , samochodów.      
Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 104.124, 00 zł z przeznaczeniem na zakup  średniego 

samochodu specjalnego  dla OSP – Michałów   

Rozdział – 75414  Obrona cywilna / zadanie zlecone /                                                 300,00 zł 

 Wydatki zaplanowano na utrzymanie i konserwacja sprzętu techniczno – wojskowego  

oraz szkolenia obronne i Obrony Cywilnej  /są to środki zlecone/     

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od jednostek       65.000,00 zł  

nie  posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  

Rozdział 75647 Pobór podatków , opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych  

Wydatki zaplanowano na prowizja dla sołtysów, materiały biurowe oraz zakup usług 

pozostałych / umowy – zlecenia /                                    

Dział 757 Obsługa długu publicznego                                                                   25.000,00 zł 

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek                          

jednostek samorządu terytorialnego  

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z obsługą długu publicznego tj. odsetki od 

zaciągniętych pożyczek w tatach ubiegłych przypadającymi do spłaty w roku budżetowym.                                          

Dział  758 -  Różne rozliczenia                                                                                63.600,00zł 

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe                                                         

Środki zostały zaplanowane na prowizję za obsługi Bankowe                                 12.000,00 zł   

Rozdział  75818 Rezerwy ogólne i celowe                                                               51.600,00 zł 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych została utworzona w budżecie gminy rezerwa 

budżetowa z tego :  

  – rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane                                                      15.000,00 zł 

  - rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym                           36.600,00 zł  
Dział 801 Oświat i wychowanie                                                                                     7.178.401 ,00 zł 

Rozdział 80101 -  Szkoły podstawowe                                                                               4.828.600,00zł 

W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie szkół tj. 

  – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli                                                                            241.000,00 zł 

  – wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi                                                         3.749.100,00 zł 

–Państwowy  Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                             5.000,00zł  
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 – zakup opału , materiałów biurowych , środków  czystości czasopism                             355.000,00 zł 

 – pomoce naukowe , książki                                                                                                   20.000,00zł 

– energia                                                                                                                                  65.000,00 zł                

 – remonty w budynkach szkolnych                                                                                        80.000,00 zł 

–  pocztowe ,transport, prowizje bankowe                                                                              70.000,00 zł 

 -opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne  , dostęp do Internetu                                          24.000,00 zł                                                           

 – ryczałty samochodowe , delegacje                                                                                        9.500,00 zł  

 – różne opłaty i składki                                                                                                            3.000,00 zł   

– zakup papieru , urządzeń kserograficznych oraz   programów i licencji                            15.000,00 zł     

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 192.000, 00 zł z przeznaczeniem na budowę placu 

zabaw oraz boisk  sportowych .                     

Rozdział 80104 Przedszkola                                                                                                 589.200,00 zł  

W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie oraz modernizację  

dwóch przedszkoli w miejscowości  Puszcza Mariańska i Bartnik oraz na  dotacja  w kwocie 

20.000,00 zł uczęszczających dzieci z terenu gminy Puszcza Mariańska  do przedszkola znajdującym 

się poza granicami tutejszej  gminy  

Rozdział 80110  Gimnazja                                                                                                 1.507.700,00 zł                       

 - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli                                                                              110.000,00 zł 

 - wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                          1.363.700,00 zł  

-  zakup materiałów i wyposażenia                                                                                          5.000,00 zł  

-  pomoce naukowe                                                                                                                   5.000,00 zł 

 -  zakup usług pozostałych  , zdrowotnych   opłaty telefoniczne, internetowe ,delegacje    16.000,00 zł                                                                                                    

– zakup papieru , urządzeń kserograficznych, programów                                                       3.000,00 zł  

 - zakup akcesoriów komputerowych                                                                                       5.000,00 zł         

Rozdział 80113  Dowożenie uczniów do szkół                                                                      179.901,00 zł  

– wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                              21.201,00 zł  

-  zakup materiałów i wyposażenia                                                                                            500,00 zł  

– dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum  oraz delegację                            158.200,00 zł  

Rozdział 80146 Dokształcenia i doskonalenia nauczyciel                                                     25.000,00 zł  

Wydatki w tym dziale zaplanowano na dofinansowanie doskonalenia zawodu nauczyciela.                                                                               

Rozdział 80195 Pozostała działalność                                                                                    49.000,00 zł    

Środki zaplanowano na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytur i rencistów   

/ środki własne/    

Dział 851- Ochrona zdrowia                                                                                                80.000,00 zł 

Środki zostały zaplanowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii. W ramach realizacji programu środki te 

przeznacza się na : dożywianie i wypoczynek dzieci z rodzin w których występuje problem 

alkoholowy, przeprowadzanie szkoleń profilaktycznych w szkołach , wydawanie opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu.  

Dział 852 Pomoc  społeczna                                                                                             2.634.300,00 zł 

Rozdział 85202 -Domy pomocy Społecznej 

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na   

-  zakup usług  w domach pomocy społecznej                                                                       60.000,00 zł 

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego                                                                                                1.791.000,00 zł  

W tym rozdziale są to środki zlecone i zostały zaplanowane na świadczenia rodzinne, fundusz 

alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego./ 

środki zlecone / 

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby                                8.500,00 zł  

                          pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej / zlecone/    
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Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

                             Społeczne i zdrowotne                                                               223.000,00 zł  

Wydatki w rozdziale tym zaplanowano na zasiłki dla podopiecznych , stałe , okresowe , 

wyrównawcze, macierzyńskie , celowe       

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe  
 Świadczenia społeczne /dodatek mieszkaniowe /                                                                    8.000,00 zł  

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej                                                                     362.300,00 zł  

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na bieżące utrzymanie tj. 

  -  wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń                            327.300,00 zł                                                       

  -  zakup paliwa , materiałów biurowych , środków czystości, energia    

     konserwacja i  naprawa  ksera ,samochodu , zakup usług pocztowe ,  

     transportowych , opłaty telefonicznie oraz delegację                                                        35.000,00 zł                                                                                                                                                                  

Rozdział 85228  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne  usługi opiekuńcze                          141.500,00zł  

Środki zaplanowano na zakup usług pozostałych / umowy zlecenia za usługi opiekuńcze / 

Rozdział 85295 Pozostała działalność                                                                                    40.000,00 zł  

Wydatki zaplanowano na dożywianie dzieci  w placówkach szkolnych  ( środki własne) . 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                      6.000,00 zł  

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów  

Wydatki zaplanowano na wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów za wyniki osiągnięte w nauce 

lub osiągnięcia sportowe z terenu gminy Puszcza Mariańska .  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                               490.500,00 zł 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekami i ochrona wód  

W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków  

i kanalizację zakup materiałów  i wyposażenia, naprawy i remonty                                    200.000,00 zł    

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami                                                                                  50.000,00 zł  

Wydatki zaplanowano na wywóz nieczystości i padliny.                                                                           

Rozdział 90015  - Oświetlenie ulic , placów i dróg                                                              240.500,00zł  

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobą fizycznym – umowa zlecenie,                            

składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy                                                                                        

zakup materiałów i wyposażenie, zakup energii, konserwacja oświetlenia ,  

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa  narodowego                                                 120.000,00zł  
Rozdział 92116 – Biblioteki                                                                                       

Jest to dotacja przeznaczona na bieżącą działalność placówki. 

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport                                                                                  352.101,00 zł  

Wydatki w tym dziale zaplanowano na: 

Rozdział 92601 Obiekt Sportowy                                                                                        198.000,00 zł 

Na bieżące utrzymaniem hali sportowej tj.  nadzór na sali gimnastycznej  przy rozgrywkach z 

młodzieżą w godzinach  16 do 22, zakup opału, remont  dachu. 

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                            154.101,00 zł  

Wydatki związane są upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, 

organizowanie masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć w różnych 

dyscyplinach sportowych ,  wydatki na  płace i pochodne dla pracownika, który zajmuje się wyłącznie 

sportem i kulturą fizyczną,, usługi transportowe  , koszty dojazdów młodzieży na rozgrywki sportowe, 

ubezpieczenie  młodzieży biorący udział w rozgrywkach                                       

                                            Wydatki na rok 2010 zaplanowano w kwocie    17.857.312,00 zł 

 

                                               Rozchody  § 992 

 

                                             - spłata pożyczki  WFOŚ i GW  w  Warszawie          250.000,00zł                                                                                                                

   

                         Wydatki  i rozchody na rok 2010 zaplanowano w kwocie   18.107.312,00 zł      
Przewodniczący  

Rady Gminy  

 

Henryk Cebula  


