
ZARZ1\DZENIE NR 65/2019 
WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 6 sierpnia 2019r. 

w sprawie przedstawienia informacji 0 przebiegu wykonania budzetu, informacji 
o ksztaltowaniu si~ wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji 0 przebiegu wykonania 
plan6w finansowych samorz~dowych instytucji kultury za I p61rocze 2019 r. 

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych 
( Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwaly Nr XXVIIIl9212010 w sprawie okreslenia zakresu 
i formy informacji 0 przebiegu wykonania budzetu gminy Sochocin, informacji 
o ksztaltowaniu siy wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji 0 przebiegu wykonania plan6w 
finansowych instytucji kultury za I p61rocze roku budZetowego Rady Gminy Sochocin z dnia 
26 sierpnia 2010 r. zarzqdza siy, co nastypuje: 

§ 1. Przedstawic Radzie Gminy Sochocin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie: 

1) informacjy 0 przebiegu wykonania budzetu Gminy Sochocin za pierwsze p6lrocze 2019 roku, 

stanowiqcq zal'lcznik nr 1 do zarz'ldzenia; 

2) informacjy 0 ksztaltowaniu siy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin, w tym 

o przebiegu realizacji przedsiywziyc, 0 kt6rych mowa wart. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych, stanowiqcq zal'lcznik nr 2 do zarz'ldzenia; 

3) informacjy 0 przebiegu wykonania plan6w finansowych samorz'ldowych instytucji kultury za 

pierwsze p6lrocze 2019 roku, stanowi'lc'l zaf'lcznik nr 3 i nr 4 do zarz'ldzenia. 

§ 2. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu. 

W6jt 

Sporzqdzit • SprawdzH pod wzgl~dem 
. formalno - prawnym 

data: 06.0B.2019r. 
podpis: 



Zaf'!cznik nr 1 do Zarzlldzenia 
Nr 65/2019 W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 6 sierpnia 2019 r. 

ANALIZA 


SPRA WOZDAN BUDZETOWYCH GMINY SOCHOCIN 


ZA I POLROCZE 2019 ROKU 


Analizy przeprowadzono w oparciu 0 sprawozdania: 


1.Sprawozdanie z wykonania planu dochod6w budzetowych za I p6lrocze 2019 roku. 


2.Sprawozdanie z \\'Ykonania planu wydatk6w budzetowych za I p6lrocze 2019 roku. 


3.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochod6w wlasnych j ednostek 

budzetowych i wydatk6w nimi sfinansowanych za I p6lrocze 2019 roku. 

Pierwotny budzet na 2019 r. wg Uchwaly Nr iv/3112019 Rady Grniny Sochocin 

z dnia 23 stycznia 2019 roku wynosil : 

- planowane dochody 22710 288,00 zl 

- planowane wydatki 22 387 240,00 zl 

- nadwyzka budzetu 323 048,00 zl 

- rozchody 323 048,00 zl 

- planowane przychody 0,00 zl 

- zadluzenie na dzieii 01.01.2019 r. 4722549,00 zl 

Budzet po zmianach 

(w zt) 

Dynamika 

I plan 2019 r.Wyszczegolnien 
ie Wykonanie I % wykonania 

Wykonanie 
2018 roku 

Plan 
2019 roku 

%wyk.2018 
roku (3:2) 

potrocze 
2019 roku 

planu 2019 roku 
(5:3) 

1 2 3 4 5 6 

dochody 24464839 23980 818 98,02% 12 847630 53,57% 

91,12% 12 000 481wydatki 26 434 739 I 24 086491 49,82% 
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--~ 

I.Analiza sprawozdania 0 dochodach za I p61rocze 2019 rok 
~~ 

-.LQo~hocJybud~etu 
---  --- 

(ij -ro 
(ij 'N ' strukturaO'l nazwa dziatu plan wykonanie % tresc'N "0 ro 

wykonania"0 N L

a ro 
L a.. 

'-----~ f---~~ 
~-

1 2 3 3 4 5 6 7 8 
~ ~~- ~ ~~-

010 Rolnictwo i towiectwo 289443,04 289443,04 100,00% 2,25% 
-~ --~ r-~~-~ ~--'---- ~-~ 

01095 Pozostala dziatalnosc 289443,04 289443,04 100,00% 2,25% 
--~ ~--

Dotacja na zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie 

2010 289443,04 289443,04 1 100,00% 2,25% oleju nap~dowego 
wykorzystywanego do produkcji 
rolnej 

1--- --~ ~-~ 

~-
~-~ 

-~~ 

020 Lesnictwo 4000,00 0,00 0,00% 0,00%
- -~~ ~-

02095 Pozostata dzialalnosc 4000,00 0,00 0,00% 0,00% 
I-~~ ~---~-~--

0750 4000,00 0,00 0,00% 0,00% Oplaty za dzierzaw~ teren6w 
lowieckich 

-~~-~ -~ ~---~~-~--
~-~ --~ --~~-~ -~ 

600 Transport i fqcznosc 145000,00 0,00 0,00% 0,00% 
~~~~ ~ '-------~ 

60016 Drogi publiczne gminne 145000,00 0,00 0,00% 0,00% 

~-~- -~--~ -~ 

Dotacja ze srodk6w Urz~du 
Marszalkowskiego na realizacj~ 

6630 145000,00 0,00 0,00% 0,00% inwestycji "Rozbudowa drogi 
gminnej w miejscowosci Drotdtyn" 

!----~ -~~-r--~~-~ r--~~-~ ~-~ ~-~ --  -

700 Gospodarka mieszkaniowa 7721,00 6253,73 81,00% 0,05% 
r--~~-- -~--~ -~ ~-- ~-

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 7721,00 6253,73 81,00% 0,05% 
~-~-- ~-~-- -~ 

761,05 1 76,11%0470 1 000,00 0,01% 
Oplata za wieczyste uzytkowanie 
grunt6w 

~-~ ~~ 
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--  ---  -- 

0750 6520,00 5492,68 84,24% 0,04% Wptywy z tytutu dzierzaw grunt6w 
---- 

I Wptywy Z tytutu przeksztatcenia 
0760 201,00 0,00 0,00% 0,00% Iprawa uzytkowania wieczystego 

. przystugujqcego osobom 

---- 
fiz~znym w prawo wtasnosci 

710 Dziatalnosc ustugowa 13000,00 0,00 0,00% 0,00% 
71035 Cmentarze 13000,00 0,00 0,00% 0,00%--  1--- --

Dotacja celowa przeznaczona na 

2020 13000,00 0,00 0,00% 0,00% utrzymanie cmentarza w Bol~cinie 

~- ---- 

'750 Administracja publiczna 83132,66 41854,74 50,35% 0,33% 
-  - 

75011 . Urz~dy wojew6dzkie 52279,00 25949,08 49,64% 0,20% 
-  ---

Dotacja na wynagrodzenia 

2010 52279,00 25947,53 49,63% 0,20% pracownik6w realizujqcych 
zadania zlecone 

f-----  - ---  ----  ---- ----  -- 
2360 0,00 1,55 0,00% 0,00% 

5% dochod6w z tytutu realizacji 
zadan zleconych 

--  ----- -- 

75023 Urz~dy gmin 30853,66 15905,66 51,55% 0,12% 

0870 15853,66 15853,66 100,00% 0,12% Wptywy ze sprzedazy sktadnik6w 
majqtkowych 

-~ .-~ c------ ( sprzedaz samochodu Mercedes) 

0920 15000,00 i 0,00 0,00% 0,00% 
Odsetki od srodk6w na 
rachunkach bankowych 

-----

Dochody z tytutu wynagrodzenia 
0970 0,00 52,00 0,00% 0,00% ptatnika podatku dochodowego od 

os6b fizycznych 
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:11 
------ ,-------------  -  ,-------------

Urz~dy naczelnych organ6w wladzy 
panstwowej, kontroli i ochrony prawa 23222,00 22610,00 97,36% 0,18% 
oraz sqdownictwa 

--  --- 

75101 Urz~dy naczelnych organ6w wfadzy 
1 224,00 612,00 50,00% 0,00%panstwowej. kontroli i ochrony prawa 

------  1--- --  1---- -------  -----

2010 1 224,00 612,00 50,00% 0,00% Dotacja na aktualizacjE;! spisu 
wyporc6w 

Wybory do rad gmin, rad powiat6w i 
sejmik6w wojew6dztw, wybory w6jt6w, 

75109 burmistrz6w i prezydent6w miast oraz 200,00 200,00 100,00% 0,00% 
referenda gminne, powiatowe i 
wojew6dzkie 

--1--

Dotacje celowe otrzymane z 
budzetu panstwa na realizacj~ 
zadan biezqcych z zakresu 

2010 200,00 200,00 100,00% 0,00% administracji rZqdowej oraz innych 
zadan zleconych gminie 
(zwiqzkom gmin, zwiqzkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 

-  -  r---  - r------ -~-

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 21 798,00 21 798,00 100,00% 0,17% 

I 
Dotacje celowe otrzymane z 
budzetu panstwa na realizacj~ 
zadan biezqcych z zakresu 

2010 21 798,00 21 798,00 100,00% 0,17% administracji rZqdowej oraz innych 
zadan zleconych gminie 

I 
(zwiqzkom gmin, zwiqzkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 

-----  --  I ---

Dochody od os6b prawnych, od os6b I 

756 fizycznych i od innych jednostek 

I 
6808654,73 3444378,84 50,59% 26,81% 

nieposiadajqcych osobowosci prawnej 
,-  , --  ---_ ..........._.. _-
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----  ._, 

75601 I Wpfywy z podatku dochodowego od os6b 
1 000,00 1 037,60 103.76% 0,01%fizycznych 

I 
Podatek od dziatalnosci 

0350 gospodarczej os6b fizycznych 1 000,00 1 037,60 i 103,76% 0,01% 
op+acany w formie karty 
podatkowej 

-------  --- 

I Wpfywy z podatku rolnego, podatku 
I lesnego, podatku od czynnosci i 

75615 cywilnoprawnych, podatk6w i opfat 1199594,00 565211,00 47,12% 4,40% 
lokalnych od os6b prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

0310 1 100000,00 516062,40 46,91 % 4,02% Podatek od nieruchomosci od 
------  ~ 

-----------~ 

()~6bQrawnych 
0320 2 100,00 1 746,40 83,16% 0,01% Podat~ rainy--- --  ------

0330 81 000,00 39 117,00 48,29% 0,30% ~ciatek lesny----  ---

0340 14000,00 6025,00 43,04% 0,05% Podatek od srodk6w 
transportowych 

0500 1494,00 1 894,00 126,77% 0,01% Podatek od czynnosci 

---- 
cywilnoQrawnych 

0640 0,00 23,20 0,00% 0,00% Wpfywy z tytufu koszt6w 
egzekucyjnych, op+aty komorniczej 

f------
i koszt6w u~omnier'l" 

0910 1 000,00 343,00 34,30% 0,00% Odsetki od nieterminowych wptat 
1---- c---

Wptywy z podatku ralnego, podatku 

75616 
lesnego, podatku od czynnosci 

1 332500,00 788866,74 59,20% 6,14%cywilnoprawnych, podatk6w i opfat 
lokalnych od os6b fizycznych 

0310 620000,00 347523,43 56,05% 2,70% Podatek od nieruchomosci od 
os6b fizycznych 
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,-------~~ 
~~- ----- 

0320 315000,00 188113,10 59,72% 1,46% Podatek rolny 
0330 44500,00 29 ~~~ ; 1,10 66,88% 0,23% Podatek lesny 

r---~~ ~--~~ 

0340 190 000,00 105682,59 55,62% 0,82% Podatek od srodk6w 
transportowych 

0360 10 000,00 4580,00 
-~~ 

45,80% 0,04% Podatek od spadk6w i darowizn 
~----

0430 18000,00 5792,50 32,18% 0,05% Wpfywy z optaty targowej 
-------- 

0500 130 000,00 L 105584,53 81,22% 0,82% Podatek od czynnosci 

----  f---~ ----  ~~-----~~ ~ ~~- ~~~~~~ ~~-----~~ ~~-

cywilno~rawn:tch 
~-

I 
0640 3 000,00 903,70 30,12% 0,01% Wpfywy z tytutu koszt6w 

, egzekucyjnych, opfaty komorniczej 
i koszt6w upomnier'l" 

------- 

0910 2 000,00 925,79 46,29% 0,01% Odsetki od nieterminowych wptat 
---------

Wptywy z innych optat stanowiqcych 
75618 dochody jednostek samorzqdu 179567,73 162 107,41 90,28% 1,26% 

terytorialnego na podstawie ustaw 
I-----~~~~ 

0410 25 000,00 16265,00 65,06% 0,13% Wpfywy z optaty skarbowej 
c~~ 

Wpfywy za wydane zezwolenia na 

0480 90 000,00 80 941,28 89,93% 0,63% sprzedaz napoj6w alkoholowych 

----  ~~-~~~--- -~~~--- ---- 

0490 64255,94 64589,34 100,52% 0,50% 
Op+aty za przejscie w pasie drogi 
gminnej 

-------  ------- 

0920 311,79 311,79 100,00% 0,00% Wpfywy z pozostatych odsetek 
----  ----  ~--- ---- 

75621 
Udzia+y gmin w podatkach stanowiqcych 

4 095 993,00 1 927 156,09 47,05% 15,00%doch6d budzetu par'lstwa 
------- 

0010 4070 993,00 1904811,00 46,79% 14,83% Udziaty w podatku dochodowym 
od os6b fizycznych 

~ ~~--
~~-----~~ ~ ~~ -~~ ~ ~ ~ -----~ ~ 

0020 25000,00 22345,09 89,38% 0,17% Udziaty w podatku dochodowym 

------- 
od os6~prawnych 

~8 Raine rozliczenia 8592988,12 4875964,12 56,74% 37,95% 
----~ -----~ ---- 
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-----  ... ,..... ------  ---_... ----- 

75801 Cz~SC oswiatowa subwencji og61nej dla 
5020960,00 3089824,00 61,54% 24,05%jednostek samorzqdu terytorialnego -  ---- ----- 

2920 5020960,00 3089824,00 
----- 

61,54% 24,05% Subwencja cz~sc oswiatowa 
----- 

75807 
Cz~sc wyr6wnawcza subwencji og61nej dla 

3571 776,00 1 785888,00 50,00% 13,90%gmin 
--  --------- ---- 

2920 I 3571 776,00 1 785888,00 50,00% 13,90% Subwencja CZE;lSC wyr6wnawcza 
, 

----- 

75814 R6zne rozliczenia finansowe 252,12 i 
i 

252,12 100,00% 0,00% 
--------- 

0940 252,12 252,12 100,00% 0,00% 
Wpfywy z rozliczeri/zwrot6w z lat 
ubiegfych 

--  - 

801 Oswiata i wychowanie 677 958,82 295612,22 43,60% 2,30% 
----  ----~ ----  r-------------.. ----- -------- 

80101 Szkofy podstawowe 230400,00 31,60 0,01% 0,00% 

0690 200,00 26,00 13,00% 0,00% 
Opfaty za wystawienie duplikat6w 
swiadectw 

----  -_.. -----  -- 

0920 4700,00 5,60 0,12% 0,00% 
Odsetki od srodk6w na 
rachunkach bankowych 

----------

Dotacja na realizacjE;l inwestycji 
6330 225500,00 0,00 0,00% 0,00% "Rozw6j szkolnej infrastruktury 

sportowej" 
--_.. - ------  --------  i-------.. ---------  -- --_... -------- 

80103 
Oddziafy przedszkolne w szkofach 

56000,00 36506,54 65,19% 0,28%podstawowych 
----- 

0660 0,00 299,00 0,00% 0,00% Wpfywy z opfat za korzystanie z 

--  ---------  -------- 
wychowania przedszkolnego 

Dotacja celowa otrzymana na 
2030 30000,00 15000,00 50,00% 0,12% realizacjE;l zadan wfasnych w 

zakresie wychowania 
przedszkolnego 

7 




-------------- ------

-----

--------

------

------ ------ ---------

---------- --- ------------- --------------

I 
----~---r-- ----

2310 

801041 IP)rzedszkola 

0660 

0670 

2030 

2310 

80148 Stot6wki szkolne 

0830 

26000,00 

242345,00 

17000,00 

82000,00 

131 345,00 

12000,00 

21 207,54 

132398,91 

9670,75 

49435,00 

65673,00 

7620,16 

81,57% 

54,63% 

56,89% 

60,29% 

50,00% 

63,50% 

0,17% 

1,03% 

0,08% 

0,38% 

0,51% 

0,06% 

Dotacje celowe otrzymane z gminy 
na zadania biezqce realizowane 
na podstawie porozumien (um6w) 
mi~dzy jednostkami samorzqdu 
terytorialnego- finansowanie 
pobytu dzieci w przedszkolu z 
innych gmin 

Wptywy z optat za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego 

Wptywy z optat za korzystanie z 
wyzywienia w jednostkach 
realizujqcych zadania z zakresu 
wychowania przed~~l<olnego 

Dotacja celowa otrzymana na 
realizacj~ zadan wtasnych w 
zakresie wychowania 
przedszkolnego 

Dotacje eel owe otrzymane z gminy 
na zadania biezqce realizowane 
na podstawie porozumien (um6w) 
mi~dzy jednostkami samorzqdu 
terytorialnego- finansowanie 
pobytu dzieci w przedszkolu z 
innych gmin 

-----~ ------ ---- 

74,77% 0,44%75000,00 56077,59 

56077,59 74,77% 0,44%75 000,00 Wptaty za wyzywienie 
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Zapewnienie uczniom prawa do 

80153 bezpfatnego dost~pu do podr~cznik6w, 
28648,00 28648,00 100,00% 0,22%materiat6w edukacyjnych lub materiat6w 

cwiczen iowych 

Dotacja celowa otrzymana z 

2010 28648,00 28648,00 100,00% 0,22% budzetu panstwa na wyposazenie 
szk6f w podr~czniki oraz materiafy 
edukacyjne i cwiczeniowe 

80195 Pozostafa dziatalnosc 45565,82 41 949,58 92,06% 0,33% 

Dotacja ze srodk6w unijnych na 
2007 45565,82 41 949,58 92,06% 0,33% realizacj~ projektu "Lubi~ si~ 

uczyc" 
----------

852 Pomoc spoteczna 351 792,00 212012,05 60,27% 1,65% 

Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne 

85213 
optacane za osoby pobierajqce niekt6re 

16000,00 8572,00 53,58% 0,07%swiadczenia z pomocy spofecznej oraz 
niekt6re swiadczenia rodzinne 

1----

2030 16000,00 8572,00 53,58% 0,07% 
Dotacja na pokrycie sktadek na 
ubezpieczenia zdrowotne za 
osoby pobierajqce zasi~ki state 

85214 ZasHki i pomoc w naturze 56800,00 34380,00 60,53% 0,27% 

2030 56800,00 34380,00 60,53% 0,27% Dotacja na wypfat~ zasHk6w 
okresowych 

85216 ZasHki state 148000,00 99483,00 67,22% 0,77% 
---------------

2030 148000,00 99483,00 67,22% 0,77% Dotacja na wypfat~ zasHkow 
stafych 
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..  --------  092JO,\rodki pomocy spolecznej 
I85219 92300,00 I 49195,00 53,30% 0,38% 

... --  ----- 

2500,00 ! 0,00 0,00% 0,00% Odsetki ad sradk6w na 
~.. --  _ .. rGichunkachbankowych 

2030 89800,00 49195,00 54,78% 0,38% 
Dotacja na dofinansowanie 
koszt6w wynagrodzen 

--  ---
~racownik6w GapS 

85228 
Ustugi opiekuncze i specjalistyczne uSfugi 

9000,00 2526,05 28,07% 0,02%opiekuncze 
-----  ----- 

0830 9000,00 2526,05 28,07% 0,02% Wpfaty za us{ugi opiekuncze 
--~ ---  --- 

85230 Pomoc w zakresie doz:ywiania 29692,00 17856,00 60,14% 0,14% 
---  -----  ----

Dotacja na wyptat~ dodatk6w dla 

2030 29692,00 17856,00 60,14% 0,14% os6b pobierajqcych swiadczenia 
piel~gnacyjne i program karta 
duzej rodziny 

-~ -----  -------  -----

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 21000,00 21000,00 100,00% 0,16% 
----- 

85415 Pomoc materialna dla uczni6w 21 000,00 21 000,00 100,00% 0,16% 

Dotacja na pokrycie koszt6w 
2030 21 000,00 21 000,00 100,00% 0,16% udzielania pomocy materialnej dla 

uczni6w ( stypendia) 
--  -----  ----- 

855 Rodzina 5884878,00 3190250,30 54,21% 24,83% 
_ .. ---  --- 

85501 SWiadczenia wychowawcze 3726000,00 1 985845,00 53,30% 15,46% 
---  ~.----
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------------------

Dotacje celowe otrzymane z 
budzetu panstwa na zadania 
biezqce z zakresu administracji 
rZqdowej zlecone gminom 

2060 3726000,00 1 985845,00 53,30% 15,46% 
(zwiqzkom gmin, zwiqzkom 
powiatowo-gminnym), zwiqzane z 
realizacjq swiadczenia 
wychowawczego stanowiqcego 
pomoc panstwa w wychowaniu 
dzieci 

Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z 

85502 funduszu alimentacyjnego oraz skfadki na 
1 992500,00 1 192545,30 59,85% 9,28%ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia spo{ecznego 

Dotacja na swiadczenia rodzinne, , 

2010 1 972 000,00 1 172 500,00 59,46% 9,13% 
swiadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i swiadczenia 
rodzicielskie 

,--------

Dochody jednostek samorzqdu 
terytorialnego zWiqzane z 

2360 20500,00 20045,30 97,78% 0,16% realizacjq zadan z zakresu 
administracji rZqdowej oraz innych 
zadan zleconych 

-------------

85503 Karta Duzej Rodziny 378,00 360,00 95,24% 0,00% 
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Dotacja na realizacj~ zadania2010 378T 360,00 95,24% 0,00% 
Karta Duzej Rodziny 

i 

....~ r··· ..------.. 

85504 Wspieranie rodziny 148000,00 0,00 0,00% 0,00% 

...---~ c· 

Dotacja na realizacj~ rZqdowego2010 148000,00 0,00 0,00% 0,00% 
programu "Dobry Start' 

Sk~adki na ubezpieczenie zdrowotne 
op~acane za osoby pobierajqce niekt6re 
swiadczenia rodzinne, zgodnie 
z przepisami ustawy 0 swiadczeniach 

85513 rodzinnych oraz za osoby pobierajqce 18000,00 11 500,00 63,89% 0,09% 
zasHki dla opiekun6w, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 

2014 r. 0 ustaleniu i wyp~acie zasitk6w dla 

opiekun6w 


Dotacje celowe otrzymane z 
budzetu panstwa na realizacj~ 
zadan biezqcych z zakresu 

2010 18000,00 11 500,00 63,89% 0,09% administracji rZqdowej oraz innych 
zadan zleconych gminie 
(zwiqzkom gmin, zwiqzkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 

12 




-- ---

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
1075 016,58 444536,99 41,35% 3,46%srodowiska 

---  ---------  -----~ 1--

90002 Gospodarka odpadami 1 054715,58 441 104,60 41,82% 3,43% 

0490 1 053465,00 439247,34 41,70% 3,42% Opfata za wyw6z odpad6w 

--  kornunalnych 

0640 770,40 1 123,60 145,85% 0,01% Koszty upomnienia 
------  ------  ------ 

0920 
--------- 

480, 18 1 733,66 152,79% 0,01% Odsetki ad nieterminowych wptat 

Wpfywy i wydatki zwiqzane z 
90019 gromadzeniem srodk6w z opfat i kar za 12000,00 3424,67 28,54% 0,03% 

korzystanie ze srodowiska 
-----  ------  ----- ---,,------ 

0570 500,00 0,00 0,00% 0,00% 
Grzywny, mandaty i kary ad os6b 
fizycznych 

--------- 

0580 500,00 0,00 0,00% 0,00% 
Grzywny, mandaty i kary ad os6b 
prawnych 

---~ ---- -----~---- --------- 

0690 11 000,00 3424,67 31,13% 0,03% Wptywy z tytutu optat za 
i korzystanie ze srodowiska 

90020 Gospodarka odpadami 100,00 7,72 7,72% 0,00% 

0400 100,00 7,72 7,72% 0,00% 9pt§lta ~roduktowa 

90026 
Pozostate dziatania zwiqzane 

8201,00 0,00 0,00% 0,00%
z gospodarkq odpadami 

-------

Srodki otrzymane ad pozostatych 

I 
jednostek zaliczanych 
do sektora finans6w publicznych 

2460 8201,00 0,00 0,00% 0,00% 
na realizacjEi zadan biezqcych 
jednostek zaliczanych do sektora 
finans6w publicznych - dotacja na 
utylizacjEi wyrob6w zawierajqcych 
azbest 

-------- 

921 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby 2520,00 3220,00 127,78% 0,03% 
I ----- 
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---

92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby 2520,00 3220,00 127,78% 0,03% 

926 

0960 

92605 
0920 

0940 

Razem: 

Kultura fizyc£na 
Zadania w zakresie kultury fizycznej 

----------

2520,00 
491,42 
491,42 

63,11 

428,31 

23980818,37 

3220,00 

493,87 
493,87 

63,50 

430,37 

12 847 629,90 

127,78% 
100,50% , 
100,50% 
100,62% 

100,48% 

53,57% 

0,03% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 

0,00% 

100,00% 

Wptata darowizny 

Vjptywy z pozostafych odsetek 
Wptywy z rozliczerVzwrot6w z lat 
ubiegtych 

14 




II.Analiza sprawozdania 0 wydatkach za pierwsze p6trocze 2019 r. 
1.Wydatki budzetu 

------------ ~~~~~~~~~~~ ~ ~ c~ ~ ~ ~ 

~Yk~n~:Tdziat rozdziaf paragraf nazwa dzialu i rozdziafu plan % struktura 
trescwykonania 

1 010 
c~~~ ~-

Rolnictwo i fowiectwo 296243,04 290857,55 98,18% 2,42% 
~-

01030 Izby rolnicze 6800,00 3750,00 55,15% 0,03% 
-

2850 6800,00 3750,00 55,15% 0,03% Wplaty gmin na rzecz izb rolniczych 

01095 Pozostata dzialalnosc 289443,04 287107,55 99,19% 2,39% 

4010 4793,28 3339,86 69,68% 0,03% 
Wynagrodzenie pracownik6w 
realizujqcych zadania zlecone 

4110 823,96 0,00 0,00% 0,00% Skladki na ubezpieczenia spoteczne . 
~ ----------  ~~~ 1-----' 

4120 58,11 0,00 0,00% 0,00% Skladki na Fundusz Pracy 
~ 

4430 283767,69 283767,69 100,00% 2,36% 
Zwrot podatku akcyzowego dla 
rolnik6w 

--------------------- 

600 Transport i fctcznosc 1176568,59 270736,31 23,01% 2,26% 

60012 
Generalna Dyrekcja Drag Krajowych 510,00 504,00 98,82% 0,00%
i Autostrad 

...~~~~- r--~~~' 

4430 510,00 504,00 98,82% 0,00% 
Optaty za przejscie w pasie 
drogowym 

60013 Drogi publiczne wojew6dzkie 400,00 380,37 95,09% 0,00% 
,.----~ 

....... ---------------------------------- 

4430 400,00 380,37 95,09% 0,00% 
Optaty za przejscie w pasie 

I drogowym 

60014 Drogi publiczne powiatowe 42500,00 17265,60 40,62% 0,14% 
----------------

Dotacja celowa na pomoc 
i finansowq udzielanq mi~dzy 

2710 25000,00 0,00 0,00% 0,00% . jednostkami samolZqdu 
terytorialnego na dofinansowanie 
wtasnych zadan biezqcych 

.... --------------------- 
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~.. 

4430 ~1::~::::1~ 2:: :::,:: 
98,66% 0,14% Optaty za przejscie w pasie 

drogowym 

60016 Drogi publiczne gminne 22,29% 2,10% 
~~~~~- --------  --------- 

~... 

4210 17152,80 2284,04 13,32% 0,02% 
Zakup materia+ow (zutel w ramach 

--------- 

funduszu so+eckiego) 

4270 154855,72 130961,75 84,57% 1,09% 
Zakup us+ug remontowych (remonty 
drog gminnych) 

------  -------

Zakup uslug 
pozosta+ych( odsniezanie, r6wnanie, 

4300 293150,07 119340,55 40,71% 0,99% 
miejscowe dozwirowanie dr6g 
gminnych, wycinanie krzew6w z 
poboczy drog, wymiana przepust6w, 
poglE?bianie rowow) 

------ 

4430 3000,00 0,00 0,00% 0,00% Pozosta+e op+aty 
I-------  --~ 

6050 665000,00 0,00 0,00% 0,00% 
Naklady inwestycyjne na drogi 
gminne 

----- 

700 Gospodarka mieszkaniowa 54000,00 1702,77 3,15% 0,01% 
,--------

70005 
Gospodarka gruntami i 

36000,00 1 702,77 4,73% 0,01%
nieruchomosciami 

-~~ ~~-- ~~ 

Zakup materialow i wyposazenia 
4210 2000,00 93,20 4,66% 0,00% ' (zakup mapek do cel6w 

projektowych) 
~ 

4300 16000,00 467,40 2,92% 0,00% 
Zakup uslug pozostalych (uslugi 
geodezyjne) 

---~~~ 

4390 5000,00 700,00 14,00% 0,01% Wyceny nieruchomosci, ekspertyzy. 

4430 6000,00 67,00 1,12% 0,00% 
Oplaty za wypis z rejestru grunt6w, 
notarialne. 

----- 
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--·.~ ---.

-~·600,00 I 
--

O~O%I-
~--

4590 0,00 0,00% 
Odszkodowania wyplacane za 
przej~cie grunt6w pod dragi 

,--. -- --
-.--.~-

4610 1 400,00 375,17 0,00% 
Oplaty za zalotenie ksiqg 

26,80% I wieczystych 
~-- .~- c-- --

-~3-~ 
,-- --- -

Pozos tala dzialalnosc 0,00 0,00% 0,00% 
_. 

0,00% I 000% IKary i odszkodowania wyplacane na4590 I 1440000 ' 0,00 

~-
' rzecz osob flzycznych 

----- -- --

461O 0,00 0,00% 1 0,00% Koszty zast~pstwa procesowego 

r7~ 
--I 

43000,00 I 
--

Dziatalnosc ustugowa 6393,84 14,87% 0,05% 
,-- --- -

71004 
Plany zagospodarowania 

30000,00 ' 5153,70 17,18% 0,04%
przestrzennego 
---

Zakup uslug zwiqzanych ze 
4300 30000,00 1 240,14 4,13% I 0,01 % . zmianami w planie 

i . zagospodarowania przestrzennego 
1-- -- --

9'~%1 0,01%71035 Cmentarze 13000,00 1 240,14 
--

! --

430O 13000,00 1240,14 9,54% I 0,01% 
Zakup uslug zwiqzanych z 
utrzymaniem cmentarza w Bol~cinie 

---._---

750 Administracja publiczna 3243511,00 1703762,65 52,53% I 14,20% 

-,.----- --

75011 Urz~dy wojew6dzkie 52279,00 25947,53 49,63% 0,22% 

---
, Wynagrodzenia osobowe 

4010 43697,00 21 702,00 49,66% . 0,18% pracownik6w z zakresu zadan 
zleconych (USC, meldunki) 

4110 7511,00 3715,53 49,47% 0,03% Skladki na ubezpieczenia spoleczne 
---.

4120 1 071,00 530,00 49,49% 0,00% Skladki na Fundusz Pracy 
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------ ---

.1750~-;- Rady gmin (miast i miast na 
108500,00 64681,58 % 0,54%prawach powiatu) 

75500,00 36800,00 48,74% 0,31% Diety rad nych 

4210 1,00 25 178,43 96,84% 0,21% Zakup materiat6w (materiaty 
biurowe, zakup notebook6w) 

~ 

4220 2000,00 0,00 0,00% 0,00% Zakup6w srodk6w tywnosci 
- -- -- -- ----

I 

4300 5000,00 2703,15 54,06% 0,02% Zakup ustug pozostatych 
---

75023 Urz~dy gmin (miast i miast na 
2949060,00 1 572 051,95 53,31% 13,10%

prawach powiatu) 
--~ -- -

3020 15000,00 5836,82 38,91% 0,05% Wydatki - srodki BHP 
-- -- -- --

4010 1810610,00 890840,13 49,20% 7,42% Wynagrodzenia osobowe 
pracownik6w 

4040 152000,00 128945,59 84,83% 1,07% Dodatkowe wyna~1 UULC" lie roczne 
- ---- c-------

4100 63500,00 26454,75 41,66% 0,22% Prowizje dla sottys6w 
---

4110 351 379,00 157276,69 44,76% 1,31% Sktadki na ubezpieczenie spcteczne 
------ - -

4120 50771,00 14983,19 29,51% 0,12% Sktadki na Fundusz Pracy 
- -

4170 10000,00 7780,00 77,80% 0,06% 
Wynagrodzenie bezosobowe 
(umowy zlecenia i umowy 0 dzieto) 

-- -- ---

4210 76000,00 55878,00 73,52% 0,47% 
Zakup materiat6w i wyposazenia 
(wyposazenie i materiaty biurowe) 

~- - - - ---

4220 5000,00 1 895,73 37,91% 0,02% Zakup6w srodk6w zywnosci 
(sekretariat UG) 

4260 54000,00 26496,59 49,07% 0,22% 
Zakup energii (energia elektryczna, 
gaz, woda) 

i--- ---

4270 15000,00 995,00 6,63% 0,01% Zakup6w ustug remontowych 
--- i-------

Zakup ustug zdrowotnych 
4280 2500,00 1 600,00 64,00% 0,01% (okresowe badania lekarskie 

pracownik6w) 
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------

I 
---- -----------

Zakup USfUg pozostafych (usfugi 

4300 230000,00 178429,03 77,58% 1,49% 
pocztowe, prawne, informatyczne, 
wywoz nieczystosci przeglCjdy 
okresowe itp.) 

!--  --------

I Opfaty z tytUfU telefonii komorkowej i 4360 10 000,00 6448,56 64,49% 0,05% 
stacjonarnej 

4410 5000,00 406,48 8,13% 0,00% Podroze sfuzbowe krajowe 
-------

4430 13800,00 6074,20 44,02% 0,05% 
Rozne opfaty i skfadki 
(ubezpieczenia mienia gminnego) 

------- ---- ~--- -------

4440 55 000,00 42000,00 76,36% 0,35% Odpisy na ZFSS 
------ -------

4510 500,00 0,00 0,00% 0,00% Opfaty na rzecz budzetu panstwa 

4610 4000,00 211,57 5,29% 0,00% Kosztyp~st~powa~ia komorniczego 
-------

4700 25000,00 19499,62 78,00% 0,16% Szkolenia pracownikow 
c---- -------

75075 
Promocja jednostek samorzCjdu 

81 000,00 20172,09 24,90% 0,17%
terytorialnego 

-----

4170 3000,00 0,00 0,00% 0,00% Umowy zlecenia 
-------

4210 3500,00 1 389,27 39,69% 0,01% 
Zakup materiafow w ramach 
realizacji zadan promocyjnych 

---------- ----------

4300 71 500,00 18657,42 26,09% 0,16% 
Zakup usfug w celach promocyjnych 
w tym organizacja Dni Sochocina 

-----------

4430 3 000,00 125,40 4,18% 0,00% Opfaty ZAI KS 
----------

75095 Pozostata dziafalnosc 52672,00 20909,50 39,70% 0,17% 

2360 3 000,00 3 000,00 i 100,00% 0,02% Dotacje dla stowarzyszen 
----------

17 909,~O I 47,38% II 
3030 37800,00 0,15% Diety d la softysow 
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-----------  ---,-- -- 

4430 11 872,00 0,00 0,00% 0,00% 
R6zne opfaty i skfadki ( sktadka dla 
LGD) 

----  ---- --  --  -- 

751 
IUrz~dy naczelnych organ6w 

23222,00 22327,42 96,15% 0,19%, ' wfadzy panstwowej, kontroli i 

I ochrony prawa oraz sC\downictwa 
---- 

I 

Urzl:?dy naczelnych organ6w wladzy 
75101 panstwowej, kontroli i ochrony 1 224,00 565,97 46,24% 0,00% 

prCiwa 
--  --  -- 

4010 1 023,00 491,85 48,08% 0,00% 
Dodatek do wynagrodzenia za 
prowadzenie rejestru wyborc6w 

r----  ~- ----  - 

4110 176,00 74,12 42,11% 0,00% Skfadki na ubezpieczenia spofeczne 
c- ---- -  - ---  ----  -- 

4120 25,00 0,00 0,00% 0,00% Skladki na Fundusz Pracy 
I

1----- - 
i Wybory do rad gmin, rad powiat6w 

i sejmik6w wOjew6dztw, wybory 
75109 w6jt6w, burmistrz6w i prezydent6w 200,00 0,00 0,00% 0,00% 

miast oraz referenda gminne, 

- powiatowe i wojew6dzkie 
----  r ----

4300 200,00 0,00 0,00% 0,00% Zakup uslug pozostalych 
--  - 

75113 
Wybory do Parlamentu 

21 798,00 21 761,451 99,83% 0,18% IEuropejskiego 

I1---- ~- -- 

3030 13400,00 13400,00 100,00% 0,11% 
R6zne wydatki na rzecz os6b 
fizycznych (wypfaty diet czlonk6w 

--  --  -- 
komisjQ 

4110 832,00 829,50 99,70% 0,01% Skladki na ubezpieczenia spoleczne 
I--~ ----  -----1-

4120 81,00 80,83 99,79% 0,00% !Skfadki na Fundusz Pracy 
----  -- ----  --- 

4170 5189,00 5175,40 99,74% 0,04% 
Wynagrodzenia bezosobowe 
( umowy zlecenia obsluga wybor6w) 

----  - 
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------ 

4210 1 956,00 1 935,72 98,96% 0,02% Zakup materiaf6w i wyposat.enia 

4300 340,00 340,00 100,00% 0,00% Zakup uslug pozostalych 
1--- .

I 
------ 

754 
Bezpieczenstwo publiczne i 

176200,00 69044,52 39,19% 0,58%ochrona przeciwpozarowa 
...

75412 Ochotnicze straze pot.arne 174700,00 69 044,521 39,5~~. 0,58% 
----- 

3030 25000,00 6185,00 24,74% 0,05% 
Ekwiwalenty dla strat.ak6w za udziaf 
wakcji 

---  ._. 

4110 2000,00 0,00 0,00% 0,00% Skfadki na ubezpieczenie spoleczne 
------ 

4120 700,00 0,00 0,00% 0,00% Skfadki na Fundusz Pracy ,-_...__. ._..._- . __.. - _ .. . __.._- ----  ---- 

4170 46700,00 24915,60 53,35% 0,21% Umowy zlecenia kierowc6w 
f----. -----

4210 46300,00 16653,92 35,97% 0,14% Zakup materiaf6w i wyposat.enia 
f--...- --_.._-_.. 1---...----.. ------  ~-.._--_. ----- 

4270 13000,00 4181,30 32,16% 0,03% Zakup usfug remontowych 
----  r---..-.. ----

Zakup usfug pozostafych (przeglCjdy 
4300 25000,00 9659,70 38,64% 0,08% samochod6w i sprz~tu, badania 

profilaktyczne, szkolenia itp) 
- --- ------  ------ 

4430 16000,00 7449,00 46,56% 0,06% 
R6zne opfaty i skfadki (skfadki na 
ubezpieczenia) 

75421 ZarzCjdzanie kryzysowe 1 500,00 0,00 0,00% 0,00% 
I---  --- 

4170 1 500,00 0,00 0,00% 0,00% Wynagrodzenia bezosobowe ,_. -----  0---...----.. ------  ------ 

757 Obstuga dtugu publicznego 160000,00 78458,62 49,04% 0,65% 

Obsfuga papier6w wartosciowych, 
75702 kredyt6w i pozyczek jednostek 160000,00 78458,62 49,04% 0,65% 

samorzCjdu terytorialnego 
'---- ._.. _ .. 
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~~~~~~ ---------  --------- 

78458,621 
------------- 

8110 160000,00 49,04% 0,65% Odsetki od kredytu i pozyczki 
f-- --------- 

758 R6zne rozliczenia 100000,00 0,00 0,00% 0,00% 
-------- 

75818 Rezerwy ogolne i celowe 100000,00 0,00 0,00% 0,00% 
--------- 

4810 100000,00 0,00 0,00% 0,00% Rezerwy ogolne i celowe 
------------  , 

801 Oswiata i wychowanie 9117140,36 4588944,81 50,33% 38,24% 
---------

80101 ! Szkofy podstawowe 6050388,71 2920514,61 48,27% 24,34% 

3020 189068,00 97533,54 51,59% 0,81% Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 
----  -~---- --------- 

4010 3488306,90 1 743077,56 49,97% 14,53% 
Wynagrodzenia osobowe 
pracownikow 

------------- 

4040 251 583,00 239776,92 95,31% 2,00% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
------------- 

4110 670842,40 380172,82 56,67% 3,17% Skladki na ubezpieczenia spofeczne 

4120 100915,87 38542,77 38,19% 0,32% Skladki na Fundusz Pracy 

4170 6500,00 1 750,00 26,92% 0,01% Wynagrodzenia bezosobowe 

4210 160387,54 81 674,09 50,92% 0,68% Zakup materia/ow i wyposaienia 

4240 18900,00 3314,00 17,53% 0,03% 
Zakup pomocy dydaktycznych i 
ksiqzek 

4260 157600,00 117071,70 74,28% 0,98% Zakup energii 

I 
4270 11 200,00 2287,80 20,43% 0,02% Zakup us/ug remontowych 

4280 3300,00 1110,00 33,64% 0,01% Zakup usfug zdrowotnych 

4300 90700,00 55096,91 60,75% 0,46% Zakup us!ug pozosta/ych 
-

4360 9000,00 3643,38 40,48% 0,03% 
Oplaty z tytulu telefonii komorkowej i 
stacjonarnej 

------ 

4410 1 100,00 493,56 44,87% 0,00% Podroie sluibowe krajowe 

4430 3981,00 1 950,00 48,98% 0,02% Roine oplaty i skladki 

4440 190645,00 147925,00 77,59% 1,23% Odpisy na ZFSS 
!-------  - --------- 

4700 8780,00 5055,76 57,58% 0,04% Szkolenia pracownikow 
'----- 
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----  ------  ----

6050 687579,00 10 0,01% 0,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 

---- -- -- 
budzetowych 

I 
80103 

Oddziafy przedszkolne w szkofach 
244831,81 36,84% 0,75%podstawowych 

- 

3020 10347,00 3509,80 33,92% 0,03% Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 
-  -  -

4010 158895,00 55201,70 34,74% 0,46% 
Wynagrodzenia osobowe 
pracownik6w 

----  f--- --  f-----  -

4040 10725,12 8335,65 77,72% 0,07% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
-  ____ -C--_ 

4110 28912,00 11177,19 38,66% 0,09% Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 
'----- -  --  ~- - 

4120 3661,34 0,00 0,00% 0,00% Sktadki na Fundusz Pracy 
- -  ----'--  - 

4210 1 220,00 0,00 0,00% 0,00% Zakup materiat6w i wyposazenia 

4240 1 000,00 0,00 0,00% 0,00% I ~:,~~~~OmOcy dydaktycznych i 

f----- -
Refundacja udzielonej dotacji za 
dzieci UCzEi!szczajCjce z terenu 

4330 22000,00 5490,00 24,95% 0,05% naszej gminy do przedszkoli i 
punkt6w przedszkolnych na terenie 
innych gmin 

1-

4440 8071,35 6486,00 80,36% 0,05% Odpisy na ZFSS 
-

80104 Przedszkola 964175,00 538021,74 55,80% 4,48% 
----r--- -  .~ 

3020 22000,00 11 773,37 53,52% 0,10% Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 
-  -  - 

4010 475950,00 241 103,73 50,66% 2,01% 
Wynagrodzenia osobowe 
pracownik6w 

f--- 
4040 38500,00 37616,95 97,71% 0,31% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

r--- --  -~ -  ----- f---- --

411O 100366,00 53773,43 53,58% 0,45% Sktadki na ubezpieczenia spoteczne ---  ------- 
4120 14548,00 _4737,92

I-------~--
32,57% 0,04% Sktadki na Fundusz Pracy 

4210 10431,00 2466,80
'---- 

23,65% 0,02% Zakup materiat6w i wyposazenia 
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=t:: 1% 0,38% Zakup ::>1 udkuw 
~~~~ -

4240 000,00 1 008,62 33,62% 0,01% Zakup srodk6w dydaktycznych 
i kc::i~7j:1k 

c---~~~~ -----------

4260 28000,00 
----------

19284,52 68,87% 0,16% ! Zakup energii 

4270 100,00 I 0,00 0,00% 0,00% Zakup ustug remontowych 

4280 880,00 160,00 18,18% 0,00% Zakup usfug zdrowotnych 

4300 10000,00 9000,26 90,00% 0,07% Zakup usfug pozostatych 

~ ~~~~~~. 
_.... ---------- ~~~~~~~~~ -----------

Refundacja udzielonej dotacji za 
dzieci ucz~szczajqce z terenu 

4330 150000,00 91 876,58 61,25% 0,77% naszej gminy do przedszkoli i 
punkt6w przedszkolnych na terenie 
innych gmin 

---------- -----------

4360 530,00 172,20 32,49% 0,00% 
Opfaty za telefony stacjonarne i 
kom6rkowe 

----

4430 1 378,00 689,00 50,00% 0,01% R6i:ne opfaty i skfadki 

4440 24492,00 18500,00 75,53% 0,15% Odpisy na ZFSS 

80110 Gimnazja 427526,00 337792,66 79,01% 2,81% 
-

3020 15400,00 12429,37 80,71% 0,10% Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 

4010 255030,00 182000,98 71,36% 1,52% 
Wynagrodzenia osobowe 
pracownik6w 

4040 59870,00 59869,63, 100,00% 0,50% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

4110 53000,00 47571,74 89,76% 0,40% Skfadki na ubezpieczenia spoleczne 

4120 7580,00 6352,75 83,81% 0,05% Skfadki na Fundusz Pracy 

4210 
nn_ 

1 000,00 I 943,42 94,34% 0,01% Zakup materiaf6w i wyposazenia 
----------- ----------- ~~~~~~-
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4240 100,~ 0,00 0,00% 0,00% 
Zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i ksiqzek 

4260 12400,00 11 360,69 91,62% 0,09% Zakup energii 

4280 150,00 50,00 33,33% 0,00% Zakup ustug zdrowotnych 

4300 2000,00 1 317,63 65,88% 0,01% Zakup ustug pozostatych 

4360 300,00 296,45 98,82% 0,00% 
Opfaty za telefony stacjonarne i 
kom6rkowe 

4410 100,00 100,00 100,00% 0,00% Podr6ze stuzbowe krajowe 

4440 20596,00 15500,00 75,26% 0,13% Odpisy na ZFSS 

80113 Dowozenie uczni6w do szk6t 350000,00 204378,87 58,39% 1,70% 

4300 350000,00 204378,87 58,39% 1,70% Koszty dowozenia uczni6w do szk6t 

80146 
Doksztatcanie i doskonalenie 

29617,00 14426,24 48,71% 0,12%
nauczycieli 

4210 9482,00 0,00 0,00% 0,00% Zakup materiat6w i wyposazenia 

4300 5200,00 4800,00 92,31% 0,04% Zakup ustug pozostatych 

4410 335,00 0,00 0,00% 0,00% Podr6ze stuzbowe krajowe 

4700 14600,00 9626,24 65,93% 0,08% Szkolenia pracownik6w 

80148 Stot6wki szkolne 449 142,00 267275,65 59,51% 2,23% 

4010 233800,00 114914,43 49,15% 0,96% 
Wynagrodzenia osobowe 
pracownik6w 

4040 15134,00 15133,66 100,00% 0,13% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

4110 39000,00 22949,68 58,85% 0,19% Sktadki na ubezpieczenia spofeczne 

4120 5500,00 2254,34 40,99% 0,02% Skfadki na Fundusz Pracy 

4210 7000,00 3608,95 51,56% 0,03% Zakup materiat6w i wyposazenia 

4220 75000,00 53499,30 71,33% 0,45% Zakup srodk6w zywnosci 

4260 49376,00 38359,18 77,69% 0,32% Zakup energii 

4280 630,00 0,00 0,00% 0,00% Zakup usfug zdrowotnych 
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-------------------------------- 

4300 12500,00 8595,51 68,76% 0,07% Zakup ustug pozostatych 

4360 400,00 171,60 42,90% 0,00% 
Optaty za telefony stacjonarne i 
kom6rkowe 

------------------------------------- 

4430 1 378,00 i 689,00 50,00% 0,01% R6zne optaty i sktadki 
----------------------------------------- 

4440 9424,00 I 7100,00 75,34% 0,06% Odpisy na ZFSS 

Realizacja zadan wymagajqcych 
stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci w 

80149 przedszkolach, oddziatach 17483,19 1 752,18 10,02% 0,01% 
przedszkolnych w szkotach 
podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego 

4010 14697,00 1 495,62 10,18% 0,01% 
Wynagrodzenia osobowe 
pracownik6w 

4110 2526,00 256,56 10,16% 0,00% Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 

4120 19 0,00 0,00% 0,00% Sktadki na Fundusz Pracy 

r- ----  ---~ 

Realizacja zadan wymagajqcych 
stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci i 
mtodziezy w szkofach 

80150 podstawowych, gimnazjach, Iiceach 473251,83 153247,95 32,38% 1,28% 
og6lnoksztafcqcych, liceach 
profilowanych i szkotach 
zawodowych oraz szkotach 
artystycznych 

4010 389396,66 125781,85 32,30% 1,05% 
Wynagrodzenia osobowe 
pracownik6w 

------ 
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--------- ------

4110 64903,66 21 687,45 33,41% 0,18% Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 

4120 9251,51 3081,65 33,31% 0,03% Skladki na Fundusz Pracy 
! 

4210 2000,00 0,00 0,00% 0,00% 
Zakup srodk6w dydaktycznych i 
ksi"!zek 

4240 7 700,00 2 697,00 35,03% 0,02% 
Zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i ksi,,!zek 

---------

Zapewnienie uczniom prawa 
do bezplatnego dost~pu 

80153 do podr~cznik6w, materiat6w 28648,00 0,00 0,00% 0,00% 
edukacyjnych lub materiat6w 
cwiczen iowych 

r-- ---------------  ----------------- 

4240 28648,00 0,00 0,00% 0,00% Zakup srodk6w dydaktycznych 
i ksi,,!zek 

--------------- 

80195 Pozostata dziatalnosc 82076,82 61 334,57 74,73% 0,51% 

4017 29027,48 22456,65 77,36% 0,19% 
Wynagrodzenia osobowe 
pracownik6w 

-

4117 5022,141 3897,24 77,60% 0,03% Sktadki na ubezpieczenia spoleczne 
-. 

4127 752,20 411,58 54,72% 0,00% Skladki na Fundusz Pracy 
----------- 

4170 1 600,00 0,00 0,00% 0,00% Wynagrodzenia bezosobowe 
--------------- 

4190 3000,00 0,00 0,00% 0,00% Nagrody konkursowe 
--------- 

4210 2099,00 1 305,10 62,18% 0,01% Zakup material6w i wyposazenia 
---------- 

4440 29612,00 22500,00 75,98% 0,19% 
Odpisy na zaktadowy fundusz 
swiadczen socjalnych 

---------------  -
4537 10764,00 10764,00 100,00% 0,09% 

Podatek od towar6w i ustug {VAT} 
Odsetki od nieterminowych wplat 

4570 200,00 0,00 0,00% 0,00% z tytulu pozostalych podatk6w 
i op/at 

-------------- 
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------------- ---------------- 

851 Ochrona zdrowia 90000,00 38927,47 43,25% 0,32% 

,--

85153 Zwalczanie narkomanii 10000,00 7929,66 79,30% 0,07% 

I---
Materiafy zakupowane w zwiqzku z 

4210 3000,00 1 000,00 33,33% 0,01% realizacjq programu 
I przeciwdziafania narkomanii 

4300 7000,00 6929,66 99,00% 0,06% 
Zakup usfug pozostafych ( koncerty 
edukacyjne) 

------------  ----------- 

85154 Przeciwdziafanie alkoholizmowi 80000,00 30997,81 38,75% 0,26% 

Wynagrodzenia czfonk6w komisji i 

4170 14400,00 4684,00 32,53% 0,04% 
prowadzenie punktu informacyjno 
konsultacyjnego w zakresie pomocy 
psychologicznej i terapeutycznej 

Materiaty zakupowane w zwiqzku z 
4210 7000,00 2599,29 37,13% 0,02% realizacjq programu 

przeciwdziatania alkoholizmowi 

4220 i 1 000,00 0,00 0,00% 0,00% ZakuQ srodk6w zywnosci , 

Zakup ustug w zwiqzku z realizacjq 

4300 54548.48 22460,52 41,18% 0,19% 
programu przeciwdziafania 
alkoholizmowi (wypoczynek letni dla 
dzieci, spektakle itp.) 

----------------- 

4430 125,52 0,00 0,00% 0,00% R6zne optaty i skfadki 
- ----------------- 

4610 2926,00 1 254,00 42,86% 0,01% Opfaty za skierowanie na 
prz~musowe leczenie 
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------------ ----------~----

852 Pomoc spofeczna 1 003162,00 512793,64 51,12% 4,27% 
....... 

85205 
Zadania w zakresie przeciwdziatania 

300,00 0,00 0,00% 0,00%przemocy w rodzinie 
- --------------- 

4210 300,00 0,00 0,00% 0,00% 
Zakup materiat6w i wyposatenia 
(materiaty biurowe) c-.... 

Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne 
optacane za osoby pobierajqce 

85213 niekt6re swiadczenia z pomocy 16000,00 8468,68 52,93% 0,07% 

I spotecznej oraz niektore 
swiadczenia rodzinne 
-----------

Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne 
4130 16000,00 8468,68 52,93% 0,07% za osoby pobierajCi\ce zasHki state i 

swiadczenia pielEilgnacyjne 

Zasitki i pomoc w naturze oraz 
85214 sktadki na ubezpieczenia 166800,00 73204,63 43,89% 0,61% 

emerytalne i rentowe 

3110 162800,00 73204,63 44,97% 0,61% Swiadczenia spoteczne 

4300 4000,00 0,00 0,00% 0,00% Zakup ustug rcr 

85216 ZasHki state 148000,00 98838,28 66,78% 0,82% 

4130 148000,00 98838,28 66,78% 0,82% Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne 
f· -  ------

85219 Osrodki pomocy spotecznej 447580,00 219679,78 49,08% 1,83% 
...... ~ -------------- 

3020 1 500,00 1 224,62 81,64% 0,01% Wydatki na srodki BHP 
------_. ---------- 

4010 302560,00 130364,72 43,09% 1,09% 
Wynagrodzenia osobowe 
pracownikow 

-------------- 

4040 21 711,05 21 711,05 100,00% 0,18% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
--------------- 

4110 55288,95 27125,08 49,06% 0,23% Sktadki na ubezpieczenie spoteczne 
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---1 ---- ----,--  ----

4120 5400,00 2426,63 44,94% 0,02% Skfadki na Fundusz Pracy 
--  --- -- --  -----  -- 

4170 3600,00 1 800,00 50,00% 0,01% 
Wynagrodzenia z tytufu umowy 
zlecenia 

-----  -----  ,- 

4210 10000,00 5440,28 54,40% 0,05% Zakup material6w i wyposazenia 
-  ---- ----  ---------- 

4280 250,00 200,00 80,00% 0,00% Zakup uslugzdrowotl1 ych
---  ---------  ----- 

4300 27100,00 13004,85 47,99% 0,11% Zakup usfug pozostalych 

4360 600,00 234,40 39,07% 0,00% 
Opfaty za telefony stacjonarne i 
kom6rkowe 

f-------- ,------ -

4410 300,00 120,00 40,00% I 0,00% Podr6ze sfuzbowe krajowe 
---  -- -----  ----  ---  ---- 

4430 4500,00 3478,00 77,29% 0,03% , R6tne opfaty i skfadki 
------ 

4440 6770,00 6761,15 99,87% 0,06% Odpisy na ZFSS 
--  f-  ---- 

4700 8000,00 5789,00 72,36% 0,05% Szkolenia pracownik6w 
--  -- 

85228 
Usfugi opiekuricze i specjalistyczne 

40390,00 20814,09 51,53% 0,17%
usfugi opiekuricze 

- 

4010 30844,54 14296,80 46,35% 0,12% 
Wynagrodzenia osobowe 
pracownik6w 

----  ---- 

4040 2355,46 2355,46 100,00% 0,02% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
---f- --- 

4110 5960,00 2932,53 49,20% 0,02% Skfadki n ubezpieczenia spofeczne 
-----  ---- 

4440 1 230,00 1 229,30 
----------- 

99,94% i 0,01% Odpis na ZFSS 

85230 41 092,00 22141,90 53,88% 0,18% 
Pomoc w zakresie dotywiania ,-

3110 41 092,00 22141,90 53,88% 0,18% Swiadczenia spofeczne 
..  --

85295 Pozostafa dziafalnosc 143000,00 69646,28 48,70% 0,58% 
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I 

143 OO~OOt!9 646,28 

... ,... -----._-----

4330 48,70% 0,58% 
Odptatnosc za pobyt pensjonariuszy 
w Domach Pomocy Spotecznej 

1s~4 
---

Edukacyjna opieka wychowawcza 192380,00 99031,34 51,48% 0,83% 
--- ---- ---- ----- ---

85401 Swietlice szkolne 125580,00 64798,51 51,60% 0,54% 
f-------- - . 

3020 3000,00 1 543,60 51,45% 0,01% Dodatki wiejskie i mieszkaniowe Jr---- ._ ---
. 

50,01% 
Wynagrodzenia osobowe 

4010 93600,00 46809,03 0,39% 
pracownik6w 

------ ------- ._-- ----

4040 3800,00 3214,44 84,59% 0,03% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

4110 17491,00 9765,44 55,83% 0,08% Sktadki n ubezpieczenia spoteczne ,---- ---- ---------.

4120 2500,00 1 066,00 42,64% 0,01% Sktadki na Fundusz Pracy 
.  ---- ---- -_ .. 

4210 1 200,00 0,00 0,00% 0,00% Zakup materiat6w i wyposazenia 
,----- .._. -- ------

4240 1 000,00 0,00 0,00% 0,00% 
Zakup srodk6w dydaktycznych i 
ksiqzek

i------- --

4440 2989,00 2400,00 80,29% 0,02% Odpis na ZFSS 
------ .-------- ------- f---

85415 Pomoc materialna dla uczni6w 66800,00 34232,83 51,25% 0,29% 
--

3240 63800,00 34232,83 53,66% 0,29% Stypendia dla uczni6w 
~ ------

3260 3000,00 0,00 0,00% 0,00% Inne formy pomocy dla uczni6w 
- ---- -----~ 

855 Rodzina 6002908,00 3227019,44 53,76% I 26,89% 
--

85501 Swiadczenie wychowawcze 3726000,00 1 981 679,26 53,19% 16,51% 

c-- ------ ._- ------

3110 3670110,00 1 952572,20 53,20% 16,27% SWiadczenia spoteczne 
i-- ------

4010 36000,00 17870,00 49,64% 0,15% 
Wynagrodzenia osobowe 
pracownik6w 

L ____ ._- -------
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-- -------- ------- 

4040 3200,00 3 179,69 99,37% 0,03% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
,- -------  ------- 

4110 7180,00 3774,21 52,57% 0,03% Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 
--------  --------

Sktadk; na Fundusz Pracy 

4120 850,00 449,47 52,88% 0,00% 
oraz Solidarnosciowy 
Fundusz Wsparcia Osob 
Niepetnosprawnych 

--------  ---------- 

4210 4000,00 649,81 16,25% 0,01% Zakup materiat6w i wyposazenia 
-------  ------- 

4300 3860,00 2744,88 71,11% 0,02% Zakup ustug pozostatych 
,.---  ----  ----------  ------------

Szkolenia pracownikow 
4700 800,00 439,00 54,88% 0,00% nieb~dqcych cztonkami korpusu 

stuzby cywilnej 

Swiadczenia rodzinne, swiadczenie 
z funduszu alimentacyjnego 

85502 oraz sktadki na ubezpieczenia 1972 000,00 1163118,96 58,98% 9,69% 
emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia spotecznego 

3110 1 861 000,00 1 079790,53 58,02% 9,00% SWiadczenia spoteczne 

---  ------- 

4010 40480,00 21 240,00 52,47% 0,18% 
Wynagrodzenia osobowe 
pracownik6w 

,--------- -----------  ---- 

4040 3550,00 3529,54 99,42% 0,03% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

4110 62600,00 54922,74 87,74% 0,46% Sktadki na ubezpieczenia spoleczne 

Sktadki na Fundusz Pracy 

4120 1 000,00 606,85 60,69% 0,01% 
oraz Solidarnosciowy 
Fundusz Wsparcia Os6b 

INiepetnosprawnych 
------ 

j 
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------------ ---------------  --------------- 

4300 1 800,00 1 800,00 100,00% 0,01% Zakup ustug pozostalych 
- ----------  ----------- 

4440 1 230,00 1 229,30 99,94% 0,01% 
Odpisy na zakladowy 
fundusz swiadczer'l socjalnych 

-------------  ----------------

Szkolenia pracownik6w 
4700 340,00 0,00 0,00% 0,00% niebEi!dqcych czlonkami korpusu 

I-- 
s{uzby cywilnej 

85503 Karta Duzej Rodziny 378,00 266,34 70,46% 0,00% 
_.

4210 378,00 266,34 70,46% 0,00% Zakup materiat6w i wyposazenia 
--  ---------------  -----  --------  --------------- 

85504 Wspieranie rodziny 197030,00 26933,09 13,67% 0,22% 
---------------  --------------- 

3110 144000,00 0,00 0,00% 0,00% Swiadczenia spoleczne 

4010 35800,00 17490,00 48,85% 0,15% 
Wynagrodzenia osobowe 
pracownik6w 

4040 2950,00 2915,44 98,83% 0,02% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

4110 7700,00 3658,70 47,52% 0,03% Skladki na ubezpieczenia spoleczne 

Skladki na Fundusz Pracy 

4120 1 090,00 499,95 45,87% 0,00% 
oraz Solidarnosciowy 
Fundusz Wsparcia Os6b 
Niepetnosprawnych 

I 
4210 800,00 0,00 0,00% 0,00% Zakup materia16w i wyposazenia 

4410 3010,00 1 139,70 37,86% 0,01% Podr6ze sluzbowe krajowe 

4440 1 230,00 1 229,30 99,94% 0,01% 
Odpisy na zakladowy 
fundusz swiadczer'l socjalnych 
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4700 450,00 0,00 0,00% 0,00% 
Szkolenia pracownik6w 
nieb~dqcych cztonkami korpusu 
stuzby cywilnej 

85510 Dziatalnosc plac6wek opiekur'lczo
wychowawczych 89500,00 43526,00 48,63% 0,36% 

4430 89500,00 43526,00 48,63% 0,36% R6Zne optaty i sktadki 

85513 

Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne 
optacane za osoby pobierajqce 
niekt6re swiadczenia rodzinne, 
zgodnie z przepisami ustawy 0 

swiadczeniach rodzinnych oraz za 
osoby pobierajqce zasHki dla 
opiekun6w, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. 0 

ustaleniu i wyptacie zasHk6w dla 
opiekun6w 

18000,00 11 495,79 63,87% 0,10% 

4130 18000,00 11 495,79 63,87% 0,10% Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 
srodowiska 1 593156,00 701 662,78 44,04% 5,85% 

90001 
Gospodarka sciekowa i ochrona 
w6d 

10000,00 0,00 0,00% 0,00% 

4300 10000,00 0,00 0,00% 0,00% Zakup ustug pozostatych 

90002 Gospodarka odpadami 1 053465,00 470646,96 44,68% 3,92% 

4010 35896,00 0,00 0,00% 0,00% 
Wynagrodzenie pracownika 
zajmujqcego si~ gospodarkq 
odpadami 

4110 6811,00 0,00 0,00% 0,00% Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 
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~-1--
-----

4120 969,00 0,00 0,00% 0,00% Skfadki na Fundusz Pracy 
~~-c~~ ~~-----~~ -~~ --------- r-----~~ 

4300 1 009789,00 470646,96 46,61% 3,92% 
Zakup usfug pozostafych (odbi6r i 
zagospodarowanie odpad6w) 

~~- ---- --------

90003 Oczyszczanie miast i wsi 102000,00 43816,06 42,96% 0,37% 

4210 2000,00 0,00 0,00% 0,00% Zakup materiaf6w i wyposazenia 
---- ~~~- ------ ~~-

I Zakup uslug pozostafych ( 
4300 100000,00 43816,06 43,82% 0,37% sprzqtanie ulic, odfawianie 

c-~~~ ~ -----~~ ~~~~- -------- ~--------

bezpanskich ps6w) 
-~~ 

90004 
Utrzymanie zieleni w miastach i 

38900,00 5960,00 15,32% 0,05%
gminach 

~-~ ----

4210 10000,00 891,95 8,92% 0,01% 
Zakup material6w i wyposazenia 
(zakup nasadzen) 

4260 10000,00 237,63 2,38% 0,00% Zakup energii 

Utrzymanie skwer6w i drzew w 
miejscowosci Sochocin oraz 

4300 18900,00 4830,42 25,56% i 0,04% zagospodarowanie teren6w zieleni 
w ramach realizacji funduszu 
soleckiego 

90015 Oswietlenie ulic, plac6w i dr6g 351 200,00 177 128,15 50,44% 1,48% 

----- - --------

i 
4260 161 927,00 75932,53 46,89% 0,63% Zakup energii 

---~~~ --------- -~~~ ~ ~ -----~ ~ ~ ~ ~~~- ~~--- ~~ 

4270 110000,00 50006,52 45,46% 0,42% 
Zakup uslug remontowych 
(konserwacja oswietlenia ulicznego) 

-------

Zakup uslug pozostalych (montaz 
4300 79273,00 51 189,10 64,57% 0,43% dodatkowych punkt6w 

oswietlen iowych) 
~ -- ,-~~ - - -
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~~~- ---~~ ~--- ~~ ~~~---- ~ 

I 182~O~~14~71%r;~%fWptywy i wydatki zwiqzane z 
90019 gromadzeniem srodk6w z oplat i kar 12390,001 

za korzystanie ze srodowiska 
~-~ ~~-- -

4210 5000,00 57,50 1,15% 0,00% Zakup materiaf6w (worki na smied) 

Zakup usfug pozostalych 
4300 2390,00 1 500,00 62,76% 0,01% (zwalczanie barszczu 

sosnowskiego) 
------  1---------  ------  ~--~~-1--

4430 5000,00 264,50 5,29% 0,00% Oplaty za korzystanie ze srodowiska 
----  --- 

, Pozostafe dziafania zwiqzane z 

~-~~ 
90026 gospodarkq odpadami 25201,00 2289,61 9,09% 0,02% 

~~~- -----  -------

Zakup ustug pozostalych ( 

~~-
4300 23201,00 1 955,70 8,43% 0,02% demontaz, odbi6r i utylizacja 

wyrob6w zawierajqcych azbest) 
-~~ ~----- ,--~~ ------  ------ 

4610 2000,00 333,91 16,70% 0,00% Koszty komornicze 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
661 700,00 336885,43 50,91% 2,81%narodowego 

----  1-- ---- 

92109 
Domy i osrodki kultury, swietlice i 

473000,00 245830,08 51,97% 2,05%kluby 
-~ ~- --- 

2480 400000,00 215000,00 53,75% 1,79% 
Dotacja podmiotowa z budzetu dla 
samorzqdowej instytucji kultury 

Zakup material6w i wyposazenia 
4210 25000,00 4950,05 19,80% 0,04% (zakup oleju opalowego i 

wyposazenia do swietlic) 
r--~ 

--- 

4260 
I 

15000,00 6810,07 45,40% 0,06% 
Zakup energii (energia elektryczna, 
woda) 
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I -----~ --  ~~~~~,~~ ---------  ~~---~~ ----~~ ~~-~~ - ~~---~~-----~ 

Zakup usfug pozostafych (doz6r 

4300 33 000,00 19 069,96 57,79% 0,16% 
swietlicy w Kotoz€?biu, wyw6z 
nieczystosci, montaz klimatyzacji w 
ramach FS) 

- ~ ~ ------~ ~ ~ ~ ~~~- --------  ~~~~- --------- 

92116 Biblioteki 175900,00 91 000,00 51,73% 0,76% 

'I 
------ 

2480 175900,00 91 000,00 51,73% 0,76% 
Dotacja podmiotowa z budzetu dla 
samorzqdowej instytucji kultury 

92120 
Ochrona zabytkow i opieka nad 

3 000,00 0,00 0,00% 0,00%
zabytkami 

4300 3 000,00 0,00 0,00% 0,00% Zakup ustug pozostatych 
------  ------ 

92195 Pozostafa dziafalnos6 9800,00 55,35 0,56% 0,00% 

! 
------  1--- ----  ----  :-----~~--~~ 

Zakup materiaf6w i wyposazenia 
4210 4900,00 0,00 0,00% 0,00% ( wydatki w ramach realizacji 

funduszu sofeckiego) 

Zakup usfug pozostafych ( wydatki 
4300 4900,00 55,35 1,13% 0,00% w ramach realizacji funduszu 

sofeckiego) 
-~~~ ,---

Ogrody botaniczne i zoologiczne 
925 oraz naturalne obszary i obiekty 1 000,00 0,00 0,00% 0,00% 

chronionej przyrody 
r--- ~~ 

92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 1 000,00 0,00 0,00% 0,00% 
1---- ------ 

4390 1 000,00 0,00 0,00% 0,00% 
Zakup usfug obejmujqcych 
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 

----  ------  ~~- -----  - ----

926 Kultura fizyczna i sport 152300,00 51 932,44 34,10% 0,43% 
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~ - ------  ~~~~~~-c~~~ ---------- 

92601 Obiekty sportowe 48000,00 11 932,44 24,86% 0,10% 
~~~~~~~i~~ --------- 

4260 25000,00 4504,74 18,02% 0,04% Opfaty za zuzycie wody 
------  ---  ~~~- ------ 

4300 23000,00 7427,70 32,29% 0,06% 
Zakup usfug ( utrzymanie w 
nalezytym stanie pfyty stadionu) 

- ~ ~~~~~~ r~~~ 

92605 
Zadania w zakresie kultury fizycznej 

80000,00 40000,00 50,00% 0,33%i sportu 
,--  --------

2820 80000,00 40000,00 50,00% 0,33% Dotacja dla stowarzyszer'l 

92695 Pozostafa dziafalnosc 24300,00 0,00 0,00% 0,00% 

4210 8700,00 0,00 0,00% 0,00% Zakup materiaf6w i wyposazenia 

4300 5000,00 0,00 0,00% 0,00% Zakup usfug pozostafych 
i---~~~ 

Wydatki na zakupy inwestycyjne 
6060 10600,00 0,00 0,00% 0,00% jednostek budzetowych realizowane 

w ramach funduszu scteckiego 
~~~~~~~~ ------ 

RAZEM 24 086 490,99 12000481,03 49,82% 100,00% 
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Fwed,ug grup 

1 Wykonanie za I % 
I potrocze wykonania Struktura 

WyszczegolniEmie Plan 2019 roku 2019 rok 1 (3:2} wykonania • 
I 

1 

~1 
1.dochody wtasne ogotem: 81784091 40819551 49,91% 1 31,77% I 

!~tym: II I 

a) dochody realizowane przez . 

mine oraz urzedv skarbowe 
 4082416 1 2154799/ 52,78% 16,77%

I:) udziafY we wpfywach z 
·podatku dochodowego od 
os6b fizycznych oraz z TI 

: podatku dochodowego od 

~6b prawnych § 0010.-'-i...:::.O..::.:02::..:0:....J-~_--'4:....:0=95 993 1 927156 47,05% 
 15,00%

1 

I c) dotacje z budzet6w innych / 
I jednostek samorzqdu • 
•t~rytorialneg()~3=-0=-:0=-__-r-___--=.l0,'-=-0.::..0+-____0"-',.::..0-"-0+-__-"-0,:.;:0.::..0-'-'%'--11__--=-0,:.;:0.::..0-'-'%'-1 

, , . 
I 

~.subwencja ogolna 	 8592736 4875712 5674%o 1• 3795%0 

! 3.dotacje celowe otrzymane 
68391731 3889963. 56,88% i 30,28%•z budzetu panstwa 

1

w tl'm: 

a) na realizacjfi zadan z 
 I 

1zakresu administracji 
• rz d we' i inn ch zadanI q 0 J y 

· zleconych ustawami § 2010 § 


1 

2060 	 6257970 3536854 i 56,52% • 27,53% 

b) na realizacjfi wfasnych 

zadan biezqcych gmin § 2030 
1 

2040 	 522637 311 159 59,54% 2,42%. 
--I

c) na realizacjfi zadar'l z 

zakresu administracji 


• rZqdowej wykonywanych na 
I 	podstawie porozumien § 
2020 13000 0,00· 0,00% 0,00% 

d) d t ' o aCJe ce owe w ramach 

program6w finansowanych z 1 

udziatem srodk6w unijnych § I 

2007, § 2009, § 2058 i 2059 • 45566 1 41950 
 92,06% 1 0,33% 

. - .. 	 I 

I

4.srodki na dofinansowanie 1 

I wtasnych inwestycji gmin 
I § 6630 § 6207§ 6330 0,00% 1370500 I 0,00 0,00%I 
! 

239808181 12847630lRazem 53,57% 100,00% 
1 

Iwtl'm: 
fezqce 

I 

23594264 12831 776 54,39% 99,88% 

i majqtkowe 
386554 15854/ 4,10% • 0,12% 
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~3.WYkOnanie zaplanowanych dochod6w z podatk6w 

~1. Reali~stalonych naleznosc~i podatkowych 
(zt) 

i I·~ Naleznosci 
I (saldo Wykonani 

I 
· I pocz<4tkowe . e za I % 

Plan 2019 + przypisy - i pofrocze wykonania 
L:W;;..fC.L-YiS--,z=-ccc_ze-,-,~g",-lo,-·'..c..ni--=.e__n__ie_Ir-----'-'ro;;.;;.k_'_u_--+----'o_''d.L--.:piis_y,,-,)-+._2--,01_9_r;;.;;.o_k-,-,u-+.~ (4:2) 

I 1 2 3 4 5 

I Podatek od i 

% 
% wykonani 

naleznosci e 
do planu naleznosc 

(3:2) i(4:3) 

6 7 

96,02% 52,29% I 
95,16% 62,92% 

.. -,1_7:...::2=-=0-,0=-=0~0-+1~;;.;;.1-"6"'-51~58"-'7-i-_8.:...c6:...::3;;.;;.5:...::8~6-+-__5__0;.c.:,2=_0__%;;.;;.o-j-._---"-~~-+-__=-=-=~=-; 

r:-P-=o-=.d=at=e;;.;;.k.:.c::ro.:.:..ln~'--==--r_-,3:....:17 100 301 748 189 859 59,87% 

31 

I Podatek le§.n 125500 
Podatek od 
srodk6w 
transportowych § L 
34204000 

125341 68878 54,88% 99,87% . 54,95% 

201 249.....l.-_11_1_7~_54---','_7_60_Yo_i__9_8-,--,65.!o__1_5§.,51 % 
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---

2. Wydatki wedtug grup I potrocze 
Wyszczeg61nienie Plan 2019 roku Wykonanie 2019 roku %--------

wtym: wtym: wykonania 
2019 rok 
og6fem 

Og61em Wfasne Zlecone porozumienia Og6lem Wfasne Zlecone porozumienia (6:2) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a) wydatki biezqce 22723312 16452342 6257970 13000 12000442 8507259 3491 943 1240 
52,81% ! 

wtym: 

dotaeje dla samorzqdowyeh 
instytueji kultury, dziat 921 575900 575900 0 0 306000 306000 0 0 53,13% 

dotaeje eel owe na pomoc 
finansowq udzielana miedzy 
jednostkami samorzqdu 
terytorialnego§ 2710 25000 25000 0 0 0 0 0 0 0 
dotaeje eelowe z budzetu dla 
stowarzyszen § 2820 80000 80000 0 0 40000 40000 0 50,00% 

b) wydatki majqtkowe 1 363179 1 363179 0 0 39 39 0 0 0,00% 
wtym: 

dotacje celowe na pomoc 
finansowq udzielana miedzy 
jednostkami samorzqdu 
terytorialnego 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

wydatki inwestyeyjne 1 352579 1 352579 0 0 39 39 0 0 0,00% 

zakupy inwestycyjne 10600 10600 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Og6tem wydatki 24086491 17815521 6257970 13000 12000481 8507298 3491943 1240 49,82O/~ 



III. Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego rachunku dochod6w wlasnych 

jednostek budzetowych 

IV. Analizal;prawozdania z wykonania planu finansowego rachunku 
dochod6w wfasn ch jednostek budzetowych 

przychody wydatki 

I 

Nazwa jednostki Dziat Rozdziat 
plan na 2019 

rok 

wykonanie 
za I p6trocze ; % 

wykonania2019 roku i 

plan na 2019 
rok 

wykonanie 
za I p6trocze 

2019 roku 

% 
wykonani 

a 
i 

I 
; Publiczny Zesp6t ! 

i Szk6t i Przedszkoli . i 

I Samorzqdowych w I 
Sochocinie 854 85495 i 130738,00 50693,90 38,77% 130738,00 I 45792,74 35,03% . 

- stan srodk6w obrotowych na poczqtel< roku - OZf 

- stan srodk6w obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 4901,16 Zf 

- planowany stan srodk6w obrotowych na koniec roku - OZf 

IV. Analiza sprawozdania a zbiorczym wykonaniu budi:etu gminy. 

1. Wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego 

2. Przychody budi:etu 

wtym: 

- wolne srodki 

3. Rozchody budi:etu 

wtym: 

- spfata kredyt6w 

- spfata poi:yczki 

4. Stan niespfaconej poi:yczki (dfugoterminowej) 

5. Stan niespfaconych kredyt6w (dfugoterminowych) 

6. Stan zadfui:enia z tytUfU emisji obligacji 

847 148,87 Zf 

178720,62 Zf 

178 720,62 Zf 

161 524,00 Zf 

112 500,00 Zf 

49024,00 Zf 

348 525,00 Zf 

212500,00 Zf 

4000000,00 Zf 
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7. Skutki udzielonych przez gmin~: 


- zwolnien 220 661,58 zt, zgodnie z podj~tymi Uchwafami Rady Gminy. 


- obnizenia g6rnych stawek podatk6w 220 094,28 zt zgodnie z podj~tymi 


Uchwatami Rady Gminy. 


- umorzenia zalegtosci podatkowych 0,00 zt 


tqczne skutki z powyzszych tytuf6w wynoszq 440 755,86 zt, co stanowi 1,84% 

planowanych dochod6w og6tem . 
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OBJASNIENIA 

do sprawozdania z wykonania budZetu gminy Sochocin za I p6lrocze 2019 roku 

Uchwalony 23 stycznia 2019 roku pierwotny budzet gminy Sochocin na 2019 rok 

po stronie dochod6w zamykal siy kwot!f 22 710288,00 zl, po stronie wydatk6w 

22387240,00 zl. 

Pierwotnie zaplanowano nadwyzky budzetu w kwocie 323 048,00 zl, kt6ra zostala 

przeznaczona na splaty wczesniej zaci!fgniytych zobowi!fZan. 

Na splaty zadluzenia (rozchody budzetu) zaplanowano 323048,00 zl. 

Po dokonanych zmianach uchwaly budzetowej wynik budZetu stanowi deficyt 

w wysokosci 105 672,62 zl. 

W budzecie przewidziano dotacje podmiotowe dla samorz!fdowych instytucji kultury 

w kwocie 575 900 zl. Pierwotny planowany stan zadluzenia na dzien 31.12.2019 roku 

wynosil 4399501 zl po zmianach planowany stan zadlliZenia wynosi 4 649 501 zl. 

Plan dochod6w rachunku dochod6w wlasnych oraz wydatk6w nimi finansowanych 

zaplanowano pierwotnie dochody 130 738 zl, wydatki 130738 zl. 

Uchwalony pierwotnie plan dochod6w budzetu zostal zwiykszony 05,6% 

i \\'Yni6sl: po stronie dochod6w 23 980 818,37 zl. Pierwotny plan wydatk6w zwiykszono 

07,6% i wyni6s1 24 086 490,99 zl. 

Dochody budzetu gminy za I p6lrocze 2018 roku zostaly wykonane w kwocie 12847629,90 

zl, tj. 53,57% w stosunku do planu budzetu po zmianach. 

Wykonanie dochod6w za I p6lrocze 2019 roku przedstawia siy nastypuj!fCo: 

1. Dochody wlasne og6lem - plan 8 178 409 zl, wykonanie 4 081 955 zl 

co stanowi 31,77 % dochod6w budzetu og6lem, w tym: 

a) dochody realizowane przez gminy i urzydy skarbowe - plan 4- 082 416 zl, 

wykonanie 2 154799 zl tj. 52,78%, na kt6re skladaj!f siy zr6dla: 

- podatek od nieruchomosci - plan I 720000 zl, wykonanie 863 586 zl. 

tj. 50,20% 


- podatek roiny - plan 317 100 zl, wykonanie 189859 zl tj. 59,87%, 


- podatek lesny - plan 125 500 zl, \\'Ykonanie 68 878 tj. 54,88%, 


- podatek od srodk6w transportowych plan 204 000 zl, wykonanie 111 708 zl 
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tj.54,76%, 


- oplata skarbowa -plan 25 000 zl, wykonanie 16 265 z1. tj. 65,06%, 


- oplaty za zezwolenia na sprzedaz alkoholu plan 90 000 Z1, wykonanie 


80941 zl tj. 89,93%, 

- wplywy z tytulu oplaty za odpady komunalne plan 1 053 465 zl, vvykonanie 439 247 zl, tj. 

41,70% 

- pozostale dochody, jak: darowizny, oplata targowa, podatek od czynnosci 

cywilnoprawnych, odsetki od nalemosci, podatek od spadk6w i darowizn, mne oplaty 

pobierane na podstawie ustaw plan 547351 zl, wykonanie 384 314,66 zl, tj. 70,21 %. 

b) udzial we wplywach w podatku dochodowym od os6b fizycznych i w podatku 

od os6b prawnych plan 4095993 zl, wykonanie 1 927 156 zl, tj.47,05 %, 

2. Subwencja og61na dla gmin plan 8592 736 zl, \\')'konanie 4875712 zl 

co stano wi 37,95% w dochodach budzetu og61em wtym: 

3. Dotacje celowe z budzetu panstwa - plan 6 839 173 zl, wykonanie 3 889 963 zl 

co stanowi 30,28 % w dochodach budzetu og6lem w tym: 

a) na realizacjy zadan z zakresu administracji rZqdowej i innych zadan zleconych 

ustawami plan 6 257 970 zl, wykonanie 3 536 854 zl, tj. 56,52%, 

b) na realizacjy wlasnych zadaii biezqcych plan 522637 zl, wykonanie 

311 159 zl, tj. 59,54% 

c) na realizacjy zadan z zakresu administracji rzqdowej \\'}'konywanych na 

podstawie porozumien - plan 13 000 zl, wykonanie 0,00 zl, tj. 0,00% 

d) dotacje celowe w ramach program6w finansowanych ze srodk6w unijnych - plan 

45 566 zl, vvykonanie 41 950 zUj. 92,06%. 

4. Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin plan 370500 zl., wykonanie 0,00 zl. 


Dochody og6lem plan 23 980818 zl., wykonanie 12847630 z1., tj. 53,57%. 


Dochody biezqce plan 23594264 zl., \\'}'konanie 12831 776 zl. tj. 54,39%. 


Dochody majqtkowe plan 386554 zl., \\'}'konanie 15 854 z1. tj. 4,10%. 


Dochody uzyskane w zwiqzku z gospodarowaniem mieniem gminnym zrealizowane zostaly 


w kwocie 5 492,68 z1. Sq to wplywy z tytulu najmu i dzierzaw. 


Przyczynq odchylen dochod6w wykonanych do planowanych Sq przede wszystkim 


wystypujqce zaleglosci z tytulu podatk6w i opIat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 


Wplyw dochod6w majqtkowych z tytulu dotacji na inwestycje przewidziany jest w II 


p61roczu tj. zgodnie z podpisanymi umowami. 
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Wydatki budzetu gminy w I p61roczu 2019 roku zostaly wykonane w kwocie 12000 . 

481 zl~. 49,82% w stosunku do budzetu po zmianach. 


Wydatki biezq.ce plan - 22723312 zl, wykonanie 12000442 zl, tj. 52,81 % 


Wydatki majq.tkowe plan - 1 363 179 zl, wykonanie 39 zl. 


Znacznq. pozycjt( w wydatkach budzetu gminy stanowiq. wydatki zwiq.zane 

z realizacjq. zada6 oswiatowych. Realizowane sq. w ramach dw6ch dzia16w klasyfikacji 

budzetowej, 801 - Oswiata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. 

W uchwalonym budzecie po zmianach plan wydatk6w w dziale 801 - Oswiata 

i wychowanie wynosil 9 117 140,36 zl, zas jego wykonanie 4588944,81 zl, co stanowi 

50,33% planu i 38,24 % og6lnych wydatk6w gminy. 

Plan w dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza wynosil 192 380,00 zl, wykonanie 

99031,34 zl tj. 51,48% i 0,83 % og6lnych wydatk6w gminy. 

Wykonanie planu wydatk6w w I p6lroczu 2019 roku w dziale 801 przedstawia SIt( 

nastt(pujq.co: 

Rozdzia180101 - Szkoly podstawowe, plan 6050388,71 zl, wykonanie 2 920 514,61 

z1 50,33%. 

Rozdzial 80103 - Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych, plan 244 831,81 

zl, wykonanie 90 200,34 zl - 36,84%. 

Rozdzia180104 -Przedszkola, plan 964175 zl, wykonanie 538 021,74 zl-55,80%. 

Rozdzial 80110 - Gimnazja 427526 zl, wykonanie 337 792,66 zl 79,01%. 

Rozdzial 80113 - Dowozenie dzieci do szk61, 350 000 zl, wykonanie 204378,87 zl 

58,39%. 

Rozdzial 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 29 617 zl, wykonanie 

14 426,24 zl 48,71 %. 

Rozdzia180148- Sto16wki szkolne plan 449142 zl, wykonanie 267 275,65 

59,51%. 

Rozdzial 80149 Realizacja zadan wymagajq.cych stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 17 483,19 zl, wykonanie 

I 752,18 zl 10,02%. 
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Rozdzial 80150 - Realizacja zadan wymagajEtcych stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach 

og6lnoksztalqcych, liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach 

artystycznychplan473 251,83 zl, wykonanie 153 247,95 zl-32,38%. 

Rozdzial 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostt(pu do 

podrt(cznik6w material6w edukacyjnych lub material6w cwiczeniowych plan 28 648 zl, 

wykonanie 0,00 zl. 

Rozdzial 80195 - Pozostala dzialalnosc plan 82 076,82 zl, vvykonanie 61 334,57 zl, tj. 

74,73%. 

Wykonanie planu wydatk6w w I p6lroczu 2019 roku w dziale 854 przedstawia sit( 

nastt(pujqCO : 

RozdziaI 85401 - Swietlice szkolne plan 125 580 zl, wykonanie 64 798,51 zl,- 51,60% 

Rozdzial 85415 Pomoc materialna dla uczni6w plan 66 800 zl, wykonanie 

34232,83 zl - 51,25%. 

L Na terenie gminy Sochocin funkcjonujq nastt(pujqce plac6wki oswiatowe: 

Publiczny Zesp61 Szk6I i Przedszkoli Samorzqdowych w Sochocinie, w sklad kt6rego 

wchodzily: Szkola Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego, Publiczne Gimnazjum im. OrIa 

Bialego ( klasy III), Samorzqdowe Przedszkole, Szkola Podstawowa w Smardzewie, Szkola 

Podstawowa w Kolozt(biu im. sw. Jana Pawla II. 

W I p6lroczu 2019 r. w plac6wkach oswiatowych naukt( pobieralo 646 uczni6w/dzieci, 

w tym 155 dzieci w przedszkolu i oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych, 

448 w szkolach podstawowych i 43 w gimnazjum. 

Lqcznie na wszystkich szczeblach edukacyjnych funkcjonowalo 41 oddzia16w, w tym 7 

oddzia16w przedszkolnych. 

W I p6lroczu 2019 roku w plac6wkach oswiatowych liczba zatrudnionych pracownik6w 

przedstawiala sit( nastt(pujEtco: 

pracownicy pedagogiczni 75 (w tym 1 nauczyciel na urlopie bezplatnym) 

pracownicy administracji 8 

pracownicy obslugi - 30 

Publiczny Zesp61 Szk61 i Przedszkoli Sarnorzqdowych w Sochocinie obsluguje trzy plac6wki 

oswiatowe tj. Szkolt( Podstawowq, Publiczne Gimnazjum oraz Przedszkole Samorzqdowe. 

W Szkole Podstawowej bylo 17 oddzia16w i uczylo sit( 331 uczni6w. 

W Publicznym Gimnazjum byly 2 oddzialy i uczylo sit( 43 uczni6w . 
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W Przedszko1u Samorzetdowyrn bylo 5 oddzial6w, przebywalo w nich og6lem 109 dzieci. 


Obowi<tZek rocznego przygotowania przedszkolnego realizuje - 33 dzieci 


W Pub1icznym Zespole Szk61 i Przedszkoli Samorzetdowych zatrudnionych jest: 

1. 44 nauczycieli, ( w tym 1 nauczyciel dyplomowany urlop bezplatny), 

2. 	 6 pracownik6w administracji,( sekretarz szkoly, gl6wny ksiygowy, starszy referent, 

referent, intendentka, kierownik obiekt6w sportowych), 

3. 	 20 pracownik6w obslugi ( w tym 1 pracownik swiadczenie rehabilitacyjne do 

27.10.20191'.), 

4. 1 pracownik obslugi- roboty publiczne od dnia 01.02.2019 do 31.10.20191'. 

Personel pedagogiczny w przeliczeniu na etaty liczy 43,44 etat6w ( w tym 1 etat nauczyciel 

dyplomowany urlop bezplatny), pracownicy obslugi 20 etat6w oraz pracownicy 

administracji 5,50 etat (w tym 1 etat Intendent, 1/2 etat kierownik obiekt6w sportowych) 

1 etat pracownik obslugi- roboty publiczne do dnia 31.10.2019 r. 1'. 

Wydatki wykonane w PZSiPS w Sochocinie za okres od stycznia do czerwca 2019 roku 

wyniosly: 3 020 116,20 zl w tym: dzial: 801-0swiata i wychowanie wydatki wyniosly : 

2945501,69 z1. 

Dzia1: 854- Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wyniosly: 74614,51 zl, 

Dzial: 801 rozdzial: 80101- Szkoly Podstawowe 

Plan wydatk6w w tym dziale wynosi- 3335067,90 zl wykonanie - 1 738365,49 zl, 

zobowietzanie z tytulu podatku od os6b fizycznych platne do dnia 20.07.2019 w kwocie

14715,00 z1 . 

Wydatki biezetce obejmujet: 

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1416045,16 z1 w tym:( dodatkowe wynagrodzenie 

roczne wraz z pochodnymi w kwocie- 165 585,30 zl, oraz dodatki uzupelniajetce wraz 

z pochodnymi w kwocie - 2331,81 zl). Dodatek wiejski 62512,32 zl, odpis na ZFSS 

- 77 000,00 zl ( na dzien 31.05.2019 r. wykonanie 75,69% planu). Szkolenia pracownik6w 

niepedagogicznych i pedagogicznych BHP i PPOZ itp. w kwocie -2 675,76 z1 . 

Pozosta1e wydatki biezetce stanowiet oplaty zwietzane z utrzymaniem i funkcjonowaniem 

plac6wki tj. ogrzewanie budynku, energia elektryczna oraz zuzycie wody w kwocie 

- 103023,56 zl, uslugi telefoniczne oraz Internet -1 962,93 zl, zakup srodk6w czystosci, art. 
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do biez'!cych napraw, znaczki pocztowe, art. biurowo papiernicze tj. papier ksero, tusze, 

tonery, lampy, oprawy, dzielmiki, swiadectwa, druki itp., w kwocie - 6947,07 zl, zakup 

WYPosaZenia wykladzina ochronna PVC na haly sportowq. w kwocie - 20 132,64 zl, zakup 

wyposaZenia sza±a na laptopy w kwocie 4999,90 zl, ksiq.zki w kwocie - 339,00 zl, zakup 

projektora Benq 1 szt w kwocie - 2 400 zl , zakup maty edukacyjnej Trobot Ml 1 szt. 

w kwocie 299,00 zl, wydatki zwiq.zane z organizacjq. obozu spOliowego oddzialu sportowego 

klasy Vc w kwocie - 7 167,00 zl konserwacja ksero, uslugi dotycZ<tce podatku VAT oraz 

ochrony danych osobowych, uslugi infonnatyczne, obowiq.zkowe przeglq.dy, monitoring, 

zaplata abonamentu RTV, aktualizacja arkusza organizacyjnego, wyw6z nieczystosci stalych , 

scieki , uslugi kurierskie, przew6z uczni6w oddzialu sportowego na turnieje sportowe itp. 

kwocie -26 484,10 zl, zaplata za 5 letni przeglq.d elektryczny oraz odgromowy w budynkach 

PZSiPS w kwocie - 5 226,05 zl, badania okresowe pracownik6w 370,00 zl , ubezpieczenie 

mienia 691,00 zl delegacje pracownik6w w kwocie 90,00 Zf. 

Dzial: 801 rozdzial: 80104- Przedszkola 

Plan wydatk6w biezq.cych przedszkola wynosi- 814 175,00 zl, wykonanie 446 145,16 zL 

W tym dotacja w kwocie : 131 345,00 zl wykonanie 31 200,72 zl zobowiq.zanie z tytulu 

podatku od os6b fizycznych platne do dnia 20.07.2019 w kwocie 

- 2 852,00 zl. 

Wydatki biezq.ce obejmujq.: 

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 337232,03 zl, w tym:( dodatkowe wynagrodzenie 

roczne w kwocie- 44 645,59 zl). Dodatek wiejski - 11 773,37 zl, odpis naZFSS 

18500,00 zl ( na dzien 31.05.2019 r, wykonanie 75,53% planu). Pozostale wydatki 

biezq.ce stanowiq. oplaty zwiq.zane z utrzymaniem i funkcjonowaniem plac6wki tj. ogrzewanie 

budynku, energia elektryczna oraz zuzycie wody w kwocie - 19 284,52 zl, zakup srodk6w 

czystosci, art. papiernicze, art. do biezq.cych napraw itp. zakup zelazka, piasek do 

piaskownicy na placu zabaw, w kwocie - 2 466,80 zl , pozostale uslugi tj. oplata za wyw6z 

nieczystosci stalych, oplata abonamentu RTV, oplata za scieki, roczny obowiq.zkowy 

przeglq.d budynku przedszkola instalacji gazowej, placu zabaw, komin6w wentylacyjnych 

i spalinowych, itp. w kwocie - 9 000,26 zl, ubezpieczenie mienia- 689,00 zl, zakup 

artyku16w zywnosciowych w celu sporzq.dzenia posilk6w dla dzieci w kwocie - 45 858,36 zl 

( sniadanie, obiad, podwieczorek). Uslugi telekomunikacyjne w kwocie - 172,20 zl, badania 

okresowe pracownik6w w kwocie 160,00 Zf. Pomoce dydaktyczne zestawy klock6w

1 008,62 zl. 

Dzial: 801 rozdziai: 80110- Gimnazja 
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Plan wydatkow Gimnazjum \vynosi- 427 526,00 wykonanie - 337792,66 zl, 

zobowi~zanie z tytulu podatku od osob fizycznych platne do dnia 20.07.2019 w kwocie 

- 2 457,00 zl . 

Wydatki biez~ce obejmuj~: 

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 295 795,10 zl, w tym: ( dodatkowe wynagrodzenie 

rocme wraz z pochodnymi w kwocie- 71 260,26 zl), dodatek wiejski - 12429,37 zl, odpis 

na ZFSS - 15500,00 zl, ( na dzien 31.05.2019 r. wykonanie 75,26% planu). Wydatki 

poniesione na podroze sluzbowe krajowe w kwocie 100,00 zl, pozostale wydatki biez~ce 

stanowi~ oplaty zwi¥ane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placowki tj. ogrzewanie 

budynku i energii elektrycznej oraz zuzycia wody w kwocie- 11 360,69 zl, zakup art. 

papierniczych, srodkow czystosci, zakup tuszu do drukarki, drukow, do biez~cych napraw: 

Zarowki, itp. w kwocie -943,42 z1, uslugi telekomunikacyjne w kwocie 296,45 zl, 

obowi~zkowe przegl~dy, wywoz nieczystosci stalych, oplata za scieki itp. w kwocie -

1 317,63 zl, badania okresowe pracownikow w kwocie - 50,00 zl 

Dzia!: 801 rozdzial: 80146- DoksztaIcanie i doskonalenie nauczycieli 

Plan vvydatkow wynosi- 20482,00 zl , wykonanie - 7 736,24 zl, ktorc przeznaczono na 

dofinansowanie doksztalcania nauczycieli: szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje, 

dclegacje nauczycieli w kwocie 7 736,24 z!. 

Dzial: 801 rozdzial: 80148- Sto16wki Szkolne 

Plan wydatkow biez~cych Sto16wki Szkolnej wynosi- 449 142,00 zl, wykonanie- 267275,65 

zl, zobowi¥anie z tytulu podatku od osob fizycznych platne do dnia 20.07.2019 w kwocic

1 592,00 zl . 

Wydatki biez~cc obejmuj~: 

Wynagrodzcnia obslugi wraz z pochodnymi - 155 252,11 zl, w tym: ( dodatkowe 

wynagrodzenic roczne wraz z pochodnymi w kwocie- 18 041,63 zl). Odpis na ZFSS 

7 100,00 zl, ( na dzien 31.05.2019 wykonanie 75,34 % planu). Zakupiono srodki czystosci, art. 

jednorazowe, art. elektrycznc, papier do pieczenia, serwetki, scierki itp. zakupiono szklanki, 

tace, salaterki, moskitiera ramkowa, drzwiowa 3 608,95 zl, oplata za wywoz nieczystosci 

sta!ych, oplata za scieki, wykonanie rocznego obowi~zkowego przegl~du budynkow, uslugi 

kurierskie, naprawa zmywarki itp. w kwocie -8 595,51 z1:, uslugi tclekomunikacyjne w kwocie 

171,60 zl, ubezpieczenie mienia w kwocie - 689,00 zl, pozostale wydatki biez~ce stanowi~ 

oplaty zwi~zane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placowki tj. ogrzewanie budynku i energii 

elektrycznej oraz zuzycia wody w kwocie - 38 359,18 zl, glowne wydatki to zakup art. 
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tyWl1osciowych w celu przygotowania posilk6w dla uczni6w nauczycieli w kwocie 

53 499,30 z1. 


Dzial: 801 rozdzial: 80150- Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej 


organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych, 


gimnazjach, liceach og6lnoksztalcqcych, liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz 


szkolach artystycznych 


Plan wydatk6w biezqcych wynosi - 329 769,10 zl, wykonanie 113489,85 zi. 


Wydatki biezqce obejmujq: 


Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie - 113 489,85 z1. 


Dzial: 801 rozdzial: 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostypu do 


podrycznik6w, materia16w edukacyjnych lub materia16w cwiczeniowych 


Plan wydatk6w w tym dzia1e wynosi- 18 055,00 zl, wykonanie - 0,00 zl 


Dzial: 801 rozdzial: 80195- Pozostala dzia1alnosc 


Plan wydatk6w w tym dziale wynosi- 29612,00 zl, wykonanie 22500,00 z1. ( na dzien 


31.05.2019 r. wykonanie 75,98% planu). 


W rozdziale tym zaplanowano srodki na ZFSS w 2019 roku dla bylych pracownik6w, 


nauczycieli emeryt6w (rencist6w) oraz pracownik6w obslugi i administracji PZSiPS 


w Sochocinie. Kwota odpisu dla emeryt6w (rencist6w) 5 % pobieranych swiadczen. 


Liczba emerytowanych nauczycieli to 26 os6b oraz emery tow ani pracownicy obslugi 


i administracji nad kt6rym zaklad sprawuje opieky to 11 os6b. 


Dzial: 801 rozdzia1: 80195- Pozostala dzia1alnosc 


Projekt" Lubiy siy uczyc" 


Plan wydatk6w w tym dziale wynosi- 16270,75 zl, wykonanie 12 196,64 zl. 


Wydatki biezqce obejmujq: 


Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie -12 196,64 zl 


Dnia 17.06.2019 r. zwr6cono niewykorzystane srodki w kwocie - 4074,11 zl 


Dzial: 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza 


Dzial: 854 rozdzial: 85401 Swietlice szkolne 


Plan wydatk6w biezqcych wynosi- 124380,00 wykonanie - 64798,51 zl. 


zobowiqzanie z tytulu podatku od os6b fizycznych platne do dnia 20.07.2019 w kwocie 


- 806,00 zl . 


Wydatki biezqce obejmujq: 
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Wynagrodzenia wraz z poehodnymi -60 854,94 w tym : ( dodatkowe wynagrodzenie roezne 

wraz z poehodnymi w kwoeie- 3 845,75 Zf). Dodatek wiejski -1 543,60 Zf, odpis na ZFSS 

2400,00 Zf ( na dzien 31.05.2019 r. wykonanie 80,29% planu). 

Dzial: 854 rozdzial: 85415 - Pomoe materialna dla uczni6w 

W rozdziale tym zaplanowane zostaly wydatki na stypendia dla uezni6w . 

Plan wydatk6w wynosi - 12000,00 zl wykonanie w kwocie - 9816,00 z1. ( na dzien 

30.06.2019 r.) 

Wyplacone zostaly stypendia za wyniki w nauee za I p6lrocze roku szkolnego 201812019 

za \\Iyniki w nauce oraz za osiq.gniyeia sportowe stypendia otrzymalo 22 uezni6w, tj. 19 

uczni6w Szko1y Podstawowej oraz 3 uezni6w z Publicznego Gimnazjum. Za I p6lroeze 

lq.eznie wyplaeono -2200,00 zl . 

Przyznano stypendia za II p61rocze roku szkolnego 2018/2019 w lq.eznej kwocie 9 792,00 z1. 

Za wyniki w nauee stypendium otrzyma1o - 40 uezni6w Szkoly Podstawowej oraz 9 uezni6w 

Publicznego Gimnazjum. Przyznano stypendia za osiq.gniycia sportowe w II p6lroezu roku 

szkolnego 2018/2019 Stypendia sportowe otrzymalo 21 uezni6w ze Szko1y Podstawowej 

oraz 2 uczni6w z Publicznego Gimnazjum. 

Lq.cznie stypendia za II p6lroeze otrzymalo 72 uczni6w. 

Na dzien 30.06.2019 r. za I i II p61rocze roku szkolnego 2018/2019 wyp1acono stypendium 

w kwoeie - 9 816,00 zl 

Do wyplacenia pozostalo 2 176,00 zl 

Publiczny Zesp61 Szk61 i Przedszkoli Samorzq.do\\lych w Sochocinie 
w ramach prowadzenia Wydzielonego Rachunku Dochod6w Wlasnych 
w I p6lroczu 2019 roku osiq.gnq.l doch6d w kwocie 50693,90 zl z nastltPujq.cych :ir6del: 

1. organizowanie oboz6w dla dzieci i mlodziezy: 44039,11 zl 
2. wplata odszkodowania za uszkodzenie mienia : 738,00 zl 

3. wplaty ( najem sallekcyjnych, sklepik) 5916,79 zl 

Doch6d razem: 50693,90 zl 
Wydatki wykonane wI p61roczu 2019 roku w PZSiPS w ramach prowadzenia Wydzielonego 
Rachunku Dochod6w Wlasnych wyniosly 45 792,74 z1. 
Wydatki obejmujq.: 

2.wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwoeie 
10 365,04 zl 

3.zakup srodk6w zywnosci w celu przygotowania posi1k6w podczas zgrupowania oraz 
oboz6w sportowych w kwocie 10937,74 zl, 
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4.art. biurowo-papiernicze, lampy, zelazko, artykuly elektryczne w celu wymiany, leki i 
opatrunki do apteczki szkolnej, benzyna do kosiarki w celu koszenia trawy na 
terenie szkoly, toner do kserokopiarki, znaczki pocztowe, kreda biala, art. 
jednorazowe, srodki czystosci, artykuly do biez'lcych napraw w kwocie - 7 454,17 
zl, 

5.zakupiono zwijarky do wyldadziny ochronnej w kwocie -7995,00 zl, 

6.zakupiono kosiarky ( w celu wymiany zuzytej nie nadaj'lcej siy do uzytku do koszenia 
trawnik6w na ternie PZSiPS) w kwocie - 1 999,00 zl, 

7.wyjazdy sluzbowe pracownik6w - 244,00 zl, 

8.naprawa pralki - 480,00 zl, 

9.wymiana szyby zespolonej w budynku odnowy oraz pawilonie socjalnym- 738,00 zl, 

10. obsluga systemu DOD w kwocie - 1 107,00 zl, 

11. oplaty kurierskie, aktualizacja antywirusa, przew6z uczmow na zawody, uslugi 
naprawcze itp., wykonanie baneru na turniej pilki rycznej, scieki, konserwacja 
kserokopiarki 2 064,17 zl, 

12. warsztaty profilaktyczne dla uczni6w - 600,00 zl, 

13. zaplata za gaz, energie w kwocie - 1 808,62 zl. 

W Szkole Podstawowej w Smardzewie w 7 oddzialach (I - II, IV- VIII) uczylo siy 50 

uczni6w. Roczne przygotowanie przedszkolne realizowalo 23 dzieci. IAcznie w I p61. 2019 

r. do szkoly uczyszczalo 73 dzieci. 


W Szkole Podstawowej w Smardzewie zatrudnionych jest 15 pracownik6w pedagogicznych 


tj.: 10,56 et, 4 pracownik6w obslugi w tym: 2 et sprz'ltaczka, Yz et. konserwator, 


1 pracownik administracyjny. 


Wydatki \\-ykonane w Szkole Podstawowej w Smardzewie w I p6lr. 2019 roku wyniosly: 


596.506,26 zl w tym: 


Dzial 801 -Oswiata i Wychowanie 595.506,26 zl 


Rozdzial80101 Szkoly podstawowe 531.753,55 zl 


wtym; 


a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen w kwocie 441.790,48z1 


b) pozostale wydatki biez'lce 89.963,07z1 


Pozostale wydatki biez'lce stano will oplaty zwi'lzane z utrzymaniem 


i funkcjonowaniem plac6wki tj. 
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- gaz, energia, woda, olej opalowy , materialy do biezCJ:cych napraw 

na lCJ:cznCJ: kwoty 34.031,80 zl 

- odpisy na zakladowy fundusz socja1ny 28.500,00 zl 

- dodatki wiejskie 15.161,76 zl 

- zakup uslug zdrowotnych 130,00 zl 

- podroze sluzbowe krajowe 403,56 zl 

- wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zl 

- zakup pomocy naukowych, dyd. i ksiCJ:zek 276,00zl 

- zakup uslug remontowych, opt z tytulu zakupu uslug te1ekomunikacyjnych, 

wywoz nieczystosci, bezp. maj4tkowe, serwis progr. kom., pozostale ust 1O.459,95z1 

Rozdzial80103 Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych 35.056,18 zl 

wtym: 

wydatki biezCJ:ce obejmujCJ:; 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen w kwocie 31.280,38z1 

b) pozostale wydatki biezCJ:ce 3.775,80z1 

wtym: 

- zak. mat. i Vv)'posazenia O,OOzl 

- zak. pomocy nauk. i ksiCJ:zek O,OOzl 

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 1.525,80z1 

- odpis na ZFSS 2.250,00z1. 

Rozdzial 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3.600,00zl 

a) zakup uslug poz. 3.600,00 zl 

b) podr. sluzb. krajowe O,OOzl 

Rozdzia180150 - Rea1izacja zadan wymagajCJ:cych stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy d1a dzieci i mlodziezy w szkolach 

podstawowych 14.190,60 zl 

wtym: 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen w kwocie 11.493,60 zl 

b) pozostale wydatki biezCJ:ce 2.697,00 zl 

- zak. pomocy nauk. i ksiCJ:zek 2.697,00 zl 

Rozdzial 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostypu do podrycznikow, 

materia16w edukacyjnych lub materia16w cwiczeniowych w tym: 0,00 zl 

zakup srodkow dydaktycznych i ksi4Zek 0,00 zl 

Rozdzia180195 Pozostala dzialalnosc 10.905,93 zl 
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wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen w kwocie 10.905,93 zl 

Dzial854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 1.000,00 zl 

Rozdzial- 85415- Pomoc materialna dla ucznia 1.000,00 zl 

wtym: 

- stypendia dla uczni6w 1.000,00 zl 

Na dzien 30.06.2019r. w Szkole Podstawowej w Kolozybiu w 8 oddzialach uczylo siy 

67 uczni6w, a do oddzialu przedszkolnego UCzyszczalo 23 dzieci. 

W Szkole Podstawowej w Kolozybiu zatrudnionych bylo 16 pracownik6w 

pedagogicznych, 7 pracownik6w obslugi 1 pracownik administracyjny. 

Wydatki wykonane na dzien 30.06.2019r. wyniosly: 734583,51 zl. 

wtym: 

Dzial 801 -Oswiata i Wychowanie 734083,51z1 

Rozdzial 80101 - Szkoly podstawowe 650356,77 zl 

wtym; 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen w kwocie 544484,43 zl 

b) pozostale wydatki biez1:!ce 153 571,58 zl 

Pozostale Vvydatki biez1fce stanowi1f oplaty zwi1fzane z utrzymaniem 

i funkcjonowaniem plac6wki tj. 

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 19 859,46zf 

- srodki czystosci, ali. biurowe i materialy do biez1fcych napraw, olej opalowy, wygiel, 

Vvyposazenie 22617,74 zl 

- energia i woda 6993,08 zl 

- przegl1fd budynku szkoly i gasnic 1 020,90 zl 

- zakup uslug zdrowotnych 61O,00zl 

- wyw6z nieczystosci i monitorowanie obiektu, koszty wysylki, znaczki pocztowe 

9200,00 zl 

- uslugi telekomunikacyjne 1 019,16 zl 

- ubezpieczenie mienia i inne oplaty 627,00 zl 

- odpisy na zakladowy fundusz socjalny 42425,00 zl 

- szkolenia pracownik6w niepedagogicznych 1 500,00 zl 

Rozdzial 80103 Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych 49654,16zl 

wtym: 

wydatki biez1fce obejmuj1fce; 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen w kwocie 43434,16 zl 
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b) pozostale wydatki biez'!ce 

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 1 984,00 z1 

- odpis na ZFSS 4236,00 z1. 

Rozdzial 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3090,00 zl 

Rozdzial 80149 Realizacja zadan wymagaj,!cych stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddzialach przedszkolnych 1 752,18 zl 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen w kwocie 1 752,18 zl 

Rozdzial 80 150 - Realizacja zadan wymagaj'!cych stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci i mlodziezy 25 567,50 zl 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen w kwocie 25 567,50 zl 

Rozdzial 80195 Pozostala dzialalnosc (Projekt "Lubiy siy uczy6) 3662,90 zl 

wtym; 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen w kwocie 3 662,90 zl 

Rozdzial- 85415- Pomoc materialna dla ucznia 500,00 zl 

II. Stypendia i zasilki szkolne - Pomoc materialna dla uczni6w 0 charakterze socjalnym 
wI p61roczu roku 2019 (podstawa prawna realizacji zadania ustawa 0 systemie oswiaty) 
73 wnioskodawcom wyplacono, za okres II-IV 2019r. stypendia na l'!czn'! kwoty 22869,58 
zt 

III. Dowozy w I p6lroczu 2019r. (podstawa prawna realizacji zadania - ustawa Prawo 
oswiatowe) - wydatek: 231 747,84 zt w tym: 
Dow6z uczni6w do szk61 -/2 autokary/wydatek 181631,65zl.(stanna30.06.2019) 
W okresie od I-VI przewoznik Gminny Zaklad Komunalny w Sochocinie dowozil uczni6w 
z terenu gminy do szk6l w Kolozybiu i Sochocinie. W okresie od I-VI dodatkowo dowozono 
dzieci i uczni6w klas ,,0" iI-III w/w szk6l podstawowych w ramach tzw. "trasy poludniowej". 
Dow6z niepelnosprawnych uczni6w do szk61 specjalnych w Plonsku busem do przewozu 
niepelnosprawnych uczni6w - wydatek - 25672,19 zl. (stan na 30.06.2019). W okresie I-VI 
2019 roku przewoznik Gminny Zaklad Komunalny przewozi} 4 uczni6w do w/w plac6wek. 
Piyciu rodzic6w, w I p6lroczu 2019 r., dowozilo swoje niepelnosprawne dzieci do plac6wek 

oswiatowych specjalnych lub z oddzialami integracyjnymi w Plonsku. Dow6z 
niepelnosprawnych uczni6w do szk61 przez rodzic6w ( zwrot koszt6w przejazd6w wlasnym 
samochodem) wydatek- 24 444,00 Zf. . 

IV. Zgodnie z ustaw'! 0 finansowaniu zadan oswiatowych w I p6lroczu 2019 roku 
refundowano koszty udzielonej dotacji przez inne gminy dla dzieci byd,!cych mieszkancami 
gminy Sochocin, uczyszczaj'!cymi do publicznych i niepublicznych plac6wek wychowania 
przedszkolnego znajduj,!cych siy na terenie innej gmmy. Do publicznych 
i niepublicznych plac6wek wychowania przedszkolnego uczyszcza (stan na koniec czerwca 
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2019) 35 dzieci. Wydatek za refundacjt;, I-VI 2019 r. wyni6s1 97366,58 zl w tym refundacja 
za przedszkola 91 007,42 zl., refundacja za oddzial przedszkolny 6359,16 zl. 
Dochody z tytulu refundacji koszt6w poniesionych przez nasza gmint; w zwi(fzku 

z uczt;szczaniem dzieci z innych gmin do naszego przedszkola samorz(fdowego w Sochocinie 
i oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawo'A,),ch w Kolozt;biu i Smardzewie wyniosly; 
przedszkole- 7620,16 zl, odzial- 18974,10 (stan na 30.06.2019 L). 

Wysoko zrealizowanym dzialem w strukturze 'A,),datk6w budzetu gminy jest dzial 855 

- Rodzina. Plan w tym dziale wynosi 6002 908 zl, wykonanie - 3 227019,44 zl tj.53,76 % 

uchwalonego planu rocznego i 26,89 % og61nych wydatk6w. 

Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Sochocinie realizuje zadania wlasne 

zlecone z zakresu pomocy spolecznej zgodnie z ustaw(f z dnia 12 marc a 2004 roku 

o pomocy spolecznej (1. j. Dz. U. 2018 L, poz. 1508, ze zm.) oraz inne zadania wynikaj(fce 

mit;dzy innymi z ustaw: 

1. 	 ustawy 0 swiadczeniach rodzinnych 

2. 	 ustawy 0 pomocy osobom uprawnionym do aliment6w 

3. 	 usta,,\')' 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za srodk6w 

publicznych 

4. 	 ustawy 0 pomocy panstwa w wychowywaniu dzieci 

5. 	 ustawy 0 systemie ubezpieczeli spolecznych 

6. 	 uchwaly Rady Ministr6w 0 ustanowieniu wieloletniego rZ(fdowego programu 

"Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 

7. 	 ustawy 0 przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie 

8. 	 ustawy 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastttpczej 

9. 	 ustawy 0 Karcie Duzej Rodziny. 

W dziale 852 Pomoc Spoleczna plan pierwotny na 2019 rok wynosil 976362,00 zl., 

a po zrnianach 1 003 162,00 zl. Wykonano 51,12 % planu wydatk6w co stanowi kwott; 

512793,64 zl. 
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Rozdzial 85205 - Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie plan 

po zmianach 300,00 zl., wydatk6w w tym rozdziale nie dokonano. 

Rozdzial 85213 - Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobieraj'lce 

niekt6re swiadczcnia z pomocy spolecznej oraz za osoby uczestnicz'lce w zajyciach 

w centrum integracji spolecznej plan po zmianach 16 000,00 zl; wykonanie 8 468,68 zl co 

stanowi 52,93 % planu. Wydatki w tym rozdziale poniesione zostaly przez Gminny Osrodek 

Pomocy Spolecznej w Sochocinie na oplacenie skladek ubezpieczenia zdrowotnego, za 30 

os6b pobieraj'leych swiadczenia w formie zasilk6w stalych z pomoey spoleeznej. 

Rozdzial85214 - Zasilki okresowe, eelowe i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieezenia 

emerytalne i rentowe plan po zmianach 166800,00 zl., wykonanie 73204,63 zl., stanowi'lce 

43,89 % planu. Wykonanie w tym rozdziale stanowi wydatki na wyplaty zasilk6w 

okresowyeh 1123 swiadczenia dla 28 rodzinl i eelowyeh 123 swiadezenial oraz koszty 

schronienia dla 9 os6b bezdomnych. 

Rozdzial 85216 - Zasilki stale - plan po zmianach 148 000,00 zl., wydatkowano 

98 838,28 zl., co stano wi 66,78 % planu. Z zasilk6w stalych korzystalo 35 os6b, kt6rym 

wyplaeono 185 swiadczen. 

Rozdzial 85219 Osrodki Pomoey Spolecznej plan po zmianaeh 447 580,00 zl., 


wykonanie 219679,78 zl., stanowi'lce 49,08 % planu. Wydatki stanowi'l koszty zwi'lzane 


z utrzymaniem Osrodka. 


Na wynagrodzenia i ieh pochodne przeznaezono 183427,48 zl., w tym: 


1. Wynagrodzenia praeownik6w w l'lcznej kwoeie 130364,72 zl, 

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownik6w 21 711,05 zl, 

3. Skladki na ubezpieczenia spoleezne praeownik6w 27 125,08 zl, 

4. Skladki na Fundusz Pracy 2 426,63 zl, 

5. Umowy zlecenia 1 800,00 zl, 

Pozostala kwota w wysokosei 36 252,30 zl to wydatki na biez'lc'l dzialalnosc Osrodka 

(koszty zwi'lzane z RODO, koszty utrzymania sarnochodu i wyposazenia byd'lcego na stanie 
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jednostki, szkolenia pracownik6w, zakup artykul6w biurowych, zakup us lug pocztowych, 

zakup licencji, odpis na ZFSS, itp.) 

Rozdzial 85228 - Uslugi opiekUl1cze i specjalistyczne uslugi opiekuncze - plan po zmianach 

40390,00 zl., wykonanie 20 814,09 zl., stanowiqce 51,53 % planu. Wydatki w tym rozdziale 

przeznaczone sq na wynagrodzenia opiekuna w srodowisku pomocy spolecznej w zwiqzku 

z realizacjq uslug opiekunczych. Takq formq pomocy objyte sq 4 osoby. 

Rozdzial 85230 - Pomoc w zakresie dozywiania - plan po zmianach 41 092,00 z1., 

wykonanie 22 141,90 zl. co stanowi 53,88 % planu. Wydatki w tym rozdziale stanowiq 

koszty realizacji rzqdowego programu "Posilek w szkole i w domu". Z dozywiana korzystalo 

63 dzieci, kt6rym wydano lqcznie 5881 posilk6w. 

Rozdzial 85295 Pozostala dzialalnosc - plan po zmianach wynosi 143 000,00 zl., 

wykonanie 69646,28 zl. co stano wi 13,58 % dokonanych wydatk6w og6lem w dziale 

Pomoc Spoleczna. Wydatki w tym rozdziale stanowiq koszty zwiqzane z utrzymaniem 

podopiecznych GOPS w Domach Pomocy Spolecznej. Oplat za pobyt w DPS dokonano 

za 5 os6b. 

W dziale 855 Rodzina plan pierwotny na 2019 rok wynosil 5 505 530,00 zl., a po 

zmianach 6002 908,00 zl. Wykonano 53,76 % planu wydatk6w co stano wi kwoty 

3227019,44 zl. 

Rozdzial 85501 - Swiadczenie wychowawcze plan 3 726 000,00 zl wykonanie 

1 981 679,26 z1. stanowiqce 61,41 % wydatk6w dokonanych w dziale 855 - Rodzina. Na 

swiadczenia wychowawcze wydatkowano kwoty 1 952 572,20 zl. Wynagrodzenia i ich 

pochodne stanowiq wydatki w wysokosci 25 273,37 zl. Pozostala kwota w wysokosci 

3 833,69 zl to wydatki zwiqzane z realizacjq powyzszych swiadczen tj. zakup licencji na 

program do obslugi swiadczen wychowawczych, zakup druk6w, artykuly biurowe, uslugi 

pocztowe oraz szkolenia pracownik6w. 

Rozdzial 85502 Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego plan 

po zmianach 1 972 000,00 zl., wykonanie 1 163 118,96 z1., co stanowi 36,04 % wydatk6w 

dokonanych w dziale 855 Rodzina. Na swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu 
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alimentacyjnego, swiadczenia rodzicielskie oraz swiadczenie "Za zyciem" wydatkowano 

kwotl:( 1 079 790,53 zl. Skladki na ubezpieczenia spoleczne oplacane za swiadczeniobiorc6w 

wydatkowano kwotl:( 50 481,56 z1. 

Wynagrodzenia i ich pochodne stanowiq wydatki w wysokosci 29 817,57 zt, 

Dokonano r6wniez odpisu na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych za pracownika 

prowadzqcego obslugl:( w/w swiadczen w wysokosci 1 229,30 z1. Pozostala kwota 

w wysokosci 1 800,00 z1., to wydatki zwiqzane z zakupem licencji do obslugi w/w swiadczen. 

Rozdzial 85503 Karta Duzej Rodziny plan po zmianach 378,00 z1., wydatkowano 266,34 z1. 

W przedmiotowym rozdziale realizowane Sq zadania zwiqzane Sq z przyznawaniem Kart 

Duzej Rodziny zgodnie z art 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. 0 Karcie Duzej 

Rodziny. Od stycznia 2019 roku przyznano 121 Kart Duzej Rodziny. 

Rozdzial 85504 - W spieranie rodziny plan po zmianach 197 030,00 z1., wykonanie 

26 933,09 z1., stanowiqce 13,67% planu. Wydatki w tym rozdziale zwiqzane Sq z realizacjq 

zadan wynikajqcych z ustawy 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastl:(pczej i stanowiq 

koszty zwiqzane z zatrudnieniem Asystenta rodziny. Asystent pracuje z 7 rodzinami 

niewydolnymi wychowawczo, w kt6rych przebywa 17 dzieci zagrozonych umieszczeniem 

w pieczy zastl:(pczej. W powyzszym rozdziale zaplanowano ponadto wydatki zwiqzane 

z realizacjq swiadczen "Dobry Start" plan 148 000,00 Z1. Zadanie to realizowane bl:(dzie 

w drugim p61roczu 2019 roku. 

Rozdzial 85510 - Dzialalnos6 plac6wek opiekunczo - wychowawczych plan po zmianach 

89 500,00 z1., z czego wydatkowano 43 526,00 z1., stanowiqce 48,63 % planu. Wydatki w 

tym rozdziale stanowiq koszty utrzymania dzieci z terenu Gminy Sochocin w Domach 

Dziecka. Obecnie w Domu Dziecka w Plonsku przebywa 4 dzieci. 

Rozdzial 85513 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajqce 

niekt6re swiadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy 0 swiadczeniach rodzinnych oraz 

za osoby pobierajqce zasilki dia opiekun6w, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 

2014 r. 0 ustaleniu i WYPfacie zasilk6w dla opiekun6w plan po zmianach 18 000,00 z1., 

wydatkowano 11 495,79 zl.., stanowiqce 63,87% planu wydatk6w. 
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Wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna, plan po zmianach wynosi 

3243511 zl, wydatki w I polroczu 2019 r. zamknttly sitt kwot~ 1 703762,65 zl, tj. 52,53% 

planu i 14,20% ogolnych wydatkow gminy. 

Na wydatki te skladaj~ sitt: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rz~dowej 

w rozdziale 75011 - Urzttdy wojewodzkie, plan 52 279,00 zl, \vykonanie - 25 947,53 zl tj. 

49,63% planu, s~ to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen pracownikow 

realizuj~cych zadania zlecone. 

Wydatki zwi~ane z funkcjonowaniem organ6w gminy (diety radnych, zakup 

materia16w biurowych itp.) w rozdziale 75022 - Rady gmin, zaplanowano w kwocie 

108500,00 zl, wykonanie 64 681,58 zl, tj. w 59,61% planu. 

W rozdziale 75023 - Urzttdy gmin zaplanowano w kwocie 2 949 060,00 zl, wykonanie 

1 572 051,95 zl tj. 53,31 % planu, kt6ry obejmuje wszystkie wydatki zwi~zane 

z funkcjonowaniem gminy nie ujttte w innych dzialach klasyfikacji budzetowej. 

W rozdziale 75023 na wydatki biez~ce skladaj~ sitt wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzen pracownikow w wysokosci 1 199 825,60 zl, obejmujqce wynagrodzenia i inne 

swiadczenia pienittzne ze stosunku pracy, wynagrodzenia z tytulu umow cywilnoprawnych, 

czyli umow zlecen i umow 0 dziefo, oraz umow z tytulu organizowanych prac 

interwencyjnych, w tym: 

1.Wynagrodzenia pracownikow w l~cznej kwocie 890 840,13 zl, 


wtym: 


- nagrody jubileuszowe 25 860 zl, 


- ekwiwalent za urlop 2 867,16 zl, 


- odprawa 8 307 zl, 


- odprawa emerytalna 13 536 z1. 


2. dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikow 128945,59 zl, 


3. Wynagrodzenia z tytulu um6w cywilnoprawnych (zlecenia i 0 dzielo) 


7780 z1. 


4. Skladki na ubezpieczenia spoleczne pracownik6w - 157276,69 zl, 


5.Skladki na Fundusz Pracy - 14983,19 z1. 
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Pozostale wydatki biezfj.ce to wydatki zwifj.zane z utrzymaniem budynk6w , funkcjonowaniem 

administracji gminy, tj. oplaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, uslugi prawne, zakup 

materia16w i wyposazenia, zakup energii, wyplaty prowizji soltysom, ubezpieczenia mienia 

gminnego, utrzymanie samochod6w w l,!cznej kwocie 330 226,35 z1. 

Odpis na ZFSS w rozdziale 75023 plan 55 000 zl, wykonanie 42000 zl tj. 76,36%. 

W rozdziale 75075 - Promocjajednostek samorz'!du zaplanowano kwoty 

81 000,00 z1 wykonano 20 172,09 z1 tj. 24,90% planu. 

W ramach zaplanowanych srodk6w na promocjy gminy Sochocin od 1 stycznia 

2019 r. do 30 czerwca 2019 r. zrealizowano nastypuj,!ce przedsiywziycia: 

l. 	Organizacja imprezy turystycznej pn. "Marsz Gwiazdzisty 2019 - rowerem przez 

powiat plonski". 

2. 	 Organizacja imprezy plenerowej pn. "XIII Dni Sochocina". 

3. 	 Realizacja uslugi bezplatnego systemu powiadamiania SMS dla mieszkaiic6w gminy 

Sochocin. 

4. 	 Nawi,!zanie wsp6lpracy z tygodnikiem Extra Plonsk na zamieszczanie materia16w 

promocyjno-ogloszeniowych dotycz'!cych gminy Sochocin oraz na publikacjy danych 

teleadresowych Urzydu Gminy Sochocin Cadres, telefony, adresy e-mailowe, nazwa 

strony internetowej, logo urzydu, godziny pracy itp.). 

5. 	 Zam6wienie materia16w promocyjnych/gadzet6w reklamowych, w tym slodyczy 

reklamowych. 

Rozdzial 75095 - Pozostala dzialalnosc plan 52 672,00 zl, wykonanie 20 909,50 zl 

39,70%. W rozdziale tym ujyte s,! wydatki na diety dla soltys6w . 

W dziale 010 Rolnictwo i lowiectwo - realizowane s,! wydatki na zadania wlasne 

i zlecone. Plan po zmianach wyni6s1 296243,04 zl, wykonanie 290857,55 zl, tj.98,18%. 

W wydatkach budzetu og61em stanowi 2,42%. 

Rozdzial 01030 - lzby rolnicze - plan 6 800 zl, wykonanie 3 750 zl tj. 55,15%. 

Wydatki stanowi,! obowi,!zkowe wplaty w wysokosci 2% podatku rolnego na rzecz izb 

rolniczych. Odchylenia miydzy naleznymi a dokonanymi wplatami wynikaj,! z dokonanych 
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wplat podatku rolnego po drugiej racie podatku od ktorych naleme wplaty naliczono 

i odprowadzono w miesi'lcu sierpniu 2019r. 

Rozdzial 01095 - Pozostala dzialalnosc plan 289 443,04 zl, wykonanie 287 107,55 zl 

tj. 99,19%. W rozdziale tym realizowane s'l zadania zlecone. Wydatki obejmuj'l 

wynagrodzenie pracownikow realizuj'lcych zadania zlecone, skladki na ubezpieczenia 

spoleczne i fundusz pracy oraz zwrot podatku akcyzowego od oleju napydowego zakupionego 

przez rolnikow. 

Dzial 600 Transport i l'lcznosc - plan 1 176568,59 zl , wykonanie 270736,31 zl tj. 

23,01 %. W wydatkach budzetu ogolem stanowi 2,26%. 

W rozdzialach 60012, 60013 i 60014 w paragrafie 4430 ujyto wydatki z tytulu oplat za 

przejscie w pasie drogowym. W rozdziale 60014 ujyto vvydatki zwiqzane z udzieleniem 

dotacji dla Powiatu Ploilskiego. 

Rozdzial 60016 - Drogi publiczne gminne plan 1 133 158,59 zl, vvykonanie 

252 586,34 zl.tj.22,29% obejmuje wydatki na inwestycje oraz wydatki zwhlzane 

z biez'lcym utrzymaniem drog. 

W ramach biezqcego utrzymania drog gminnych udzielano zleceil Gminnej Spolce 

Komunalnej. Prace te polegaly na: zwirowaniu, rownaniu i odsniezaniu drog gminnych , 

koszeniu trawy z poboczy, karczowaniu krzewow, itp. 

Wykonano miydzy innymi: 

- Remont skrzyzowania uL Magazynowej z Sienkiewicza - 7.617,55 zl 

- Remont cZ'lstkowy nawierzchni bitumicznej drog gminnych - 31.203,87 zl. 

- Biez'lce utrzymanie drog- Sochocin, Zelechy, Ciemniewo 

Pruszkowo, Bolycin, Drozdzyn, Kondrajec i Smardzewo - 25.1 09,85 zl 

- Wyrownywanie drog gminnych - 26.465,93 zl. 

Dzial 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdzial 70005 plan 36 000 zl, wykonanie 

1 702,77 zl tj. 4,73%. Wydatki dotyczq oplat za mapy zasadnicze opiniodawcze, mapy do 

celow projektowych, uslug geodezyjnych, wycen nieruchomosci, ekspertyz, oplat za wypis 

z rejestru gruntu, opJat komorniczych, oplat notarialnych, oraz oplat za zalozenie ksi'lg 

wieczystych. 

Rozdzial 70095 - Pozostala dzialalnosc plan 18 000,00 zl wykonanie 0,00 zl. 
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Dzial 710 - Dzialalnosc uslugowa plan - 43 000 zl, wykonanie 6393,84 zl. tj., 

14,87% 

Rozdzial 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 30 000 zl., 

wykonanie 5 153,70 zl, tj. 17,18%. Srodki wydatkowano na wykonanie prac zwi'lzanych z 

dostosowaniem ustalen projektu studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 

przestrzennego do zmiany przepis6w oraz publikacjy ogloszenia studium. 

Rozdzial 71035 - Cmentarze - plan 13 000 zl, wykonanie 1 240,14 zl. Sq to 

zaplanowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rzqdowej realizowane na 

podstawie porozumienia z Mazowieckim Urzydem Wojew6dzkim zwiqzane z utrzymaniem 

cmentarza w Bolycinie. 

Dzial 751 - Urzydy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz s'ldownictwa - plan 23 222,00 zl, wykonanie 22 327,42 zl tj. 96,15%. 

Rozdzial 7510 1- Urzydy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli 

i ochrony prawa - plan 1 224,00 zl, wykonanie 565,97 zl tj. 46,24% (prowadzenie rejestru 

wyborc6w). 

Rozdzial 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiat6w i sejmik6w wojew6dztw, 

wybory w6jt6w, burmistrz6w i prezydent6w miast oraz referenda gmillle, powiatowe i 

wojew6dzkie plan 200,00 zl, wykonanie 0,00 zl. 

Rozdzia175113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 21 798,00 zl, wykonanie 

21 761,45 zl.tj. 99,83% 

Dzia1754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa - plan 

176200,00 zl, wykonanie 69044,52 tj. 39,19% . 

Rozdzia175412 - Ochotnicze straze pozarne plan 174700,00 zl wykonano w kwocie 

69044,52 zl, co stanowi 39,52% planu . Sq to wydatki zwi'lzane z utrzymaniem gotowosci 

bojowej pojazd6w i sprzytu przeciwpozarowego, zakupem niezbydnego sprzytu, wydatki 

z tytulu um6w zlecen zawartych z kierowcami samochod6w, oraz wyplaty ekwiwalent6w za 

udzial: w akcji. 

Rozdzial75421 Zarzqdzanie kryzysowe, plan 1 500,00 zl, wykonanie 0,00 zl. 

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na szkolenie z zarzqdzania kryzysowego. 

Dzial 757 Obsluga dlugu publicznego, rozdzial 75702 plan 160 000,00 zl , 

wykonanie 78458,62 zl. tj. 49,04%. Wydatki stanowiq zaplacone odsetki od zaciqgniytej 

pozyczki, kredytu i obligacji. 

Dzia1758 R6zne rozliczenia - rozdzia175818 - Rezerwy og61ne i celowe, plan 

1000 000,00 zl, wykonanie 0,00 zl 
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Dzial 851 - Ochrona zdrowia - plan 90 000 zl , wykonanie 38 927,47 zl tj. 43,25%. 

W dziale tym realizowane Set wydatki ujyte w programie profilaktyki i rozwi,!zywania 

problemow alkoholowych, programie przeciwdzialania narkomanii oraz dotacja dla szpitala. 

Rozdzial 85153 - Zwalczanie narkomanii plan 10 000 zl, wykonanie 7 929,66 zl, tj. 

79,30%. 

Rozdzial 85154 - Przeciwdzialanie alkoholizmowi - plan 80 000 zl wykonanie 

30997,81 zl, tj. 38,75%. 

W zakresie przeciwdzialania alkoholizmowi i przeciwdzialania narkomanii srodki 

przeznaczono na: 

- wynagrodzenie za swiadczenie pomocy terapeutycznej i psychologicznej w dwoch Punktach 
Informacyjno-Konsultacyjnych, zgodnie z zawartymi umowami kwota 24675,00 zl; 

- oplaty s,!dowe przy skladaniu wniosku 0 skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe 
oraz ophty za wykonanie w tym celu badan przez psychiatry i psychologa - kwota 1 254,00; 

- sfinansowanie kosztow za wykonanie uslugi gastronomicznej przeznaczonej dla uczniow 

PZSiPS w Sochocinie w zwi'!Zku z organizowan,! imprez'! integracyjno - sportow,! - kwota 

w wysokosci 1 100 zl; 

- zakup medali dla uczestnikow XII Ogolnopolskiego Turnieju Pilki Rycznej Dziewcz'!t 
w Sochocinie - 1 999,24 zl; 

- pokrycie kosztow przewozu dzieci i rnlodziezy UCzyszczaj'!cej do swietlicy srodowiskowej 

w GOK w Sochocinie wyjazd do Warszawy kwota 750,00 zl; 

- oplata za udzial czlonka GKRP A w szkoleniu pt. " Przegl'!d najwazniejszych zadan KRP A" 
- kwota 365,00 zl; 

- zakup ksi,!zek na nagrody w zwi,!zku z organizowanymi konkursami z okazji Dnia Dziecka 
- kwota 1 000 zl; 

- pokrycie kosztow przewozu uczniow Szkoly Podstawowej w Sochocinie na oboz 
profilaktyczny do Radzynia Podlaskiego - kwota 3 399,66 zl; 

- sfinansowanie kosztow udzialu GKRP A, Zespolu Interdyscyplinarnego, pracownikow 

GaPS i Dyrektorow Szkol w profilaktycznym programie szkoleniowym, ktory odbyl siy w 

Warszawie wraz z kosztem transportu kwota 2 130,00 zl; 

- sfinansowanie kosztow w zwi,!zku z udzialem uczniow Szkoly Podstawowej w Sochocinie 

w programie dydaktyczno-artystycznym w ramach programu "Trzezwosc na co dzier'i", ktory 
odbyl siy w Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie kwota 1 620,00 zl; 

- wynagrodzenie czlonkow Komisji w zwi,!zku z odbytymi posiedzeniami - kwota 4 800,00 
zl; 

- wydatki ze srodk6w alkoholowych wystypuj,! rowniez w Rozdz. Urzydy Gmin i stanowi,! 

wynagrodzenie Przewodnicz,!cej Komisji wraz z pochodnymi. 

Powyzsze zadania zostaly wykonane w I polroczu br. w ramach rea1izacji Programu 

Profilaktyki i Rozwi,!zywania Problemow Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2019 rok 
oraz Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na lata 2019-2021. 
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Dziai 900 Gospodarka komunalna ochrona srodowiska - plan 1 593 156 zl, 

wykonanie 701 662,78 z1 tj. 44,04%. 

Rozdzia1 90001 - Gospodarka sciekowa i ochrona w6d plan 10 000,00 zl, 

wykonanie 0,00 z1. 

Rozdzial 90002 Gospodarka odpadami - plan 1 053 465 zl, wykonanie 

470646,96 zl, tj. 44,68%. 

W rozdziale tym realizowane jest zadanie dotyczqce systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

Gmina realizuje zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. 
Dochody planowane w 2019r. z tytulu oplat -1053465,00 zI 
Dochody wykonane (za okres od 1.01.2019r. do 30.06.2019r.) - 439247,34 zt 
Koszty upomniefl 1 123,60 zl 
Odsetki 733,66 zl 
Zaleg10sci na dziefl 30.06.20 19r. wynOSZq -137 232,00 zt 
Na oplacenie faktur od firmy odbierajqcej odpady w I p61roczu 2019r. wydalismy 
479 396,88 zl 
Koszt utrzymania PSZOK 11 850,00 zl 

Rozdzial 90003 - Oczyszczanie miast i wsi plan 102 000 zl, wykonanie 

43816,06 z1 tj. 42,96%. Wydatki poniesiono na zakup uslug w celu utrzymania porzqdku na 

terenie gminy. W rozdziale tym mieszczq siy r6wniez wydatki zwiqzane z odlawianiem 

i opiekq nad bezdomnymi zwierzytami w wysokosci 13 474,14 z1. 

Rozdzial 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 38 900 zl, 

wykonanie 5 960 zl tj. 15,32% utrzymanie zieleni i pielygnacja drzew na terenie Sochocina. 

Rozdzial 90015 Oswietlenie ulic, plac6w i dr6g - plan 351 200 zl, wykonanie 

177 128,15 zl, tj. 50,44% - opIaty za konserwacjy punkt6w oswietleniowych i dostawy energii 

oraz montaz dodatkowego oswietlenia. 

Rozdzial 90019 - Wplywy i wydatki zwiqzane z gromadzeniem srodk6w z oplat i kar 

za korzystanie ze srodowiska plan 12390 zI, wykonanie 1 822 zl, co stanowi 14,71 % planu. 

Srodki przeznaczono na dokonanie oplaty za korzystanie ze srodowiska, zwalczanie barszczu 

Sosnowski ego i likwidacjy dzikich wysypisk. 

Rozdzial 90026 Pozostale dzialania zwiqzane z gospodarkq odpadami plan 25 201 

zl, wykonanie 2289,61 z1. W rozdziale tym mieszczq siy wydatki zwiqzane z dochodzeniem 

naleznosci z t)1:ulu oplat za wyw6z odpad6w komunalnych. 
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Zaplanowano r6wniez kwoty 15 000 zl na zadanie "Demontaz, odbi6r, transport i utylizacja 

wyrob6w zawieraj'1cych azbest z terenu Gminy Sochocin w 2019 roku. 

Jednym z podstawowych zadan wlasnych gminy jest zaspokajanie potrzeb ludnosci 

w zakresie kultury. Dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan vvydatk6w 

661 700 zl \vykonano w kwocie 336 885,43 zl, tj. 50,91 %. 

Rozdzial 92109 - Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby plan 473 000 zl, 

wykonanie 245 830,08 zl, tj. 51,97%. W rozdziale mieszcz'1 siy wydatki zwi'1zane z 

utrzymaniem swietlic na terenie gminy oraz dotacja dla Gmil1l1ego Osrodka Kultury w 

Sochocinie. 

Zadania w zakresie kultury gmina realizuje za pomoc'1 samorz'1dowych instytucji 

kultury, tj. Gminnego Osrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. 

Kwoty dotacji dla Gminnego Osrodka Kultury na 2019 rok zaplanowano 

w rozdziale 92109 - Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby w kwocie 

400000 zl, wykonanie - 215 000 zl. tj. 53,75 %. 

Dotacja zostala przeznaczona na biez'1c'1 dzialalnosc statutow'1 GOK, wydatki 

zwi'1zane z utrzymaniem budynku oraz wynagrodzenia i pochodne od vvynagrodzen 

pracownik6w. 

K woty dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2019 rok zaplanowano 

w rozdziale 92116 - Biblioteki w wysokosci 175 900 zl, wykonanie 91 000 zl , tj. 51,73%. 

Dotacje przeznaczono gl6wnie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen 

pracownik6w oraz biez'1ce wydatki zwiqzane z funkcjonowaniem instytucji. 

Wymienione instytucje kultury nie zaci'1ga1y zobowi'1zan. 

Rozdzial 92120 Ochrona zabytk6w i opieka nad zabytkami plan 3 000 zl, wykonanie 

0,00 zl. 

W rozdziale 92195 pozostala dzialalnosc zaplanowane zostaly wydatki 

w wysokosci 9800 zl. wykonanie 55,35 zl. S'1 to koszty realizacji zadan w ramach funduszu 

soleckiego. 

Dzial 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty 

chronionej przyrody plan 1 000 zl, wykonanie 0,00 Srodki zaplanowane na zakup uslug 

obejmuj'1cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. 

Dzial 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 152 300 zl , wykonanie 

51 932,44 zltj. 34,10%. 
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Rozdzial: 92601 Obiekty spOltowe - plan 48 000,00 zl, wykonanie 11 932,44 zl. tj. 

24,86%. Srodki wydatkowano na biezqce utrzymanie stadionu w Sochocinie. 

Rozdzial 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 

80 000,00 zl, wykonanie - 40 000,00 zl, tj. 50,00%. Srodki wydatkowano na dotacje dla 

stowarzyszen ( G KS WKRA). 

Rozdzial 92695 - Pozostala dzialalnosc, plan 24 300,00 zl, 'wykonanie 

0,00 zl. tj. Sq to planowane wydatki w rarnach funduszu soleckiego oraz na biezqce 

utrzyrnanie placow. 

Wydatki ogolern plan - 24086490,99 zl, wykonanie 12000481,03 zl, tj. 4*,82%. 

Wydatki biezqce plan 22 723311,99 zl, wykonanie 12000 442,23zl, tj. 52,81%. 

Wydatki rnajqtkowe plan 1 363 179,00 zl, wykonanie 38,80 zl. 

Wydatki majqtkowe ksztaltujq siy na niskirn poziornie z uwagi na trwajqce procedury 

przetargowe oraz procedury ogloszenia konkursow 0 dofinansowanie inwestycji. 

Realizacjy inwestycji przewiduje siy w II kwartale 2019 r. 

W I polroczu 2019 r. wydatki na realizacjy zadan finansowanych ze srodkow funduszu 
soleckiego ksztaltuj,! siy w nastypujqcy sposob : 

W zakresie drog dokonano czysciowego zakupu i transportu zuzlu dla solectwa 
Podsmardzewo za lqczn,! kwoty 2 635,13 zl, wykonano remont drog grninnych w solectwie 
DrozdZyil i w kwocie 16 167,66 zl oraz w solectwie Pruszkowo za kwoty 13 358,29 zl. 

W ran1ach biezqcych rernontow drog wykonano remont drogi w solectwie Ciemniewo 
W kwocie 11 700,17 zl, Slepowrony w kwocie 12 745,21 zl, Milewo w kwocie 8 531,65. 
Wykonano zwirowanie drogi w solectwie Baraki w kwocie 10 762,87 zl, 'wytyczono i 
wyremontowano drogy w solectwie Gutarzewo w kwocie 13 722,95 zl, oczyszczono rowy 
i wykonano zwirowanie drogi w solectwie Budy Gutarzewskie za kwoty 9 160,94 zl 
W solectwie Koliszewo utwardzono pobocza za kwoty 5 061,82 zl, wykonano poglybienie 
rowow w solectwie Kolonia Sochocin za kwoty 10 883,05 zl . 
Wartose prac wykonanych w zakresie drog grninnych finansowanych srodkami funduszu 
soleckiego w I polroczu 2019 roku wyniosla 114729,84 zl. 

Oplacono zuzycie energii elektrycznej przez oswietlenie uliczne w kwocie 3 685,92 zl 
solectwie Biele. 
Zainstalowano klirnatyzacjy w swietlicy wiejskiej w Kolozybiu za kwoty 16900,00 zl. 
Dla solectw Niewikla i Zelechy zakupiono gabloty ogloszeniowe za lqcznq kwoty 
4077,45 zl. 
W ramach realizacji wydatkow funduszu soleckiego solectwa Drozdzyn dokonano wydatkow 
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w kwocie 2 255,26 na realizacje zadania pn." Szerzenie idei samorz'ldowej poprzez 

rozpowszechnianie wiedzy 0 samorz'ldzie wsr6d mieszkanc6w". 


L'lczne wydatki na realizacj(( zadail obj((tych planem finansowym funduszu soleckiego w I 

p6lroczu 2019 r. vvyniosly 145088,11. 


Gmina rea1izuje zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. 
Dochody planowane w 20 19r. z tytulu oplat 1 053 465,00 zl 
Dochody wykonane (za okres od 1.01.2019r. do 30.06.2019r.) - 439247,34 zl 
Koszty upomnien - 1 123,60 zl 
Odsetki 733,66 zl 
Zaleglosci na dzien 30.06.2019[. wynosz'l 137232,00 zl 
Na oplacenie faktur od finny odbieraj'lcej odpady w I p61roczu 2019r. wydalismy 
479396,88 zl 
Koszt utrzymania PSZOK -11 850,00 zl 

Wykonuj'lc budzet gmina realizowala zadania zlecone. Og61em plan na realizacj(( 

zadail zleconych w I p6lroczu 2019 r. wyni6s1 6257970,04 z1., wykonanie 3491 942,85 zl 

co stanowi 55,80% planowanych wydatk6w. 

Zadania inwestycyjne w I p61roczu 2019 roku nieobj~te Wieloletni~ Prognoz~ 


Finansow~: 


1) Zadanie "Przebudowy drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w miejscowosci Sochocin, 

gmina Sochocin". Plan 200 000,00 zl:, wykonanie 0,00 zl 


W miesi'lcu lipcu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 

uL Wojska Polskiego w miejscowosci Sochocin, gmina Sochocin koszt 14760,00 z1. 


Przewidywany termin realizacji inwestycji to drugi kwartal 2019 roku. 


lone zadania realizowane w 2019 r. 

1) Zadanie "Demontaz, odbi6r, transport i utylizacja wyrob6w zawieraj'lcych azbest 

z terenu Gminy Sochocin w 2019 roku etap IV" Plan 15 000,00 zl, wykonanie 0,00 zl 


Koszt calego zadania 22 308,16 zl. 

Wysokosci dotacji 8 201,00 zl WFOSIGW w Warszawie. 

Wysokosc srodk6w wlasnych: 14 107,16 z1 
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W I p6lroczu 2019 roku j ednostki budzetowe gminy pozyskaly srodki 

w ramach prowadzenia rachunk6w dochod6w wlasnych. Zbiorcza realizacja plan6w 


finansowych przedstawia siy nastypujqCo: 


Dochody - plan 130 738,00 z{, v.'Ykonanie 50 693,90 t5. 38,77% 


Wydatki plan 130738,00 zl, \\'Ykonanie 45 792,74 zl tj. 35,03% 


Wynik finansowy za I p61rocze 2019 r. wynosi 847 148,87 zl 


Stan zadluzenia na 30 czerwca 2019 wynios1 4561 025,00 zl 


Stan zobowiqzan na dzien 30 czerwca 2019 r. wyniosl 329381,84 zl. 


Zobowiqzania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S Sq zobowiqzaniami niewymagalnymi. 


Wynikajq z tytulu rozliczen z ZUS i Urzydem Skarbowym oraz rozliczen z kontrahentami 


zgodnie z upowaznieniem Rady Gminy udzielonym W6jtowi Gminy Uchwalq 


Nr IV/30l20 19 z dnia 23 stycznia 2019 r. do zaciqgania zobowiqzan z tytulu um6w, ktorych 


realizacja w roku budzeto\\'Ym i w latach nastypnych jest niezbydna dla zapewnienia ciqglosci 


dzialania gminy. 
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z dnia 6 
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Uchwalq Nr IV/30/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 23 stycznia 2019 roku przyjyto 

Wieloletniq Prognozy Finansowq Gminy Sochocin . 

Pierwotnie prognozowane dochody og61em wynosily 22710288 z1. po dokonanych 

zmianach wynoSZq 23 980818,37 z1. Wzrost 0 5,6% planowanych dochod6w jest skutkiem 

zwiykszenia dochod6w z tytulu uzyskanych przez gminy dotacji celowych. Dochody 

og61em zostaly wykonane w wysokosci 12847629,90 zl, tj. 53,57%. Dochody biezqce 

zostaly wykonanc na wysokim poziomie tj. 54,39% planowanych, natomiast dochody 

majqtkowe 4,10%. Niski poziom wykonania dochod6w majqtkowych spowodowany jest 

tym, ze wplyw c10tacj i l1a inwestycje, zgodnie z podpisanymi umowami nastqpi w II p61roczu 

2019 roku. 

Pierwotnie prognozowane wydatki og61em wynosily 22 387 240 z1. po dokonanych 

zmianach wynoszq 24086490,99 z1. Wykonanie wydatk6w w wysokosci 12000481,03 z1. 

stanowi 49,82% planu. 

Wydatki biezqcc ksztahowaly siy nastypujqCo: 

Plan - 24086490,99 zl , wykonanie - 12000481,03 z1., tj. 52,81 % . 

Gmina nie planmvala i nie poniosla wydatk6w z tytulu udzielenia poryczen 
. .. 
1 gwarancJl. 

Wolne srodki w \vvsokosci 178720,62 z1. zaangazowano w kwocie 178720,62 z1. na splaty 


wczesniej zaciqgniytych zobowiqzan z tytulu kredyt6w w wysokosci 80 672,62 zl i pozyczki 


w wysokosci 98 048,00 z1. 


Wydatki biez<j.ce na ohslugy dlugu zaplanowano w kwocie 160000 z1. wykonano 78 458,62 


z1., tj. 49,04%. 


Wydatki majqtkowe ksztahowaly siy nastypujqCo: 


Plan - 1 363 179 zl., wykonanie 38,80 z1. 


Wydatki te ksztaltuj<f sit; na niskim poziomie z uwagi na trwajqce procedury przetargowe 


oraz procedury ogloszenia konkurs6w 0 dofinansowanie inwestycji. 


Planowany wynik budzetu - 105672,62 z1. zostal wykonany w kwocie 847 148,87 z1. 


Na dzien 30 czerwca 2019 roku zachowana zostala korelacja wartosci przyjytych w 


Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwale budzetowej. 
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StopieD zaawansowania realizacji programow wieloletnich w I pOlroczu 2019 
roku przedsbnria si~ nast'(puj~co: 

1) Zadanie "Rozyvoj szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Sochocin" 

Na realizacjy zaclania otrzymalismy dofinansowanie ze Srodk6w Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej w kW(lcie 625 500 z1. Wartosc realizacji zadania - 1 269950 z1. Plan 687 579,00 


zl, wykonanic 38,80 z!. 


Zadanie obejmujc wszystkie szkoly z terenu gminy Sochocin 


Koszt realizacji w 2019 r. 

Zadanie 0 nazwic "Rozw6j szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Sochocin". 


1) 	 boisko wiclofunkcyjne przy szkole Podstawowej w miejscowosci Smardzewo 

realizO\\'cll1c przez European Trade Solutions Sp. z o. o. 

Wysok()sc wynagrodzenia brutto dla Wykonawcy wynosi: 470806,15 zl. 

Wysokosc wynagrodzenia dla Inspektora Nadzoru: 7 195,50 zl. 

Mapa: 38,80 zl 

Inwestycja jest w 1rakcie realizacji - termin zakonczenia 30 wrzesnia 2019 r. 

2) 	 rcmont [")()iska wielofunkcyjnego przy Zespole Szk61 Przedszkoli 

SamorZ,~dll\vych w Sochocinie 0 nawierzchni z poliuretanu realizowane przez 

KINEX BUD Monika Ciszewska 
Vv'ysoko:;c \vynagrodzenia brutto dla Wykonawcy: 52767,00 zl. 

Wysokosc vlynagrodzenia dla Inspektora Nadzoru: 984,00 zl. 

Inwestycja realizo\vana bydzie w II p6lroczu 2019 r. ze wzglydu na problemy 

z wylonieniem wykonawcy realizacji zadania - remont boiska wielofunkcyjnego przy 


Zespole Szk6t i Przcclszkoli Samorzqdowych w Sochocinie. Termin realizacji do 30 sierpnia 


2019 r. 


2) Zadanie "Rozhudowa drogi gminnej w miejscowosci Drozdzyn" polegajqce na 


wykonaniu nawicrzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z podbudowq z kruszywa 


lamanego. Plan (JOO,OO zl, wykonanie 0,00 z1. 


Wykonawcq zadania Przedsiybiorstwo Transportowo-Handlowego "WAPNOPOL" 


Wysokosc wynagrodzcnia brutto dla Wykonawcy Vv)'nosi: 377 976,23 z1. 


Wysokosc wynagrndzenia dla Inspektora Nadzoru: 3 500,00 zl. 


Zadanie jest dotowanc w wysokosci 145 000,00 zl ze srodk6w budzetu Wojew6dztwa 


Mazowieckiego \V zakrcsie budoVv)' i modernizacji dr6g dojazdowych do grunt6w rolnych. 


Inwestycja realizowana bydzie w II p6lroczu 2019 r. Termin realizacji do 31 paidziernika 

2019 r. 


3 



W ramach wydatk6w biezqcych Gmina realizuje projekt z udzialem srodk6w unijnych 

"Lubiy siy uczyc" majqcy na celu wsparcie uczni6w i nauczycieli szk61 podstawowych 

w zakresie ksztaltow<1nia wlascivvych postaw i umiejytnosci oraz w rozwoju kluczowych 

kompetencji niezb~dnych na rynku pracy. Plan 45565,82 zl wykonanie 37 529,47 z1. tj. 

82,36%. 

Nie przekroczono lil11it6w okreslonych w wykazie przedsiywziyc. 

4 



Zafqcznik nr 3 
do Zarzqdzenia Nr 65/2019 
W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 6 sierpnia 

INFORMACJA 0 PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 
SAMORZADOWEJ INSTYTUCJI KUL TURY 

ZA I POt.ROCZE 2019 ROKU 
GMMINNY OSRODEK KULTURY 

dziat - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
rozdziat - 92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby 

I. PRZYCHODY 

Wykonanie 0/0 wykonania 
Wyszczeg61nienie Plan na 2019 rok za I p6trocze 2019 r. (3:2) 

1 2 3 4 

1.Stan srodkow na poczqtek roku 

2. Przychody ogolem 

dotacja z budzetu gminy 

przychody wfasne 

RAZEM 

3208,64 

420300,00 

400000,00 

20 300,00 

420300,00 

II. KOSZTY 


4697,53 

235000,00 

215 000,00 

20 000,00 

235000,00 

55,91% 

53,75% 

98,52% 

55,91% 

4. Koszty og6tem 

Wynagrodzenie 

420300,00 

228 000,00 

208802,14 

113246,99 

49,68% 

49,67% 

Wynagr. z tyt. um6w zlecenia i 0 

dzieto 

Sktadki z tyt. ubezp.spofeczn. 

Skfadki na Fundusz Pracy 

Odpis na ZFSS 

Podr6Ze sluzbowe i krajowe 

Zuzycie energii 

inne oplaty 

Zakup towar6w i usfug 

31 000,00 

42000,00 

4700,00 

7000,00 

1 500,00 

32500,00 

7500,00 

66100,00 

17830,00 

18907,30 

1 396,27 

6600,00 

0,00 

23809,73 

5615,20 

21 396,65 

57,52% 

45,02% 

29,71% 

94,29% 

0,00% 

73,26% 

74,87% 

32,37% 

Pozostate koszty 0,00 0,00 0,00% 

5.Stan srodk6w na koniec okresu 
sprawozdawczego 

6.Wydatki majqtkowe 

3208,64 

-
31 342,63 

-
-
-

7.Nalei.nosci 

8.Zobowiqzania 

w tym wymagalne 

0 

0 

0 

1179,53 

447,24 

° i 

\ V 

" 

I 
J 

0,00% 

0,00% 

.-0,00910 

I 

-11qu11 




Cz~sc opisowa z wykonania planu finansowego 

za I p61rocze 2019 roku 


przez Gminny Osrodek Kultury 

w Sochocinie 


Ogolna kwota dotacji otrzyrnanych z budzetu grniny w I polroczu 2019 roku w Dziale 

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92109 - Dorny i osrodki kultury, 

swietlice i kluby wyniosla 215 000,00 zl. Przychody wlasne instytucji kultury to kwota 

20000,00 zi., w tyrn darowizny na XIII dni Sochocina w kwocie 19 100,00 zl. 

W Grninnyrn Osrodku Kultury w Sochocinie znajduj'1 siy nastypuj'1ce sekcje 

zainteresowa:6.: rnuzyczna, teatralna, taneczna, Orkiestra Dyta Sochocin, Kapela Folkowa, 

oraz zespoly: COVERLAND, DILEMMA, J.B. & Friends. W GOK znajduje siy swietlica 

srodowiskowa. W obiekcie swoje siedziby rnaj'1: Grninna Biblioteka Publiczna, Urz'1d Stanu 

Cywilnego, Polski Zwi'1zek Ernerytow, Rencistow i Inwalidow, Zwi'1zek Kornbatantow 

Rzeczypospolitej Polskiej i Bylych Wiyzniow Politycznych oraz Polskie Stronnictwo 

Ludowe. 

W pierwszyrn po!roczu 2019 roku na dzialalnosc rnerytoryczn'1 istniej'1cych sekcji 

przeznaczono 5352,70 zt S'1 to glownie rnaterialy dydaktyczne, instrurnenty rnuzyczne, 

przedstawienia teatralne dla najrnlodszych uczestnikow, wycieczki, wyjazdy na warsztaty, 

naprawy instrurnentow dytych, przegl'1d techniczny sprzytu rnuzycznego oraz inne niezbydne 

akcesoria sluz'l:ce do prowadzenia zajyc w poszczegolnych sekcjach. W zajyciach w/w sekcji 

tygodniowo bierze udzial ok. 160 osob. 

W GOK dziala rowniez sekcja orkiestry dytej skupiaj'1ca 35 osob oraz osoby ucz'l:ce 

siy gry na instrurnentach dytych. Zatrudnionych jest dwoch instruktorow w celu prowadzenia 

nauki gry na instrurnentach i prowadzenia orkiestry. 

W styczniu 2019 roku w Grninnyrn Osrodku Kultury w Sochocinie odbyl siy XXVII 

Final WOSP podczas ktorego obyla siy kwesta uliczna. Odbyl siy rowniez koncert w GOK 

podczas ktorego zaprezentowali siy uczestnicy sekcji i zespoly dzialaj'1ce w GOK; 

nie zabraklo takze licytacji. W okresie ferii zirnowych zorganizowano warsztaty plastyczne, 

taneczne, teatralne i rnuzyczne, wycieczky do Warszawy w celu zwiedzania Muzeurn Sportu i 

Turystyki w Warszawie, oraz odbyla siy "Lekcja z olirnpijczykiern". Dla najrnlodszych 

uczestnik6w ferii zaprezentowano przedstawienie teatralne pt. "Zlosliwosci jej krolewskiej 

rnosci" w wykonaniu teatru "MASKA" z Krakowa. Na zakonczenie ferii zirnowych w GOK 

odbyl siy bal karnawalowy dla przedszkolakow. Koszt zatrudnienia opiekuna warsztatow 



plastycznych, zakupu bilet6w, ubezpieczenia wycieczki, koszty transportu uczestnik6w oraz 

prezentacji przedstawienia to kwota 1 760,00 zl. 

W marcu 2019 roku zorganizowano koncert z okazji Dnia Kobiet, podczas kt6rego 

zaprezentowaly si~ zespoly oraz sekcje dzialajqce przy GOK. 

Jak co roku w maju zorganizowano uroczystosci zwiqzane z 228 rocznicq uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. Odbyla si~ msza swi~ta oraz uroczysta akademia w GOK. 

W czerwcu 2019 roku z okazji Dnia Dziecka zorganizowano pokaz ammaCJl 

artystycznych wykonaniu grupy ArtShow Piotr Jezierski za kwot~ 750,00 z1. Zorganizowano 

r6wniez koncert podsumowujqcy dzialaInos6 zespol6w i sekcji dzialajqcych w GOK w trakcie 

kt6rego m.in. pozegnano odchodzqcego kapeimistrza. W czerwcu 2019 roku orkiestra 

koncertowala w Dziektarzewie, wziyla udzial w obchodach swiyta Bozego Ciala w 

Sochocinie. Pod koniec czerwca orkiestra wzit(la udzial Ciechanowskim PrzegIqdzie Orkiestr 

Dt(tych gdzie zdobyla pamiqtkowy dyplom oraz nagrodt( w wysokosci 700,00 z1. Wydatki 

zwiqzane z powyzszymi imprezami to koszty transportu uczestnik6w, ubezpieczenia, i inne. 

W czerwcu 2019 wsp6Inie z Urzt(dem Gminy Sochocin zorganizowano XIII Dni 

Sochocina. Na scenie zaprezentowaly sit( sekcje i zespoly dzialajqce w Gminnym Osrodku 

Kultury w Sochocinie. Wydatki zwiqzane z tq imprezq zostanq pokryte z otrzymanych 

darowizn od sponsor6w oraz cZt(sciowo z dotacji podmiotowej w miesiqcu lipcu br. 

W sierpniu 2019 roku planuje sit( zorganizowanie imprezy plenerowej pn. "Southern 

Rock nad Wkrq" w zwiqzku z czym zam6wiono baner reklamowy, plakaty oraz reklamt( 

w kwartalniku muzycznym za kwott( 3 278,20 z1. 

W zwiqzku z dlugotrwale utrzymujqcymi SIt( wysokimi temperaturami w pokoju 

G16wnej Ksiygowej zainstalowanoklimatyzator za kwoty 4 477,20 zl. 

W zwiqzku z dlugoterminowymi planami zmiany wystroju holu Gminnego Osrodka 

Kultury zlecono wykonanie projektu firmie Project In ze Slupna za kwoty 2 500,00 z1. 

Na koszty zwiqzane z utrzymaniem budynku w wysokosci 26 388,67 zl. skladajq sit(: 

- zuzycie gazu - 18 673,20 z1., 

- zuzycie energii elektrycznej - 4 189,35 z1., 

- zuzycie wody i odprowadzenie sciek6w oraz wyw6z smieci - 1 521,48 z1., 

- monitoring obiektu 590,40 z1., 

- uslugi telekomunikacyjne oraz uslugi radia i telewizji - 1 414,24 z1., 



Na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzen przeznaczono kwoty 157980,56 z1. 

Wtym: 

vvynagrodzenia osobowe pracownik6w - 103 267,99 z1. 

nagrody jubileuszowe 9979,00 zl. 

wynagrodzenia z tytulu umowy zlecenie i 0 dzielo - 17 830,00 zl 

skladki na ubezpieczenia spo1eczne 18 907,30 zl. 

Fundusz Pracy 1 396,27 zl. 

odpis na ZFSS 6 600,00 z1. 

W zwiqzku z koniecznosciq wdrozenia dokumentacji RODO oraz zatrudnienia Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych poniesiono koszty w wysokosci 3 668,00 zl. 

Pozostale wydatki to biezqca dzialalnosc plac6wki tj. wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, 

srodki czystosci, artykuly biurowe, ZaiKS, szkolenia, badania profilaktyczne i inne stanowiq 

kwoty 2647,11 zl. 

Dodatkowo w Gminnym Osrodku Kultury orgamzuJe Sly koncerty okolicznosciowe, 

sekcje i zespoly biorq udzia1 w obchodach swiqt panstwovvych i koscielnych. Orkiestra 

dzia1aj(}ca przy GOK bierze udzial w przeglqdach, oraz uswietnia uroczystosci organizowane 

na terenie gminy a zespoly muzyczne dzialaj(}ce przy GOK koncertuj(} na terenie gminy, 

powiatu i wojew6dztwa. 



Zatqcznik nr 4 
do Zarzqdzenia Nr 65/2019 

-
W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 6 sierpnia 

INFORMACJA 0 PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 
SAMORZJ\DOWEJ INSTYTUCJI KULTURY 

ZA I POtROCZE 2019 ROKU 
GMMINNA BIBUOTEKA PUBUCZNA 

dzial- 921 KUlTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

rozdzial- 92116 BIBUOTEKI 


I. PRZYCHODY 
wykoname 

za I potrocze 2019 
Wyszczegolnienie r, % wykonania (3:2) ! 

1 
Plan na 2019 rok 

3 4 


1.Stan srodkow na poczqtek roku 

2 

7 168,22 7 168,22 

2. Przychody ogotem 176300,00 93846,70 53,23% 

dotacja z budtetu gminy 175900,00 91 000,00 51,73% 

przychody wtasne 400,00 2846,70 711,68% 

3. Dotacja na zakup now. czyte!. 0,00 0,00 0,00% 

RAZEM 183468,22 101 014,92 55,06% 

II. KOSZTY 

4. Koszty ogotem 183230,00 97902,51 53,43% 

Wynagrodzenia 54734,28119220,00 45,91% 

Wynagr. z tyt. umow zlecenia i 0 

dzielo 1 400,00 1 400,00 100,00% 

Sktadki z tyt. ubezp.spofeczn. 18500,00 9655,29 52,19% 

Skfadki na Fundusz Pracy 1 910,00 867,06 45,40%1 

Odpis na ZFSS 3350,00 2600,00 77,61% 

Podr6te sfutbowe i krajowe 950,00 35,52 3,74% 

Zuzycie energii 0,00 0,00 O,OO%i 

inne oplaty 1 700,00 869,00 51,12% 

Zakup towarow i USfUg 36200,00 27741,36 76,63% 

Pozostale koszty 0,00 0,00 0,00% 

5.Stan srodk6w na koniec okresu 
sprawozdawczego ~3362,41238,22 

. .6.Wydatki majqtkowe -

7.NaJeznosci 
 0 0 0,00% 

! 8.ZobowiE\zania 0;000;;; 0 250,00 

Iw tym wymagalne 0 0 f" 0,00% 

t 
.

:lki 



Cz~sc opisowa z wykonania planu finansowego 


za I p61rocze 2019 roku 


przez Gminn~ Bibliotek~ Publiczn~ 


w Sochocinie 


Og61na kwota dotacji otrzyrnanych z budzetu grniny w I p6lroczu 2019 roku w Dziale 

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdziale 92116 - Biblioteki wyniosla 

91 000,00 zl. Przychody wlasne instytucji kultury to kwota 2846,70 zl. w tyrn otrzymane od 

darczync6w ksi<!Zki 0 wartosci 826,00 zl., oraz pi6ra drukujqce 3D VELLEMAN i dron 

prograrnowalny MAKEBLOCK 0 lqcznej wartosci 1 620,70 zl. 

Srodki otrzyrnane przez Grninnq Biblioteky Publicznq w Sochocinie w I p6lroczu 

2019 roku przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen pracownik6w 

w wysokosci 69 256,63 zl. w tyrn: 

- wynagrodzenia osobowe pracownik6w 54 734,28 zl., 


- wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00 zl., 


- skladki na ubezpieczenia spoleczne pracownik6w 9 655,29 zl., 


- Fundusz Pracy - 867,06 zl., 


- Odpis na ZFSS - 2 600,00 zl. 


Ponadto na szkolenie pracownik6w z zakresu ochrony danych osobowych przeznaczono 


500,00 zl., a wydatki zwiqzane z podr6zarni sluzbowymi to kwota 35,52 zl. 


Pozostale srodki zostaly przeznaczone m.in. na: 


.. 	 artykuly biurowe oraz materialy potrzebne do bieiqcego funkcjonowania jednostki 

(tj. toner, , znaczki pocztowe, dyplorny, karty biblioteczne i inne)- 696,64 zl. 

• 	 artykuly zwiqzane z remontem pomieszczenia czytelni i zmiany instalacji elektrycznej 

wraz z oswietleniem pozostalych pomieszczen biblioteki (oprawy oswietleniowe wraz 

z swietlowkarni, przewody, farby, plyty gipsowe, folia szrorn na okna i inne) 

8563,58 zl. 

• wyposatenie czytelni ( szafa, regal na ksiqiki) - 3 602,27 zl. 


• oplaty zwiqzane z uslugq IlOstingowq, , ubezpieczeniem, zakup UPS - 605,78 zl. 


• prenumeratfi czasopisma" Biblioteka Publiczna"- 216,00 zl. 


.. uslugfi szyfrowania baz danycJt MATEUSZ- 490,77 zl. 


.. organizacja spotkania autorskiego dla mlodzieiy - 486,15 zl. 




W okresie sprawozdawczyrn od stycznia do czerwca zakupiono do biblioteki ksi,!zki 0 f'!cznej 


wartosci 5 034,73 zl., 


Glowne akcje i wydarzenia zorganizowane przez Bibliotek!( w okresie sprawozdawczym: 


- akcja czytelnicza "Randka w demno z ksh!i;k~", 


- spotkanie autorskie-warsztaty z Panem Michalem Zawadk~ autorern cyklu poradnik6w 


" Chc~ bye kims , czyU jak osi~gn~e sukces w czasach, gdy wszyscy dookola maj~ 


wywalone" , 


- orgamzacJa bezplatnych zaj~e pokazowych z robotyki i warsztatu podroi;niczo


przygodowego dla najmlodszych. Zajycia zorganizowano wsp6lnie z Akaderni,! Tw6rczego 


Rozwoju Bystrzak. L,!cznie uczestniczylo w nich 22 os. 


- organizacja siedmiu lekcji bibJiotecznych 0 roznej ternatyce . W kt6rej l,!cznie 


uczestniczylo 228 dzieci. Zajycia odbywaly siy na terenie biblioteki oraz w szkolach z terenu 


grniny Sochocin. 


- Biblioteka w Sochocinie wsp61nie ze szkolarni z terenu grnmy Sochocin uczestniczyla 


w ogolnopolskiej akcji "Jak nie czytam, jak czytam". W akcji wziylo udzial360 uczni6w. 


- w rarnach prornocji czytelnictwa Biblioteka w Sochocinie zorganizowala swoje stanowisko 


podczas XIII Dni Sochocina. 


Ponadto Grninna Biblioteka Publiczna w Sochocinie nawi~zala wspolprace 

z Fundacj~ Metropolia Dzieci w rarnach realizacji akcji: " Z ksi~i;k~ na start". 

Projekt "Z ksi,!zk,! na start" jest skierowany do dzieci w wieku od 0 do 6 lat i rna na celu 

prornocjy czytelnictwa. W projekcie rnog,! wzi,!c udzial zar6wno NOWI czytelnicy, jak 

i Ci kt6rzy rnaj,! juz swoj,! karty biblioteczn'!. Podczas pierwszej wizyty w Bibliotece, Maly 

Czytelnik otrzyrnuje Pakiet Startowy, a w nirn Paszport Biblioteczny, do kt6rego Bibliotekarz 

wbija piecz,!tky po kazdorazowej wizycie zakonczonej wypozyczeniern minimum jednej 

ksi'!i:ki. Po uzbieraniu 10 piecz'!tek na Malego Czytelnika czeka nagroda w postaci imiennego 

dyplomu potwierdzaj,!cego jego czytelnicze zainteresowania. Dodatkowo na dobry start maly 

czytelnik dostaje ksi,!zky w prezencie. 


