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Zarz~dzenie Nr 74/2016 

Wojta Gminy Sochocin 


z dnia 14 listopada 2016 roku 


w sprawie projektu uchwaly budzetowej na 2017 rok 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzC}dzie gminnym 

( Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze Zffi. ) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 


roku 0 finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze.zm.) W6jt Gminy Sochocin 


zafZ'ldza, co nastypuje: 


§ 1.1 Przygotowany projekt uchwaly budzetowej wraz z uzasadnieniem i materialami 


informacyjnymi przedlozyc: 


1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania, 


2) Radzie Gminy Sochocin 


2. Projekt uchwaly budzetowej stano wi zalC}cznik do niniejszego zarzC}dzenia. 

§ 2. ZarZC}dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu. 

~ 
Andrzej '6'atowski 



Zalficznik 
do ZarlJldzenia Nr 74/2016 
W 6jta Gminy Sochocin 
z dnia 14 listopada 2016 r. 

PROJEKT 

Uchwala Budzetowa Gminy Sochocin na rok 2017 

Nr .......... . 


RADY GMINY SOCHOCIN ....................... . 

z dnia ................... . 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorZlJdzie gminnym 
( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, 
art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 fmansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. 
poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Sochocin uchwala, co nast~puje: 

• § 1. Dochody w ll!cznej kwocie 22 202 022,00 zI, w tym: 

1) dochody bieZl}ce w kwocie: 21 925 942,00 zl, 

2) dochody majl!tkowe w kwocie 277 080,00 zl, 

- zgodnie z zall!cznikiem nr I do niniejszej uchwaly. 

§ 2. Wydatki w ll!cznej kwocie 23 427 595,00 zl, w tym: 

1) wydatki bieil!ce w kwocie 21476534,00 zl, 

2) wydatki majl!tkowe w kwocie 1 951 061,00 zI, 


zgodnie z za1l!cznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 

§ 3.1. R6inica mi~dzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budietu w kwocie 1 224 573,00 zI, kt6ry 
zostanie pokryty przychodami pochodzl!cymi z emisji obligacji w kwocie 1 224573,00 zl. 
2. Przychody budietu w wysokosci 775 427,00 zl ( emisja obligacji 775 427.00) przeznacza si~ na rozchody 
w wysokosci 775 427,00 zl (splata wczesniej zacil!gni~tych zobowil!zan z tytulu kredyt6w w wysokoSci 
677 379,00 zl i poiyczki w wysokosci 98 048,00 zl). 

3. Przychody budietu w wysokosci 2000000,00 zl., rozchody budietu w wysokosci 775 427,00 zl, zgodnie 
z zall!cznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly. 

• 	 § 4. Limity zobowil!zan z tytulu emisji papier6w wartosciowych oraz kredyt6w i poiyczek zacil!ganych na: 
1) sfinansowanie przejsciowego deficytu budietu w kwocie 500 000,00 zl, 
2) sfmansowanie planowanego deficytu budietu w kwocie 1224573,00 zl, 
3) splat~ wczesniej zacil!gniC(tych zobowil!zafl z tytulu zacil!gni~tych poiyczek i kredyt6w w kwocie 

775427,00 zl. 

§ 5.1. RezerwC( og6lnl! w wysokosci 36400,00 zl. 
2. Rezerwy celowe w wysokosci 63 600,00 zl, zgodnie z ustawl! z dnia 26 kwietnia 2007 r. 

o zarzl!dzaniu kryzysowym. 

§ 6.1. Dochody i wydatki zwi~ne z realizacjl! zadan z zakresu administracji rZl!dowej i innych zleconych 
odr~bnymi ustawami, zgodnie z zall!cznikiem nr 4 do niniejszej uchwaly. 

2. Dochody i wydatki zwil!Za!1e z realizacjl! zadan wykonywanych na mocy porozumien z organami 
administracji rZl!dowej, zgodnie z za1l!cznikiem nr 5 do niniejszej uchwaly. 

3. Dochody i wydatki zwil!zane z realizacjl! zadan realizowanych w drodze um6w lub porozumien mi~dzy 
jednostkami samorlJldu terytorialnego, zgodnie z za1l!cznikiem nr 6 do niniejszej uchwaly. 



§ 7.1. Ustala si~ dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedai napoj6w alkoholowych oraz wydatki na 
realizacj~ zadan okreslonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych, 
zgodnie z zalqcznikiem nr 7 do niniejszej uchwaly. 
2. Ustala si~ wydatki na realizacj~ zadan okreslonych w gminnym programie przeciwdzialania narkomanii, 
zgodnie z zalqcznikiem nr 8 do niniejszej uchwaly. 

§ 8. Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan wynikajqcych z ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r., 
o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach, zgodnie z zalqcznikiem nr 9 do niniejszej uchwaly. 

§ 9.1 Dotacje podmiotowe dla: 

1) Gminnego Osrodka Kultury, 

2) Gminnej Biblioteki Publicznej, 
- zgodnie z zal~cznikiem nr 10 do niniejszej uchwaly. 

§ 10. Dotacje celowe dla podmiot6w niezaliczanych do sektora fmans6w publicznych zgodnie zal~cznikiem 
nr 11 do niniejszej uchwaly. 

§ 11. Plan dochod6w rachunku dochod6w wlasnych oraz wydatk6w nimi finansowanych zgodnie 
• z zal~cznikiem nr 12 do niniejszej uchwaly. 

§ 12.1. Wydatki budzetu na 2017 rok obejmuj~ zadaniajednostek pomocniczych gminy na Iqcznq kwot~ 293668,85 zl, 
w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego na l~czn~ kwot~ 293 668,85 zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 13 do 
niniejszej uchwaly. 
2. Dokonanie wydatk6w, 0 kt6rych mowa w ust. 1, nast~puje przez W6jta, kt6ry informuje przewodnicz~cych organ6w 
wykonawczychjednostek pomocniczych 0 terminach realizacji poszczeg6lnych przedsi~wzi~c. 

§ 13. Wydatki budZetu gminy na zadania inwestycyjne na 20 17 rok nieobj~te Wieloletniq Progno~ Finansowq, 
zgodnie z zal~cznikiem nr 14 do niniejszej uchwaly. 

§ 14. Upowamia si~ W6jta do: 

1) zaci~gania kredyt6w i pOZyczek oraz emisji papier6w wartosciowych na pokrycie wyst~puj~cego w ciqgu 

roku przejsciowego deficytu budzetu do wysokosci 500 000,00 zl, 


• 
2) samodzielnego zaci~gania zobowi~ przekraczaj~ych rok budzetowy, do l~cznej kwoty 200000,00 zl, z 
wyjqtkiem zobowi~ dotycz~cych inwestycji i remont6w, 
3) lokowania wolnych srodk6w budzetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, 
4) dokonywania zmian w planie wydatk6w na uposazenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz 
z pochodnymi w ramach dzialu, z wyj~tkiem takich wydatk6w okreslonych w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej na przedsi~wzi~cia, 
5) dokonywania zmian w planie wydatk6w budzetu, w ramach dzialu klasyfikacji budzetowej, polegajqcych na 
przenoszeniu wydatk6w maj~tkowych na wydatki bie:zqce lub wydatk6w bie:zqcych na majqtkowe, jak r6wniez 
na przesuni~ciu srodk6w mi~dzy wydatkami majqtkowymi - z wyjqtkiem wydatk6w bie:zqcych i majqtkowych 
uj~tych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsi~wzi~cia. Powyzsze zmiany nie mogq prowadzic do 
wprowadzenia nowego zadania majqtkowego lub likwidacji istniejqcego zadania inwestycyjnego. 

§ 15. Wykonanie Uchwaly powierza si~ W6jtowi. 

§ 16. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urz~dowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

Przewodoic:qcy Rady 



Zatqcznik nr 1 
do UCHWAlY BUDL:ETOWEJ GMINY SOCHOCIN 

na rok 2017 Nr. ................................... 

RADY GMINY SOCHOCIN 
z dnia............................................... . 

DOCHODY 

Dzia. Rozdzia. § Nazwa Plan og61em 

1 2 3 4 5 
... 1"'.;. ..... '" 

020 Lesrll"'LVYV 4 000,00 
w tym z tytutu ClotaCJI i :>.VUI\VvY na '" mie 
wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z 
udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 

0,00 

02095 UL,eu"",v",,, 
IW tym z tytulu ClotsC)11 "'VYI\V,, na III 

wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z 
udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 

4 000,00 

0,00 

0750 

Wptywy z najmu i dziel'Zawy skladnik6w maj~tkowych 
Skarbu Panstwa, jednostek samorz~du terytorialnego 
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w 
publicznych oraz innych um6w 0 podobnym charakterze 

4 000,00 

700 
,.... 

larka "''''''''''''''''1.1'''' 7428,00 
w tym z tytutu dotacji i u,~w'w na """",-VVYC"'''' 
., na realizacj~ zadan finansowanych z 

Iudzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 
13 

0,00 

70005 I,... ,,,.. gruntami i "''''Uv"V'nosciami 7428,00 
w tym. z. tytulu Clotacji i '" V,,"UVY' na '" ,a, ,.-v.... , "" 
., na realizacj~ zadan finansowanych z 

srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 

0,00 

0470 
'r.JfJ1'1¥Yl . oplat za trwaly zarz~d, uzytkowanie i 

1",1, 1 108,00 

710 

0750 

VvPfYWY z najmu i dziel'Zawy sktadnik6w majl\tkowych 
Skarbu Panstwa, jednostek samorz~du terytorialnego 
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w 
publicznych oraz innych um6w 0 podobnym charakterze 

~~,....."'v"" 

6320,00 

13000,00 
w tym z tytutu ClotaCjl i SroClKOw na "" 

.jd",nvn na realizacj~ zadan finansowanych z 
uu......,.,,,, srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 

0,00 

71035 ...it ..," ..,,'"" 13 000,00 
w tym z tytulu dotacji i '" vV"VvY na final 
'I' na realizacj~ zadan finansowanych z 

UUL'",,,," srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 

0,00 

2020 
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 
7"rI ..n;" biez~ce realizowane przez gmin~ na podstawie 
porozumien z organami administracji rz~dowej 

13000,00 

750 .........""" ""I" publiczna 57726,00 
w tym z tytU1U ClotaCJi i :>'VUI\VW na til 
"~w,,,,~~, na realizacj~ zadan finansowanych z 
udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 

0,00 

75011 IUrz~dy -,. 47726,00 
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w tym z tytutu dotaql I SrodkOW na finansowanle 
wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z 0,00
udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 
IDotacle celowe otrzymane z buazetu panstwa na 
realizacj~ zadan biezii\cych z zakresu administracji 

2010 rzii\dowej oraz innych zadan zleconych gminie 47726,00 
(zwiii\zkom gmin, zwiii\zkom powiatowo-gminnym) 
ustawami 

75023 Urz~y gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10000,00 
w tym z tytutu dotaql i SrodkOw na fmansowame 
wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z 0,00
udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 

0920 Wplywy z pozostalych odsetek 10000,00 

751 
Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli 1217,00
i ochrony prawa oraz sii\downictwa 

w tym z tytutu aotaql I sroaKOw na tlnansowame 
wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z 0,00
udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 

75101 
urzllay naczelnycn organow wtaazy panStwOwel, KomrOIl 

1 217,00
i ochronv orawa 
w tym z tytutu dotacli I srodkOw na finansowame 

e wydatk6w na realizacjll zadan finansowanych z 
0,00

udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 
iDOtaqe celowe otrzymane z ouazetu panstwa na 
realizacj~ zadan bieZii\cych z zakresu administracji 

2010 rzii\dowej oraz innych zadan zleconych gminie 1 217,00 
(zwiii\zkom gmin, zwiii\zkom powiatowo-gminnym) 
ustawami 
Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od 

756 innych jednostek nieposiadajii\CYch osobowoSci prawnej 5862049,00 
oraz wydatki zwiii\Zane z ich poborem 
w tym z tytU!U aotaql I srodKOw na finansowanle 
wydatk6w na realizacjll zadar'\ finansowanych z 

0,00
udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 

75601 Wplywy z podatku dochodowego od os6b fizycznych 500,00 

w tym z tytUIU aotaCJI I sroaKow na tlnansowame 
wydatk6w na realizacjll zadan finansowanych z 

0,00
udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 

0350 
Wplywy z podatku od dzialalnosci gospodarczej os6b 

500,00
fizycznych, oplacanego w formie karty podatkowej 

Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku 

75615 
od czynnosci cywilnoprawnych, podatk6w i oplat 

1 301 092,00
lokalnych od os6b prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 
w tym z tytUfU aotaCJI I sroaKOw na tlnansowame 
wydatk6w na realizacj~ zadar'\ finansowanych z 

0,00udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 

0310 Wplywy z podatku od nieruchomosci 1210600,00 

0320 Wplywy z podatku rolnego 2540,00 

0330 Wplywy z podatku lesnego 75900,00 

0340 Wplywy z podatku od srodk6w transportowych 10052,00 

Wplywy z odsetek od nieterminowych wplat z tytulu 
2000,00

6w i oplat 
z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku 

75616 
od spadk6w i darowizn, podatku od czynnosci cywilno

1265478,00
prawnych oraz podatk6w i oplat lokalnych od os6b 
fizvcznvch 
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w tym z tytutu ClotaCjl1 o. V""VYW na 111._, Ii'" 

'7- ••L na realizaCj~ zadan finansowanych z 
0,00

udzia/em srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 

0310 vVPfYWY z podatku od ."v....""v".v"',,. 580500,00 

0320 • wprywy z podatku rolnego 319500,00 

0330 !wprywy z podatku lesnego 43500,00 

0340 ivvptyWy podatku od srodk6w .......~'"'''.." ..,.''' 176978,00 

0360 iWptywy z podatku od .I •• , i "CI'v"'LIl 10000,00 

0430 iWptywy z oplaty ""I:IV""I 20000,00 

0500 IWprywy z podatku od czynnosci cywilnoprawnych 100000.00 

0690 IWprywy z r6znych oplat 5000,00 

0910 
IWptyWy z odsetek od nieterminowych wp/at z tytutu 

i oplat 
10000,00 

75618 
Wptywy z innych oplat stanowi~cych dochody jednostek 
samorz~du terytorialnego na podstawie ustaw 

Iw tym z, tytutu Clotacji i srodkOw na III'.U ,niA 

wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z 
0,00

udzia/em srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 
13 

0410 W.,.y"y z oplaty skarbowej 25000,00 

0480 
''':,'*Y"Y •oplat za zezwolenia na sprzedaz napoj6w 85000,00 
_"w ." '7"" 

VV"'Y"Y z innych '. oplat '"'v....".....,. ..,,' przez 
0490 samorz~du terytorialnego na podstawie 32200,00 

""''''''''''Y'''' ustaw 

75621 
Udzialy gmin w podatkach stanowi~cych doch6d 

3152779,00
budzetu panstwa 
w tym z tytutu ClotacJl1 "'...."""..... na ........."'" ....... " 
"J'_.i!!~v' na realizacj~ zadan finansowanych z 

0,00
udzia/err srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 

0010 VVPfYWY z podatku dochodowego od os6b fizycznych 3127779,00 

0020 VVPfYWY z podatku dochodowego od os6b prawnych 25000,00 

758 R6zne 7785911,00 
Iw tym z tytutu ClotaCji i ~. vv'W na ""0",,"""'21"" 

na realizacj~ zadan finansowanych z 
0,00

,udzialern srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 
13 

75801 ICz~sc s\......" .....)1 ogolnej dla I""""V"""" 4 476 022,00 
<'" 1<v11ClII "'!IIv 

Iw tym z tytutu Clotacji i ""V"'''V'' na III,a,.vv ._"." 

wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z 
0,00

udzia/em srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 
i3 

2920 ISubwencje og61ne z budzetu panstwa 4476022,00 

75807 ICz~sc .. ,vyw"cmVLCI subwencji og61nej dla gmin 3309 889,00 
Iw tym z tytutu dotacji i srOClKOW na nnar 
wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z 

0,00
udzia/em srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 

13 
2920 I~. •og61ne z budzetu panstwa 3309 889,00 

801 IOswiata i ....," 179900,00 
IW tym z tytutu ClotaC]i i sroClkOw na .." 
wydatkOw na realizacj~ zadan finansowanych z 

0,00
udziatem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 

13 
80101 ISzkoty 2900,00 
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w tym z tytUfU dotaCJI I SrOdKOW na finansowame 
wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z 

0.00
udzialem srodk6w. 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 

0690 Wptywy z r6znych oplat 200.00 

0920 Wptywy z pozostalych odsetek 2700.00 

80104 Przedszkola 119000.00 
w tym z tytutu dotacJI I srOdkOw na finansowame 
wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z 0,00
udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 

0660 
Wptywy z oplat za korzystanie z wychowania 

30000,00
przedszkolnego 
Wptywy z oplat za korzystanie z wyZywienia w 

0670 jednostkach realizujl\lcych zadania z zakresu 68 000,00 
wychowania przedszkolnego 

0970 Wptywy z r6znych dochod6w 21000,00 

80148 StoJ6wki szkolne i przedszkolne 58000,00 
w tym z tytutu dotaCjI I srodKOw na finansowame 
wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z 

0,00
udzia/em srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 

0830 Wptywy z uslug 58000,00 

852 Pomoc spoleczna 308600,00 
w tym z tytUfU dotaCjI I SrodKOw na hnansowame 
wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z 0,00
udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 
... " .....r...... ......... " ••" ..... ",... .................. v~v"':J 

pobierajl\lce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, 
85213 niekt6re Swiadczenia rodzinne oraz za osoby 30600,00 

uczestniczqce w zaj~iach w centrum integracji 

w tym z tytUfU dOlacJI I srOdKOW na Tlnansowanle 
wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z 

0,00
udzia/em srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 
uotaCje celowe otrzymane z DuazelU panstwa na 
realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji 

2010 rzlildowej oraz innych zadan zleconych gminie 12600,00 
(zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym) 
ustawami 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 
2030 realizacj~ wiasnych zadan biei:l\lcych gmin (zwililzk6w 18000,00 

gmin, zwililzk6w powiatowo-gminnych) 

85214 
.. LaSHKI OKresowe, celOwe I pomoc w narurze oraz SKfaaKI 

32400,00
na ubezoieczenia emervtalne i rentowe 
w tym z tytUfU dotaCjI I srodkOw na flnansowaOle 
wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z 

0,00udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 
2030 realizacj~ wlasnych zadan biezqcych gmin (zwil\lZk6w 32400,00 

gmin, zwil\lzk6w powiatowo-gminnych) 

85216 Zasilki stale 100 900,00 
w tym z tytutu dotaCjI I SrodKOw na finansowame 
wydatk6w na realizacjQ zadan finansowanych z 

0,00udzia/em srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 
2030 realizacj~ wlasnych zadan biezqcych gmin (zwil\lzk6w 100900,00 

gmin, zwililzk6w powiatowo-gminnych) 

85219 Osrodki pomocy spolecznej 90700,00 
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w tym z tytUIU dotacji j srodk6w na finCIlli:lUWa,"C 
.,.....:~V.. na realizacj~ zadan finansowanych z 

0.00
UUL,a,C" Srodk6w. 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 

0920 '~IJfYw'l odsetek 1500.00 

Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na 
2030 realizacj~ ~asnych zadan biet~cych gmin (zwi~zk6w 89200.00 

gmin. zwi~zk6w powiatowo-gminnych) 

85228 Ustugi opiekuncze i specjalistyczne ustugi opiekuncze 4 000.00 

I w tym z tytUIU dotaCJI I .."''''',,.. na '" 
na realizacj~ zadan finansowanych z 

0.00 
! udziatem srodk6w. 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 
13 

0830 IWptywy z ustug 4000.00 

85230 IPomoc w ....,,' " ..," -, 50000,00 
w tym z tytUIU dotaCjI I na "' ..." 

.•,. na fealizacj~ zadan finansowanych z 
0.00srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 

13 

Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na 
2030 realizacj~ ~asnych zadan biet~cych gmin (zwi~zk6w 50000.00 

gmin, zwi~zk6w powiatowo-gminnych) 

855 IRodzina 6904100,00 
IW tym z tytuiU dotacJi I na "',.." ..v .... ,,'''' 

wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z 
0.00udziatem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 

3 
85501 "'" ..,...." 4 503 000.00 

w tym z tytUlU dotaCji I "" v,,",w.. na '" ,.., ,,,"v' ... , "" 

.. , .....:~..... na realizacj~ zadan finansowanych z 
0.00 

.......016"" srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 

Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na 
zadania biet~ce z zakresu administracji rzC\dowej 
zlecone 

2060 gminom (zwi~zkom gmin. zwi~zkom powiatowo 4503000,00 
1:1""''''1,111. zwi~zane z realizacjC\ swiadczenia 
.., .... " -<I' 

<II'''''v ",,\VVl:lV pomoc panstwa w wychowywaniu dzieci 

""''''''''''', "I'" Z funduszu 
85502 alimentacyjnego oraz sktadki na ubezpieczenia 2401100,00 

""'''''1''''''''' i rentowe z ubezpieczenia spotecznego 

IW tym z tytUIU dotaCJi i srOCKOW na "' .... 
,,_.m' na realizacj~ zadan finansowanych z 

0,00
udziatem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 
DotacJe celowe """1 " .. ,,'" Z ouczetu panstwa na 
realizacj~ zadan bietC\cych z zakresu administracji 

2010 rzC\dowej oraz innych zadan zleconych gminie 2396 000.00 
(zwiC\Zkom gmin, zwiC\zkom powiatowo-gminnym) 

Dochody jednostek samorzC\du terytorialnego zwiC\zane 
2360 z realizacjC\ zadan z zakresu administracji rzC\dowej oraz 5100,00 

innych zadan zleconych ustawami 

900 Ir::n..nnrjarka kOMunalna i ochrona '" 802011,00 
iwtym z tytUIU dotacji I ..........n ..... na ." ..." ..........,lIe 
wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z 

0,00
udziatem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 

13 
90002 It:!"..... " ... "rka V_I'~_~"" 793411,00 

!W tym z tytUIU dotacji i srodkOw na ... ,.......... ' , ..,lie 
wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z 

0.00udziatem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 
13 
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0490 

90019 

0570 

0580 

90020 
z gromadzeniem srodk6w z 

wydatk6w na realjzacj~ zadan finansowanych z 
udzialem srodkOw, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 

0,00 

500,00 

754 

6207 

l~rdatkOw na realizacj~ zadan finansowanych z 
IIrl7".i<>m srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 

Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z 
udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych 

w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
p/atnosci w ramach budzetu srodk6w europejskich, z 

Iwv/aCl~eniiem dochod6w klasyfikowanych w paragrafie 

lW\rdatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z 
ul'l7igiAm srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 

198068,00 

79012,00 

6207 

Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z 
udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych 
mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub platnosci w ramach budzetu srodkOw europejskich, z 

lW\r/ac:ze,niem dochodOw klasyfikowanych w paragrafie 

79012,00 
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majl\tkowe razem: 277 080,00 
w tym z tytufu dotaCJI I srOdKOw na finansowame 
wydatk6w na realizacj~ zadarl finansowanych z 
udziarem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 

277 080,00 

Og6fem: 22 203 022,00 
w tym z tytutu dotacji 
I srodk6w na f1nansowanie wydatk6w na reallzacJ9 
zadan f1nansowanych z udziatem srodk6w, 0 

kt6rych mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 

277 080,00 

(* kol2 do wykorzystania fakultatywnego) 
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• ., Zat<\cznik nr 2 
do UCHWAtY BUDZETOWEJ GMINY SOCHOCIN 
na rok 2017 Nr. ............................................... 

RADY GMINY SOCHOCIN 
zdnia ......................................... . 


WYDATKI 
Z'eoo 

z tego; ztego: 

Zlego: wtym: zakup I 

obiQde 

wydatki "" 
BkCji i 

udzlal6w 
program', wypIoty ",,_Ill"'Y 

01&1Dziat Rozdziaf § Nazwa Plan Wydatki finansowarte z zl)<lutu Wydatki finansowane z wniesienwydatki ~enian8
bietllce wynegrodzenia i wydatki zwi~zane z doIaqe 08 udzfMeffi 

_e 
"'0;"'_ InwrestyCl8 i zakupy - Iejednostek rzeczosQb obWgadlugu 

budl:etowyc/1. stladki cd nId1 realizaqlt iGh _biet~ 
fozyCZlly<:h; 

Wdl;llw.o ~ i I_ycyjne WdI;Ilw,o -naUczane slatutowych zBd.~; kiorych rnowa gwaran kiorych mowa w 
do 

wart. SUS(. 1 cjl art.5ust.lp1ct2 sp6IeI< 
plct2i3 i 3. prawa 

handlOW' 
ego. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

010 Rolnidwo i towiectYrIo 37500,00 37500,00 37500,00 0,00 37500,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 a 
01010 Infraslruklura wodoclltgowa I sanltaeylna W$I 31000,00 31000,00 31000,00 0,00 31000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4210 Zakup _ori_1 wyposateniS 1000.00 1 000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4300 l.aI<up usIUg pozostalydl 30000,00 30 000,00 30000,00 0,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

01030 Izby rolnitz. 6500,00 6500,00 6500,00 0,00 6500,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 a 
2&50 

Wplety gmln n. <zocz ill> TOInICZyeh w wysok_ 2'!10 
6500,00 6500,00 6500,00 0,00 6500,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0uzyst,onych wpIyW<lw z podatku roinego 

600 Transport Ilrjczno$(\ 2135 081,00 420425,00 420425,00 0,00 420425,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1714656,00 1 714656,00 311281,25 0 

60012 Goo",.1n. Dyrekcja 1ltOg Krajowych i Autostrad 1 000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

«30 Rotne oplaly i SI<ladki 1000,00 1000,00 1 000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

60013 Orogi publiCZne wojewCdzkie 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

«30 Rotn. opta!y j SI<ladki 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

60014 Orogi pub4iCzno powia!owa 515656,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 495656,00 495656,00 0,00 0 

«30 ROtne opIaty i SI<ladki 20 000,00 20 000,00 20000,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 a 
Dotacja ""Iowa n. pomoc finallSOWll udzIoIan4 m~ 

8300 
jBdnostkaml samoal!'lu terytorialnego "" 495656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 495656,00 495656,00 0,00 0dofinansowanle wlaSlly<:h zBd~ InwosIycyjnych i 
zakup6w l.-ycyjnych 

60018 Orogi pub4icme gminne 1 617425,00 398425,00 398425,00 0,00 398425,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1219 000,00 1 219000,00 311281,25 0 

4210 Zakup materi_ i wyposa;tetliS 14000,00 14 000,00 14000,00 0,00 14000,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4270 Zakup U5Iug remontowyc/1 150925,00 150 925,00 150 925,00 0,00 150 925,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4300 Zakup usIUg pozOOlalych 230 000,00 230 000,00 230000,00 0,00 230000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

«30 Roblo oplaly I stladki 3500,00 3500,00 3500,00 0,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

0050 Wydatki Inwos1ycyJne jednostek budl:etowyc/1 907718,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 907718,75 907718,75 0,00 0 

0057 Wydatki -..ycyJne jednostOk budl:etowyc/1 198068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 198068,00 198068,00 198068,00 0 

0059 Wydalki i_ycyjne jednostek budtetowych 113213,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 113213,25 113213,25 113213,25 0 

700 Gospod"",,, ",ieszl<anlOwa 42000,00 42000,00 42000,00 0,00 42000,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

70005 G05pQ(Iarka gruntaml i nieruchomo$c::iami 42000,00 42 000,00 42000,00 0,00 42000,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 a 

4210 Zakup mat_Iwyposatenla 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 a 

4300 Zakup uslug pozostatych 18 000,00 18 000,00 18000,00 0,00 18000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 a; 
--- - ----~ - I 
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--Fe ziege: ztege: 

ztego: wtym. zakupl 
OIljp 

W'1'laWna 
al«:jil 

odzi_ 
progmny wypIaIy no progmny 

oraz
Oziat Romiat § NIIZW8 Plan WydaII<i finansowane z ztyl1Jlu WydatltI finart$0W8ne z 

WIll_ 
W'1'l.tki 1Iwiadczenia n. 

bie1ll<» wynagrodzenia I W'1'lsttl~z dolacje n. vdzialem po!1IOZe malllll<""" Inwestyqe i zekupy _1-.. 
jednostek l2eczos6b obsIuga dlugu Ie 

budtetowych. oIdIIdkiodnloh reslizll<j1\ Ich zadanla bie1ll<» 
flzycznrch; 

$rodk6w.o ~I Inwestycyjne _.0 -Mltczane statutowyeh zada~; k1iJry<:h--.. gwallln kt6rych mows w 
do 

wart. Sust 1 cji .rt.5 ..... 1pkt2 
$p<l!ek 

pkt2i3 13. prawa 
hanellOw' 

ego. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

4280 Zakup ysIug zdrowotOrch 4000,00 4000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 . 0,00 a 
4300 ZakuP usIug POZaslalych 180000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 a 
4360 Oplaty z lyIuIu zakupu usIug 1elekomunlkacyjnrch 15000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 a 
4410 Podrote slut_ knijowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4430 R6me oplaty i oIdIIdki 25000,00 25000,00 25000,00 0,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 a 

4440 Odpisy na zakladowy fundusz twt_ SOCjaInrch 55000,00 55000,00 55000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4510 Oplaty na rzecz budtetu P8IIstwa 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 a 
4610 Koozly posi_nia ~ i ~OI'SIdogo 1980,00 1980,00 1980,00 0,00 1 980,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4700 
_apreoownlk6wnle~ _ 

25 000,00 25000,00 25000,00 0,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 akO","SU slutby qwllnej 

!1060 
WydaW n. ,.kully InwesIycyjne lednaslek 

13000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 13000,00 13000,00 0,00 abudte1Dwych 

75075 Promo<ja jednostek S8fnOI2lIdu terylorialnego 76700,00 76700,00 76700,00 2500,00 74200,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 a 
4170 Wynaorodzeniabezosobowe 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 a 
4210 Zakup materialilw i wypolIIIZenla 13200,00 13200,00 13200,00 0,00 13200,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 a 
4300 izakuP uslug pozostalrch 60000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 a 
4430 ROme OpIaty Isk_ 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 a 

75095 Pozaslala dzisla~ 27500,00 27500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27500,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 a 
3030 Rot..W'1'latki na rzecz os6b ftz,anrch 27500,00 27500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27500,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

751 
UfZ'Idy naozelnrch Of1j8n6w 1OiadZ)'~. 1 217,00 1217,00 1217,00 1217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 0konlroll i _y prawa oraz ~_ 

75101 
Urz~y naozeInrch 0f1j8n6w wtadzy pars-;. 1217,00 1217,00 1217,00 1217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0kontroli i ochrony pmwa 

4010 Wynagrodzenla o_~ 1023,00 1023,00 1 023,00 1023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 a 
4110 _ no ubeZpleczenia sp>Ieczno 172,00 172,00 172,00 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4120 _ no Fundusz Pracy 22,00 22,00 22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 

754 B«zpIecz~stwo pubilczne i odIrona przec!wpo,tarowa 342864,00 174099,00 149 099,00 41200,00 107899,00 0,00 25000,00 0,00 0 0,00 168765,00 168765,00 98765,00 

75404 Komendy wojew6dzkie PoIlcji 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 5000,00 5000,00 0,00 

WpIaIy jed""",ok na pa~Slwowy fllndusz ~ no 

8170 fil18nsowanie lub ctoflru:Ulsowanle zadar\ 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 5000,00 5000,00 0,00 
InwestycyjOrch 

75410 Komendy wojew6d_ Ped""""""'l S1l8!y Potamej 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 5000,00 5 000,00 0,00 
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F= togo 

ztego: • logo: 

ztego: wtym: zakup 1 

oI)jflde 
akcjll

wydatkl na ud.1<I!6w 
programy wypIaty n8 programy omzDlla! ROldlla! § Nazwa ptan Wydatkl finansowane z z~uIu Wydatkl finansowane z wniesienwydalt<i $Madczenla na bieut.ce wynagrodzenlal ~atki~nez d<JIa<:jena udztalem - ma~ ifl'llllle'St;;cte I zakupy udzlalom Ie~ostek ."".nIa bieutoe 

rzecz..co 
_1uIw,o ~l 

obsluga <!lug. _ycyjne _k6w,o
btJdte.owyc/I, _klodniCh rnllzaci4 Ich flzyt;Znycll; -naNczane slJitutowycll zII<I.~: 1d6!ydl mowa ow.ran IdOrycll m ..... '" do 

wart. 5 ust 1 cjl a".5.st.l Pk12 sp6Iek
Pk1213 i 3. -handlow 

ego, 

1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

4110 _I na ube.pieczenla spoIe<::zne 60 000,00 60000,00 . 60 000,00 60000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 a 
4120 $Wadki na Fundusz Pracy 6400,00 6400,00 6400,00 6400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4210 Zakup maleri8l6w I wyposatenia 2500,00 2500,00 2500,00 0,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 a 
4220 Zakup _1uIw tywrIo!ici 68 000,00 68000,00 68000,00 0,00 68000,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 a 
4240 Zakup _k6w dyd.klyt;Znyclll kslqtek 2 000,00 2000,00 2 000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 a 
4260 Zalwp"",,'lI" 27000,00 27 000,00 27000,00 0,00 27000,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4270 Zakup uslug remootowycll 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4280 Zakup usIug zd_ycII 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 a 
4300 Zakup uslug pozost8lych 8000,00 8000,00 8 000,00 0,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 a 

4330 
Zalwp usIug prze. jedoostki S8I1lOI2J!du lOrttorialnego 

95000,00 95000,00 95000,00 0,00 95000,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 aad Innycll jednostek samOlZljdu loryIOrialnego 

4_ 0pIaIy • ~ zalwpu .sIug telekomunikacyjnycll 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 

4430 ROwe oplaty i .... _ 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1100,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 a 
4440 Odpisy na .akladowy lundusz _011 SO<jalnycll 25600,00 25600,00 25600,00 0,00 25600,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 a 

80110 Gimnazja 1401300,00 1401300,00 1327300,00 1212000,00 115300,00 0,00 74000,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 a 
3020 Wydatki 0S0b0we niezaliczone dO wynagrodzefl 74 000,00 74000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74000,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 a 
4010 Wynegrodzania'- pni_lk6w 930000,00 930000,00 930000,00 930000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 a 
4040 Dodatk..... wynegrodzenle """"" 78000,00 78000,00 78000,00 78000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 a 
4110 -.na ubezpi<lczenla spo4eczne 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4120 _ na Fund_ Pracy 24 000,00 24000,00 24000,00 24000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4210 Zakup matert8l6w1 wyposatenIa 3 000,00 3000,00 3000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 a 
4240 Zakup _k6w dydaklyanyclll ~ek 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4260 Zakupfl!lO!llll 53500,00 53500,00 53500,00 0,00 53500,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 a 
4280 Zakup uslug zd_ycII 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 a 
4300 Zakup IJSIug pozost8lycll 5 000.00 5000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4_ 0pIaIy • lytulu zakupu "slug lelekomunikacyjnycll 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4410 I'<ldrOte_klajowe 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

_0 Odplsy na z$Ida<IOwy !undo.. _czert socjaInycII 51300,00 51300,00 51300,00 0,00 51300,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 a 
80113 Oowotenle U<;Zl1i6w do _ 500 000,00 500000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

~ Odpisy na zakladowy funclusz __AlI<ICjalnyell 6050,00 6050,00 6050,00 0,00 6050,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4700 
Szkmenia pracownik6w niebQd4cych c.zb1kaml 2100,00 2100,00 2100,00 0,00 2100,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0korpusu _by cywilnej 

85228 Uslugi opIftufIcze i specjalistyczne "slugi opIekullcze 36454,00 36454,00 36454,00 35360,00 1094,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4010 Wynagnodzenia..- _Ikilw 27700,00 27700,00 27700,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4040 Ooda1kowe _nodzenle roczne 2250,00 2250,00 2250,00 2250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4110 _ no ubezpleczenia spoIoc.zne 5410,00 5410,00 5410,00 5410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4440 Odpisy na za~ fundu.. _eA socjalnyell 1094,00 1094,00 1094,00 0,00 1094,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0' 

85230 Pomoc w zakresie dotywIsnia 68000,00 68000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
1 

3110 Sw;adcZenia spoIoc.zne 68000,00 88000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

85295 P.._ dilalalnQM 132150,00 132150,00 126400,00 0,00 126400,00 0,00 5750,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 01 

3110 SwiadcZen.. """""'"" 5 750,00 5 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 750,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4330 
Zakup uslug "",ez jednoslki ..m~ terytorialnego 128400,00 126400,00 126400,00 0,00 126400,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 o!
od InnycII Jednostek ~u !eryt_nago I 

854 Edukacyjna Ojliel<a w)'dl"""""'" 170880,00 170860,00 116980,00 111600,00 5380,00 0,00 53880,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

85401 SwietI... szkolne 121480,00 121480,00 118980,00 111800,00 5380,00 0,00 4500,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

3020 Wydatki 000_ niezallczone do wynagrodzeA 4500,00 4500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 o! 
4010 Wynagrodzenia..- _Ikilw 90000,00 90000,00 90000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 01 

4040 Doda_ wynagnodzenle roczne 4100,00 4100,00 4100,00 4100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 o! 
4110 _ na ubezpleczenia """""'"" 16500,00 16500,00 16500,00 16500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 01 

4120 _ na Fund.... PnIcy 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4210 Zakup mate_I wyj:)OSIWInla 1 000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4240 Zakup !to<Ikilw dydaIc1y<Znydll ksilp:ek 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4300 Zakup "slug pozOSlolydl 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

~ Odpisy na Z8~ fundusz ~_ socjalnydl 2880,00 2880,00 2880,00 0,00 2880,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

85415 
Pomoc materialna dia uc:zrri6w 0 charakterze 49380,00 49380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49360,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0
lI<ICjatnym 

3240 stypendla dla ucznlOw 46380,00 46380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46380,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

3260 Inne fomIy pomocy dis u<:zniilw 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

855 Rodzina 7006038 7008038 308389 323380 84989 0 9897667 0 0 0 0 ( 0 0 
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Zalacznik nr 3 

do UCHWAl Y BuoiETOWEJ GMINY SOCHOCIN 

na rok 2017 Nr .................................. . 

RAOY GMINY SOCHOCIN 

z dnia ........................ . 

Przychody i rozchody budzetu w 2017 r. 

3. 

• 

Pozyczki na finansowanie zadan realizowanych 
z udziatem srodkow pochodzqcych z budzetu 
UE 

§ 903 

§ 963 

Wp{fT 

Andrzej'tiJ"atowski 



• • 
Zalli\cznik nr 4 
do UCHWAtY BUOZETOWEJ GMINY SOCHOCIN 
na rok 2017 Nr .................... . 
RAOY GMINY SOCHOCIN 
z dnia ................................ . 


Dochody i wydatki zwi"zane z realizacj" zadan z zakresu administracji rz"dowej i innych zadan zleconych odr~bnymi ustawami 
w 2017 roku 

751 

75101 

4010 

celowe otrzymane z budZetu paitstwa na realizacj~ zadait 

IbieZllcych z zakresu administracji rzlldowej oraz innych zadait 
z1econvch gminie (zwiljZkom gmin) ustawami 

Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 

na ubezpieczenie spoleczne 

rz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz s~downictwa 

celowe otrzymane z budZetu paitstwa na rea1izacj~ zadait 

IbieZllCYCh z zakresu administracj i rzlldowej oraz innych zadait 
z1econych gminie (zwiljZkom gmin) ustawami 

Wynagrodzenia osobowe pracownikow 

1 21 I 217,00 

1023 1023,00 
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4110 Skladki na ubezpieczenia spofeczne 172,00 172,00 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 22,00 22,00 

852 Pomoc spoleczna 12600,00 12 600,00 12600,00 -

85213 

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby 
pobierajace niekt6re swiadczenia z pomocy spofecznej, niekt6re 
swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczllce w zajj(Ciach w 
centrum integracji spofecznej. 

12600,00 12600,00 12600,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budletu paiistwa na rea1izacj~ zadaii 
bie:l:l\cych z zakresu administracji fZ4dowej oraz innych zadaii 
zleconych grninie (zwiljZkom grnin) ustawami 

12600,00 

4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 12600,00 12600,00 

855 Rodzina 6899000,00 6899000,00 6899000,00 

85501 Swiadczenia wychowawcze 4503000,00 4503000,00 4503000,00 

2060 

Dotacje celowe otrzymane z budletu paiistwa na zadania bie4ce 
z zakresu administracji fZl!dowej zlecone grninom (zwiljZkom 
grnin, zwiljZkom powiatowo grninnym) zwiljZafle z realizacjll 
swiadczenia wychowawczego stanowillcego pomoc paiistwa w 
wychowaniu dzieci 

4503000,00 

3110 Swiadczenia spofeczne 4436453,00 4436453,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 46800,00 46800,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3250,00 325000 

4110 Skladki na ubezpieczenia spofeczne 9100.00 910000 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 1 100,00 1 10000 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 50000 

4210 Zakup materia16w i wyposazenia 3000,00 3000,00 

4300 Zakup uslug pozostalych 2250,00 2250,00 

4700 
Szkolenia pracownik6w nieb¢l!cych czlonkami korpusu sluZby 
cvwilnei 54700 54700 
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85502 
Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjneego 
oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia spolecznego 

2396000,00 2396000,00 2396000,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budZetu pailstwa na realizacjc; zadail 
bieZlIcych z zakresu administracji ~dowej oraz innych zadail 
zleconych gminie (zwiljZkom gmin) ustawami 

2396000,00 

31tO Swiadczenia spoleczne 2261214,00 2261214,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 43480,00 43480,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3250,00 3250,00 

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 73500,00 73500,00 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 1 150,00 1 150,00 

4210 Zakup material6w i wyposaZenia 6612,00 6612,00 

4300 Zakup uslug pozostalych 4300,00 4300,00 

4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 1094,00 1094,00 

4610 Koszty postc;powania slldowego i prokuratorskiego 200,00 200,00 

4700 
Szkolenia pracownik6w niebc;dllcych czlonkami kO/pusu sluZby 
cywilnej 

6 ~60 54,3,00 

1200,00 

§960 5,,3,00 

1200,00 

L 
6 960 543,O() 

Andrz:1l0WSki 
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Zatacznik nr 5 
do UCHWAl:. Y BUDZETOWEJ GMINY SOCHOCIN 

na rok 2017 Nr ............. . 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia ....................... . 

Dochody i wydatki zwi~zane z realizacj~ zadan wykonywanych na mocy porozumien z organami administracji rz~dowej 
w 2017 roku 

710 I I Dzialalnosc uslugowa 13000,001 13000,001 13000,00 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu 

panstwa na zadania biezqce 


71035 I I realizowane przez gmin~ na 
 13000,001 0,001 0,00 
podstawie porozumien z organami 
administracji rzqdowej 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu 

panstwa na zadania biezqce 


2020 
 realizowane przez gmin~ na 0,001 0,001 0,00 
podstawie porozumien z organami 

administracji rzqdowej 

Zakup uslug pozostatych 4300 0,001 13000,001 13000, 

Og6lem 13000,001 13000,001 13000,00 

W6tJj 

Andrzej Romatowski 
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Za.~cznik nr 6 
do UCHWAlY BUDZETOWEJ GMINY SOCHOCIN 
na rok 2017 
RADY GMINY SOCHOCIN 

zdnia ..................... .. 


Dochody i wydatki zwictzane z realizacjil zadan realizowanych w drodze um6w lub porozumien mi~dZy jednostkami samofZildu terytorlalnego 

w 2017 roku 

Dotacja celowa na pomoc finansow~ udzielan~ mi~dzy 
6300 liednostkami samorz~du terytorialnego na dofinansowanie 

zadari inwestycyjnych i zakup6w inwestycyjnych 

Dotacja celowa na pomoc finansowil udzielan~ mi~zy 
6300 liednostkami samorz~du terytorialnego na dofinansowanie 

zadari inwestycyjnych i zakup6w inwestycyjnych 

celowa na pomoc finansow~ udzielan~ mi~dzy 
nostkami samorz~du terytorialnego na dofinansowanie 
""n,"-h zadari inwestycyjnych i zakup6w inwestycyjnych 

Pomoc finansowa na przebudo~ drogi 

380 656 OOIPOwiato~j Nr 3.034W Szymaki-Smardzewo
, Sochocln Koloma 

Pomoc finansowa na wykonanie dokumentacji 
projektowej na zadanie pn"Przebudowa mostu 

30002807 przez rzek~ lydynia wraz z 
Idojazdami w ci~gu drogi powiatowej nr 
3036W Sochocin-Konradowo-Maluzyn" 

I
na wykonanie dokumentacji 

Projektowej na zadanie pn"Przebudowa drogi 
nnw;",t,,,_i Nr 3050W Lisewo-Slepowrony-

Andrz;(/lOWSki 




Zatacznik nr 7 

do UCHWAt Y BUCZETOWEJ GMINY SOCHOCIN 

na rok 2017 Nr .............. . 

RACY GMINY SOCHOCIN 
z dnia ...... . ......... . 

Dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedaz 

napoj6w alkoholowych oraz wydatki na realizacj~ zadan 


okreslonych w gminnym programie profilaktyki 

i rozwiClZywania problem6w alkoholowych w 2017 roku 


I. DOCHODY 

756 

75618 

0480 

II. TKI 

851 

85154 

4110 

4120 

Dochody od os6b prawnych, od os6b 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadajacych osobowosci 
prawnej oraz wydatki zwhlzane z ich 
poborem 

wptywy z innych opiat stanowiqcych 
dochody jednostek samorzqdu 
terytorialnego na podstawie ustaw 

Wptywy z opiat za zezwolenia na 
sprzedaz napoj6w alkoholowych 

Ochrona zdrowia 

Przeciwdziatanie alkoholizmowi 

Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 

Sktadki na Fundusz Pracy 

85000,00 

85000,00 

85000,00 

75000,00 

75000,00 

3095,00 

441,00 



Zatacznik nr 8 

do UCHWAl Y BUDZETOWEJ GMINY SOCHOCIN 


na rok 2017 Nr ................... .. 

RADY GMINY SOCHOCIN 


z dnia ................... . 


Wydatki na realizacjQ zadan okreslonych w gminnym programie 
przeciwdzialania narkomanii w 2017 roku 

Andrzej 



Zal!!cznik nr 9 

do UCHWALY BUDZETOWEJ GMINY SOCHOCIN 

na rok 2017 Nr................................ . 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia ............................................ . 


Dochody i wydatki zwillzane z realizacjll zadan wynikajllcych z ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 

roku, 0 utrzymaniu czystosci i porzlldku w gminach na rok 2017 


I. DOCHODY 

900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 

Gospodarka odpadami 

90002 793411,00 

Wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przezjednostki 
0490 samorz!!du terytorialnego na podstawie odrttbnych ustaw 793 111,00 

Wplywy z r6mych oplat 
0690 100,00 

z odsetek od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i 
0910 200,00 

II. TKI 

900 odpadami i ochrona srodowiska 793411,00 

90002 
odpadami 

793411,00 

W>t{T 

Andrze~toWSki 




Zatacznik nr 10 

do UCHWAtY BUOZETOWEJ GMINY SOCHOCIN 
na rok 2017 Nr........................... . 

RAOY GMINY SOCHOCIN 
zdnia .................................. . 

Dotacje podmiotowe dla samorz"dowych instytucji kultury 
w 2017 roku 

1 -
2 

921 92109 Gminny Osrodek Kultury 370000,00 

Dotacja podmiotowa z 
2480 budzetu dla samorzqdowej 

instytucji kultury 
370000,00 

921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna 150000,00 

Dotacja podmiotowa z 
2480 budzetu dla samorzqdowej 150000,00 

Og6lem 520000,00 



Zal~cznik nr 11 


do UCHWAt. Y BUDZETOWEJ GMINY SOCHOCIN 


na rok 2017 Nr ...................... . 


zdnia ...................... . 


Dotacje celowe dla podmiot6w niezaliczanych do sektora finans6w publicznych w 
2017 r. 

Lp. Dzial Rozdzial § Trese 
Kwota 
dotacji 

1 2 3 4 5 6 

Jednostki spoza sektora 
finans6w publicznych 

Nazwa zadania 

1 926 92605 2820 Promocja sportu i aktywnego stylu iycia 75000,00 

Og6lem 
75 000,00 

Andr;tt'} \:0 atowski 



e• 
Zafacznik nr 12 

do UCHWAlY BUDZETOWEJ GMINY SOCHOCIN 

na rok 2017 Nr .................. . 

RADY GMINY SOCHOCIN 

zdnia .......................... . 

Plan dochod6w rachunku dochod6w wfasnych oraz wydatk6w nimi finansowanych 
w 2017 roku . 

1 
Rachunek dochod6w wtasnych Publicznego Zespotu SzkOt i 
Przedszkoli SamorzCldowych 

Og6lem 120000,00 

120000,00 

120000,00 

T 
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Za.acznik nr 13 
do UCHWAtY BUDlETOWEJ GMINY SOCHOCIN 
na rok 2017 Nr ................................. .. 
RADY GMINY SOCHOCIN 
z dnia .................................... . 


Wydatki na 2017 rok obejmujctce zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego 

I I 
8 . 9 

Zamontowanie 
1 I 900 I 90015 I 4300 I Baraki Idodatkowych punkt6w 7850,131 7850,13 

oswietlenia. 

921 421092195 Zakup tablicy informacyjnej 1 2000,001 2000,00 

2 I Biele O~ata za energi~900 90015 I 4260 I 7954,881 7954,88
elektrycznq 

IRemont drogi gminnej z 3 I 600 I 60016 I 4270 I Bol~cin 1 10580,611 10580,61
mostkiem 
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4 600 60016 4270 Budy Gutarzewskie Remont drogi gminnej 6769,32 6769,32 

5 600 60016 4270 Ciemniewo Remont drogi gminnej 8674,96 8674,96 

6 600 60016 6050 Drozdzyn 
Wykonanie dokumentacji 
na przebudow~ drogi 
gminnej 

14846,99 0,00 14846,99 

7 900 90015 4260 Gromadzyn 
Optata za energi~ 
elektrycznq 

7053,74 7053,74 

8 921 92109 4210 Gutarzewo 
Zakup material6w i 
wyposazenia do swietlicy 
wiejskiej w Gutarzewie 

9954,88 9954,88 

9 926 92695 6060 Idzikowice 
Zakup wyposazenia 
publicznego placu zabaw 

11 604,54 0,00 11 604,54 

10 600 60016 6050 J~drzejewo przebudowa drogi 7480,38 0,00 7480,38 

11 600 60016 6050 K~pa 

Wykonanie dokumentacji 
na przebudow~ drogi 
gminnej 

8447,42 0,00 8447,42 

12 926 92695 4210 Koliszewo 
Zakup ogrodzenia i urzqzen 
placu zabaw 

9585,12 9585,12 
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13 600 60016 4300 Kolonia Sochocin Po9tlilbienie i oczyszczenie 
przydroznych row6w 

8020,79 8020,79 

14 921 
. 

92109 4300 KorozClb 

Zakup i porozenie kostki 
brukowej na placu przy 
swietlicy wiejskiej w 
Kolozlilbiu 

12457,82 12457,82 

15 

926 92695 4300 

Kondrajec 

Zakup i montarz ogrodzenia 
placu zabaw 

6000,00 6000,00 

926 92695 6060 
Zakup wyposazenia placu 
zabaw 

7538,63 0,00 7538,63 

16 600 60016 6050 Kuchary Kr61ewskie Przebudowa drogi. 7963,90 0,00 7963,90 

17 600 60016 6050 Kuchary lydowskie Budowa drogi. 13168,88 0,00 13168,88 

18 600 60016 6050 Milewo przebudowa drogi. 11035,69 0,00 11 035,69 

19 
900 90015 4300 

Niewikla 

Zamontowanie 
dodatkowych punkt6w 
oswietlenia. 

5000,00 5000,00 

600 60016 4300 
Pog~bienie row6w przy 
drodze gminnej 

4272,26 4272,26 

20 

600 60016 4210 

Podsmardzewo 

Zakup zuzlu 4800,00 4800,00 

600 60016 4300 Transport zuzlu. 2500,00 2500,00 

600 60016 4210 
Zakup srodk6w 
chwastob6jczych 

351,03 351,03 

21 600 60016 6050 Pruszkowo 
SporzCldzenie dokumentacji 
projektowej na przebudowlil 
drogi 

9812,66 0,00 9812,66 

22 900 90015 4300 Rzy 
Zamontowanie 
dodatkowych punkt6w 
oswietlenia 

8817,18 8817.18 

23 600 60016 6050 Smardzewo Przebudowa drogi 17 150,83 0,00 17150,83 
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24 926 92695 6060 Sochocin 
Zagospodarowanie terenu, 
zakup i montai: sKowni 
zewn~trznej 

28442,50 0,00 28442,50 

25 600 60016 6050 Slepowrony przebudowa drogi 9272,26 0,00 9272,26 

26 600 60016 6050 Wierzb6wiec 
Asfaltowanie drogi 
Wierzb6wiec - lelechy 

8418,98 0,00 8418,98 

27 926 92695 6060 Wycinki 
Zakup wyposazenia placu 
zabaw 

7053,74 0,00 7053,74 

28 600 60016 6050 lelechy przebudowa drogi 8788,73 0,00 8788,73 

Og6tem 293668,85 122642,72 171 026,13 

Andrzej 







UZASADNIENIE 


• 


• 


W planie dochod6w budzetu gminy na 2017 rok uwzglfidniono wszystkie 

mozliwe i:r6d~a pozyskania dochod6w gminy. 

NajwifikszCl pozycjfi, bo 35,07 % planowanych dochod6w stanowiCi subwencje 

og61ne z budzetu panstwa dla jednostek samorzCldu terytorialnego dzia~ 758- R6zne 

rozliczenia 7 785 911 z~ ( CZfiSC oswiatowa wynoszClca 4476 022 z~ - 20,16% CZfiSC 

wyr6wnawcza wynoszClca 3 309 889 z~ - 14,91 % wszystkich dochod6w). 

Dzial 756 Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadajClcych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiCizane z ich poborem zamyka 

sifi kwotCi 5 862 049 zt i stanowi 26,40% dochod6w, w tym najwifiksze pozycje to 

udziat w podatku dochodowym od os6b fizycznych - 3 127779 zt tj. 53,36%, podatek 

od nieruchomosci - 1 791 100 zt tj. 30,55%, pozosta~e 16,09% to kwota 943 170 z~

wptywy z podatku rolnego, lesnego, od czynnosci cywilnoprawnych, od spadk6w 

i darowizn, optaty skarbowej, od srodk6w transportowych, o~aty za zezwolenia na 

sprzedaz alkoholu oraz udzia~ w podatku dochodowym od os6b prawnych . 

Dochody z tytu~u podatku lesnego oszacowano na pod stawi e 

przewidywanych wp~6w w 2016 roku oraz zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 

dnia 20 pai:dziernika 2016 r. w sprawie sredniej ceny drewna uzyskanej przez 

nadlesnictwa za pierwsze trzy kwarta~ 2015 r. oraz obnizenia ceny z kwoty 191,01 zt 

do kwoty 190,90 zt Podatek rolny oszacowano na podstawie przewidywanych 

wp~6w w 2015 roku oraz przyjmujClc za~ozenie obnizenia ceny skupu zyta z kwoty 

52,44 zt za 1dt ogtoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 pai:dziernika 

2016 r. w sprawie sredniej ceny skupu zyta za okres jedenastu kwartat6w 

poprzedzajClcych kwartat poprzedzajClcy rok podatkowy 2016 r. do kwoty 45 zt. za 

1dt. 

Podatek od nieruchomosci zosta~ obliczony szacunkowo na podstawie naleznosci 

naliczonych na- rok 2016 z uwzglfidnieniem zmian w stawkach na rok 2017. Podatek 

od srodk6w transportowych zostat obliczony szacunkowo na podstawie naleznosci 

naliczonych na rok 2016. 



Dzial 852 Pomoc sp~eczna - 308 600 z~ stanowi 1,39% dochodow. Sij to g~ownie 

dotacje na dofinasowanie zadan w~asnych gminy. 

Dzial 855 Rodzina - 6 904 1 00 z~ stanowi 31,10 % dochodow og~em. Dochody w 

tym dziale stanowiij glownie dotacje celowe na realizacj~ swiadczen 

wychowawczych oraz na wyplat~ swiadczen rodzinnych swiadczen z funduszu 

alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z 

ubezpieczenia sp~ecznego. 

Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska - 802 011 z~ stanowi 

3,61 % dochodow. Najwi~kszij pozycj~ dochodow w tym dziale stanowi op~ata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 793 111 zt Pozosta~e dochody to op~aty za 

korzystanie ze srodowiska i op~aty produktowej, koszty upomnien oraz wp~ 

z odsetek. 

Dzia~ 600 Transport i lijcznos6 - 198 068 zt stanowi 0,89 % dochodow og~em. Jest 

to dochod majijtkowy z tytutu dotacji na program finansowany z udzia~em srodkow 

europejskich na realizacj~ przedsi~wzi~cia "Przebudowa drog gminnych relacji 

Gutarzewo-Podsmardzewo-Smardzewo", zgodnie z podpisanij umowij 

o dofinansowanie. 


Dzia~ 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 79012 zt Stanowi 


0,36% dochodow ogo~em. Jest to dochod majijtkowy z tytu~u dotacji na realizacj~ 


zadania z udzia~em srodkow europejskich "Budowa i rozbudowa system ow 


wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu 


P~onskiego". 


tijczne wp~ wymienionych dzia~ow to 98,82 % ogolnych dochodow. 


Pozosta~e dochody to : 


Dzial 020 Lesnictwo rozdzia~ 02095 Pozosta~a dzia~alnos6 - 4 000 z~ - dochody 


z dzierzawy terenow ~owieckich , 


Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdzia~ 70005 Gospodarka gruntami 


i nieruchomosciami - 7 428 zt - dochody z najmu i dzierzawy , wp~ z op~at za 


uzytkowanie wieczyste nieruchomosci. 


Dzial710 Dzia~alnos6 us~ugowa, rozdziat 71035 Cmentarze -13000 zt - dotacja 


na realizacj~ zadan z zakresu administracji rzijdowej, 


Dzial 750 Administracja publiczna, rozdzia~ 75011 Urz~dy Wojewodzkie 


- 47 726 z~ dotacja na zadania z zakresu administracji rZijdowej, 
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rozdziat 75023 UrzEildy gmin 10 000 zt. - wptywy z tytutu odsetek od lokat. 


Dzial 751 UrzEildy naczelnych organ6w wtadzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 


oraz s<:\downictwa, rozdziat 75101 UrzEildy naczelnych organ6w wtadzy panstwowej, 


kontroli i ochrony prawa -1 217 zt (dotacja na zadania zlecone). 


Dzial 801 - Oswiata i wychowanie, rozdziat 80101- Szkoty podstawowe - 2 900 zt 


zaplanowano wptywy z optat za duplikaty swiadectw i odsetki od srodk6w na 


rachunku bankowym, rozdziat 80104 - Przedszkola -119 000 zt. oraz rozdziat 


80148 - Storowki szkolne i przedszkolne - 68000 zt S<:\ to wptywy z optat 


pobieranych w przedszkolu i wptaty za obiady dzieci korzystaj<:\cych ze stot6wek. 


Planowane dochody w tych dziatach wynosz<:\ 262 054 zt. i stanowi<:\ 1,18% 


planowanych dochod6w. 


t<:\czne planowane dochody gminy na 2017 rok zamykaj<:\ siEil kwot<:\ 


22 203 022 zt i stanowic:t: 


dochody biei:<:\ce - 21 925942 zt. 


dochody maj<:\tkowe - 277 080 zt. 


Planowane zadtui:enie na pocz<:\tek roku budi:etowego wynosi 1 521 624 zt tj. 6,85% 


planowanych dochod6w, natomiast na koniec roku 2745579 zt tj. 12,37 % 


planowanych dochod6w. 


Planuje siEil deficyt budi:etu w wysokosci 1 224 573 zt. Planowana jest emisja 


obligacji kwota planowanej emisji 2 000 000 zt Przychody z emisji obligacji zostani<:\ 


przeznaczone na pokrycie deficytu oraz na sptatEil zobowi<:\zan z tytutu kredytu 


w wysokosci 677 379 zt. oraz z tytutu sptaty poi:yczki w wysokosci 98 048 zt. 


NajwiEilksz<:\ pozycjEil wydatk6w stanowi Dziat 801 - Oswiata i wychowanie 

7 177640 zt, tj. 30,64% wydatk6w. t<:\czne wydatki dziat6w na oswiatEil ( 801 i 854 ) 


wynosz<:\ 7 348 500 zt tj. 31,37% w tym: 


Dzial801 - Oswiata i wychowanie - 7 177640 zt. tj. 30,64 %, w tym rozdziaty: 


80101 - Szkoty podstawowe - 3562587,28 zt. 


80103 - Odziaty przedszkolne w szkotach podstawowych - 181 173 zt. 


80104 - Przedszkola - 725700 zt. 


80110 - Gimnazja - 1 401 300 zt. 


80113 - Dowoi:enie uczni6w do szk6t - 500 000 zt. 


80146 - Doksztatcanie i doskonalenie nauczycieli - 25329 zt. 
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80148 - Strnowki szkolne i przedszkolne - 373 600 zt 

80149 - Realizacja zadari wymagajClcych stosowania specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziatach przedszkolnych w szkrnach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 22 000 zt 

80150 - Realizacja zadari wymagajClcych stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci i mtodziezy w szkrnach podstawowych, gimnazjach, liceach 

ogolnoksztatcClcych, liceach profilowanych i szkotach zawodowych oraz szko~ach 

artystycznych - 343 070,72 zt 

80195 - Pozostata dzia~alnos6 - 42880 zt 

Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 170 860 zt , w tym : 

85401 - SWietlice szkolne -121 480 zt 

85415 - Pomoc materialna dla uczniow - 49 390 zt 

Podziat planowanych wydatkow na oswiat~ w poszczegolnych placowkach 

oswiatowych przedstawia si~ nast~pujClCO: 

Publiczny Zesp& Szk& i Przedszkoli SamorzCldowych w Sochocinie - 4 730 000 zt 

Szkota Podstawowa w Kotoz~biu - 1 115 000 zt 

Szkrna Podstawowa w Smardzewie - 820 000 zt 

Dzial 750 - Administracja publiczna - 3227 929 z~ stanowi 13,78% ogolnych 

wydatkow, wydatki biezClce 3 314 949 zt, wydatki majCltkowe ( wymiana centrali 

telefonicznej) - 13 000 zt, 

wtym: 

rozdzia~ 75011 - Urz~dy wojewodzkie - 47 726 z~, wydatki na wynagrodzenia 

pracownikow realizujClcych zadania z zakresu administracji rzCldowej. 

rozdzia~ 75022 - Rady gmin - 106 000 z~, wydatki zwiClzane z funkcjonowaniem 

organu stanowiClcego (diety, zakup materiatow i ustug ). 

rozdzia~ 75023 - Urz~dy gmin - 2 970 003 zt w tym wydatki majCltkowe 

13 000 zt zwiClzane z zakupami inwestycyjnymi oraz wydatki remontowe w kwocie 

18000 zt 

W wydatkach biezClcych Urz~du Gminy uj~to wydatki zwiClzane z utrzymaniem 

budynkow, ubezpieczeniem mienia gminnego, wynagrodzeniem pracownikow 

oraz inne wydatki zwiClzane z funkcjonowaniem i wypetnianiem obowiClZkow 
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ustawowych samorzCldu terytorialnego (np. wydatki zwiClzane z dochodzeniem 


naleznosci podatkowych, diety soHys6w). 


75075 - Promocja jednostek samorzCldu terytorialnego - 76 700 zt zaplanowano 


srodki na koszty promocji Gminy Sochocin. 


75095 Pozostafa dzialalnosc 27500 zl, zaplanowano wypfaty diet dla soHys6w 


uczestniczClcych w sesjach. 


Dziaf 852 - Pomoc Spoleczna - 861 704 zt stanowi 3,68% wydatk6w og6fem 


wtym: 


Rozdziat 85205 Zadania w zakresie przeciwdziatania przemocy w rodzinie -2800 zl 


W tym rozdziale uj~to wydatki zwiClzane realizacjCl Uchwaly nr VII43/2011 Rady 


Gminy Sochocin z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie Gminnego Programu 


Przeciwdzialania przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 


lata 2011 - 2016. Zgodnie z UchwafCl jednym z dzialan majClcych na celu 


zmnleJszenie skali przemocy w rodzinie bylo powofanie Zespofu 


Interdyscyplinarnego. Zatem, aby Zesp61 m6g1 prawidlowo funkcjonowac niezb~dne 


sCl wydatki przewidziane na szkolenia czlonk6w Zespofu. W zwiClzku ze 


zmieniajClcymi si~ przepisami prawa w 2017 roku wszyscy czfonkowie Zespofu 


Interdyscyplinarnego muszCl odbyc szkolenie. Aby uniknClc duzych koszt6w szkolen 


indywidualnych planuje si~ kompleksowe szkolenie dla Zespofu Interdyscyplinarnego 


w zakresie przeciwdzialania przemocy, kt6re mogloby si~ odbyc w Urz~dzie Gminy w 


Sochocinie. Uj~to takze wydatki zwiClzane z biezClcCl dzialalnosciCl Zespolu 


Interdyscyplinarnego (np. zakup artykul6w biurowych, publikacji). Zespot zostal 


powofany ZarzCldzeniem nr 64/2011 W6jta Gminy Sochocin z dnia 30 wrzesnia 2011 


roku zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 0 przeciwdzialaniu 


przemocy w rodzinie. 


Rozdzial85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opfacane za osoby pobierajClce 


niekt6re swiadczenia z pomocy spofecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za 


osoby uczestniczClce w zaj~ciach w centrum integracji spotecznej - 30600 zl. Srodki 


w tym rozdziale przeznaczone b~dCl na opfacenie skladek na ubezpieczenie 


zdrowotne za osoby pobierajClce niekt6re swiadczenia z pomocy spofecznej (zasHki 


stale - zadanie wlasne) oraz niekt6re swiadczenia rodzinne (swiadczenia 


piel~gnacyjne - zadanie zlecone). 
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Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne op~acane za osoby pobierajetce zasKek sta~ w 

100% powinny bye finansowane z budzetu Wojewody, dlatego na rok 2017 nie 

planuje si~ udziaJu wJasnego gminy w powyzszym zadaniu. 

RozdziaJ 85214 ZasHki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skJadki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 123 400 zt Srodki w tym rozdziale 

zaplanowano na wypJat~ zasHk6w okresowych, celowych i schronien dla os6b 

bezdomnych oraz na ewentualny zakup usJug pogrzebowych. 

Rozdzia~ 85216 ZasHki staJe - 100900 zt Srodki w tym rozdziale przeznaczone 

b~det na wypJat~ zasHk6w sta~ch osobom trwale niezdolnym do pracy z powodu 

orzeczenia 0 niepeJnosprawnosci oraz pozostajetcych w trudnej sytuacji materialnej z 

powodu osietgni~cia wieku emerytalnego przy jednoczesnym braku uprawnien do 

swiadczen emerytalno - rentowych. 

RozdziaJ 85219 Osrodki Pomocy SpoJecznej - 367 400 zt Zaplanowane wydatki to 

wynagrodzenia pracownik6w GOPS i ich pochodne oraz pozostaJe wydatki 

zwietzane z biezetcet dziaJalnosciet Osrodka (wyposazenia b~detcego na stanie 

jednostki, przewidywane szkolenia, zakup artykuJ6w biurowych, zakup uslug, 

odnowienie licencji na programy komputerowe, itp.). Zaplanowano r6wniez nagrody 

w zwietzku z przypadajetcym 21 listopada dniem pracownika socjalnego co jest 

zgodne z regulaminem wynagradzania oraz 2 nagrody jubileuszowe zgodnie z 

ustawet 0 pracownikach samorzetdowych. Zaplanowano r6wniez wydatki zwietzane 

z utrzymaniem samochodu sJuzbowego Osrodka - zakup paliwa, odnowienie polisy 

OC, myjnia, itp. 

W Osrodku zatrudnionych jest trzech pracownik6w socjalnych co jest zgodne z 

zaleceniami pokontrolnymi Wojewody Mazowieckiego a takze z art. 110 ust. 11 i 12 

ustawy 0 pomocy spoJecznej. 

RozdziaJ 85228 UsJugi opiekuncze i specjalistyczne usJugi opiekuncze - 36 454 zt W 

tym rozdziale zaplanowane set srodki na realizacj~ usJug opiekunczych 

specjalistycznych usJug opiekunczych. W 2017 roku usJugi opiekuncze b~det 
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realizowane przez opiekuna w srodowisku pracy socjalnej zatrudnionego w petnym 

wymiarze czasu pracy. 

Rozdzia~ 85230 Pomoc w zakresie dozywiania - 68 000 z~, w rozdziale tym ujE;!te 

zostan~ wydatki zwi~zane z realizacj~ wieloletniego programu "Pomoc panstwa w 

zakresie dozywiania". Rozdzia~ ten wprowadzony zosta~ na podstawie 

Rozporz~dzenia Ministra Finans6w z dnia 25 lipca 2016 roku zmieniaj~cego 

rozporz~dzenie w sprawie szczeg6towej klasyfikacji dochod6w, wydatk6w i 

rozchod6w oraz srodk6w pochodz~cych ze zr6det zagranicznych (Oz. U. poz.1121). 

Rozdzia~ 85295 Pozosta~a dziatalnosc - 132 150 zL Zaplanowane wydatki w tym 

rozdziale obejmuj~ wydatki zwi~zane z realizacj~ porozumien z Powiatowym 

UrzE;!dem Pracy na realizacjE;! prac spotecznie uzytecznych oraz przewidywan~ 

odptatnosc za pobyt mieszkanc6w naszej gminy w Oomach Pomocy SpoJecznej. 

Wzrost poziomu wydatk6w wynika z corocznych podwyzek optat z tytutu pobytu 

podopiecznych w Oomach Pomocy Spotecznej oraz z koniecznosci umieszczenia w 

OPS dla os6b z zaburzeniami psychicznymi dodatkowej osoby. 

Dziat 855 - Rodzina - plan 7 006 036 zt tj. 29,91% planowanych wydatk6w og6tem. 

Rozdziaf 85501 Swiadczenie wychowawcze - 4503000 zf, w rozdziale tym ujE;!te 

zostaty wydatki zwi~zane z realizacj~ zadan wynikaj~cych z ustawy z dnia 11 lutego 

2016 r. °pomocy panstwa w wychowaniu dzieci (Oz. U. poz. 195). 

Rozdzia~ 85502 Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

z sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego 

2 396 000 zt W tym rozdziale ujE;!to wydatki zwi~zane z wyptat~ swiadczen 

rodzinnych, swiadczen z funduszu alimentacyjnego, optacaniem sktadek na 

ubezpieczenia sporeczne za osoby pobieraj~ce swiadczenie pielE;!gnacyjne oraz 

koszty obstugirealizowanych w tym rozdziale swiadczen. Wydatki w tym rozdziale 

obejmuj~ r6wniez wynagrodzenia pochodne wynagrodzen pracownika 

bezposrednio realizuj~cego przedmiotowe swiadczenia. Realizacja zadan w tym 
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rozdziale jest w 1 00% finansowana z budzetu Wojewody. Realizacja swiadczen 

uzalezniona jest od wysokosci otrzymanej dotacji. 

RozdziaJ 85504 Wspieranie rodziny - 45754 zJ, w rozdziale tym uj~to wydatki 

zwiC\zane z realizacjC\ ustawy 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast~pczej. 

Zaplanowano wydatki zwiC\zane z zatrudnieniem Asystenta Rodziny. 

RozdziaJ 85510 DziaJalnosc plac6wek opiekunczo wychowawczych - 61 282 zJ, 

w rozdziale tym uj~to wydatki zwiC\zane z pokryciem odpJatnosci za pobyt dzieci 

w Domach Dziecka zgodnie z ustawC\ 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zast~pczej. 

Dziaf 600 - Transport i JC\cznosc - 2 135 081 zJ, stanowiC\ce 9,11 % wydatk6w 

og6tem w tym: 

rozdziat 60012 Generalna dyrekcja Dr6g Krajowych i Autostrad - 1 000 zt 

rozdziat 60013 Drogi publiczne wojew6dzkie - 1 000 zt 

rozdziaJ 60014 Drogi publiczne powiatowe - 515 656 zt 

Planowane wydatki to przewidywane opJaty za przejscie w pasie drogowym oraz 

dotacja na pomoc finansowC\ dla powiatu w wysokosci 495 656 zt. 

rozdziat 60016 - Drogi publiczne gminne - 1 617 425 zt w tym wydatki majC\tkowe 

1 219 000 zt. wydatki biezC\ce 398 425 zt. - zakup ustug oraz towar6w zwiC\zanych z 

biezC\cymi remontami i naprawami oraz odsniezaniem dr6g. 

Dziaf 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 42 000 zt tj. 0,18% wydatk6w, rozdziaJ 

70005 - Gospodarka gruntami nieruchomosciami - 42 000 zJ - opJaty notarialne, 

opJaty za wycen~ grunt6w, map i wyrys6w koszty post~powania sC\dowego oraz 

odszkodowania na rzecz os6b fizycznych za przej~cie grunt6w. 

Dzial 710 - DziaJalnosc ustugowa 53 000 zt, co stanowi 0,23% wydatk6w w tym : 

rozdziat - 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 40 000 zJ 

rozdziat - 71035 - Cmentarze 13 000 zt 
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DziaJ 751 - Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej , kontroli i ochrony 

prawa oraz sqdownictwa, rozdzial 75101 - Urz~dy naczelnych organ6w wtadzy 

panstwowej kontroli i ochrony prawa 1 217 zt - prowadzenie rejestr6w wyborc6w. 

DziaJ 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpoi:arowa - 342 864 zt 

stanowiqce 1,46% wydatk6w ogotem; w tym: 

rozdziat 75404 - 5 000 zt zaplanowano wptat~ na panstwowy fundusz celowy dla 

Komendy Powiatowej Policji w ptonsku z przeznaczeniem na zakup radiowozu. 

rozdziat 75410 - 5000 zt zaplanowano wptat~ na panstwowy fundusz celowy dla 

Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w ptonsku z przeznaczeniem na 

budow~ strai:nicy. 

rozdziat 75412 - Ochotnicze strai:e poi:arne - 231 099 zt, co stanowi 0,98 % 

wydatk6w og6tem. Zaplanowano koszty utrzymania gotowosci bojowej 

( wynagrodzenia kierowc6w, koszty ekwiwalent6w za udziat w akcji, koszt 

ubezpieczen, zakup paliwa itp.) Zaplanowano r6wniei: wydatki majqtkowe ( zakup 

samochodu poi:arniczego dla OSP Sochocin) w wysokosci 60 000 zt 

rozdziat 75421 - Zarzqdzanie kryzysowe- 101 765 zt Wydatki majqtkowe 98765 zt 

na realizacj~ zadania z udziatem srodk6w europejskich "Budowa i rozbudowa 

system6w wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie 

Powiatu PJonskiego". Kwot~ 3 000 zJ zaplanowano na szkolenia pracownik6w 

z zakresu zarzqdzania kryzysowego. 

DziaJ 757 -Obstuga dtugu publicznego rozdziat 75702 - Obstuga papier6w 

wartosciowych, kredyt6w i poi:yczek jednostek samorzqdu terytorialnego - 80 000 zt 

- odsetki od zaciqgni~tego kredytu i poi:yczki . 

DziaJ 758 - R6zne rozliczenia rozdziat 75818 Rezerwy og61ne i celowe - 100 000 zt 

DziaJ 851 - Ochrona zdrowia - 85 000 zt, tj. 0,36% - wydatki zwiqzane z realizacjq 

profilaktycznych program6w gminnych, w tym: 

rozdziaJ 85153 - Zwalczanie narkomanii 10000 zt 

rozdziaJ 85154 - PrzeciwdziaJanie alkoholizmowi 75 000 zt 
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Dzial 900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska - 1 347 138 zt, co 

stanowi 5,75% wydatk6w og6tem w tym: 

rozdziat 90001 - Gospodarka sciekowa i ochrona w6d - 15 000 zt Planowane 

wydatki na oczyszczanie i remont kolektor6w deszczowych 15 000 zt 

rozdziat 90002 - Gospodarka odpadami - 808 411 zt Planowane koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbierania, 

transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania, koszt tworzenia punkt6w 

selektywnego zbierania odpad6w oraz koszty administracyjne - 793 411 zt oraz na 

program "Demontaz, odbi6r, transport i utylizacja wyrob6w zawierajClcych azbest z 

terenu Gminy Sochocin w 2017 r - etap II" -15000 zt 

rozdziat 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 135 000 zt - zakup ustug w zakresie 

_ 	 utrzymania porzCldku na terenie gminy. W rozdziale tym mieszczCl si~ r6wniez 

planowane wydatki na odtawianie bezpanskich ps6w w wysokosci 45 000 zt 

rozdziat 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 37 600 zt - zakup ustug 

i materiat6w w zakresie piel~gnacji zieleni oraz koszt energii zuzytej do fontanny. 

rozdziat 90015 - Oswietlenie ulic, plac6w i dr6g 315 000 zt na wydatki biezClce 

konserwacja i energia zuzyta do oswietlenia ulic i dr6g. W rozdziale tym mieszczCl 

si~ r6wniez wydatki na zamontowanie nowych punkt6w oswietleniowych. 

rozdziat - 90019 - wptywy i wydatki zwiClzane z gromadzeniem srodk6w z optat i kar 

za korzystanie ze srodowiska - 26 127 zt W rozdziale tym zaplanowano optaty za 

korzystanie ze srodowiska, koszt sporzCldzenia: planu gospodarki niskoemisyjnej, 

raportu z programu ochrony srodowiska. 

Dzial 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 569 900 zt, co stanowi 

2,43% wydatk6w, w tym: 

rozdziat 92109- Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby - 412900 zt 

W rozdziale tym zaplanowano dotacj~ dla Gminnego Osrodka Kultury w wysokosci 

370 000 zt, wydatki zwiClzane z utrzymaniem swietlicy w Kotoz~biu oraz wydatki w 

ramach realizacji funduszu soteckiego. 

rozdziat 92116- Biblioteki - 150 000 zt dotacja dla GBP 

92120 Ochrona zabytk6w i opieka nad zabytkami 5000 zt przeznaczono na prace 

porzCldkowe w alejach zabytkowych b~dClcych wtasnosciCl gminy. 

rozdziat 92195 Pozostata dziatalnosc 2 000 zt (wydatki zwiClzane 

z uczestniczeniem w obchodach swiClt panstwowych). 
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Dzial 925 rozdziat 92503 - Rezerwaty i pomniki przyrody 3 000 z~ zaplanowano na 

piel~gnacj~ pomnik6w przyrody. 

Dzial 926 - Kultura fizyczna 186 726 zt, co stanowi 0,79% wydatk6w og6~em 

wtym: 

92601 - Obiekty sportowe - 40 000 zJ biezqce utrzymanie stadionu w Sochocinie. 

92605 - Zadania w zakresie kultury 'fizycznej - 75 000 zt W tym rozdziale 

zaplanowano wydatki na udzielenie dotacji dla stowarzyszen realizujqcych zadania w 

zakresie kultury fizycznej. 

92695 - pozostata dziafalnosc - 71 726 zt Planowane wydatki na zakup placu 

zabaw i zakup sifowni zewn~trznej w ramach realizacji Funduszu soteckiego oraz 

koszty przeglqd6w technicznych. 

Dzial 010 - Rolnictwo i fowiectwo planowane wydatki 37 500 zt co stanowi 0,16% 

wydatk6w og6fem. 

rozdziat 01010 - infrastruktura wodociqgowa i sanitacyjna wsi 31 000 zt, obejmLlje 

wydatki biezqce ( mapy do cel6w projektowych, ustugi geodezyjne, projekty 

zamienne). 

rozdziaf 01030 - Izby rolnicze 6 500 zt zaplanowano wptaty na rzecz Izb rolniczych. 

Planowane tqczne wydatki realizowane w ramach funduszu soteckiego wynoszq 

e 	 293668,85 zt, w tym: wydatki biezqce 122642,72 zt., wydatki majqtkowe 

171026,13zt. 

Wydatki majqtkowe zaplanowano na kwot~ 1 951 061 zfotych tj. 8,33% wydatk6w 

budzetu , w tym wydatki na inwestycje gminne 1 445 405 zt tj. 6,17 % wydatk6w 

budzetu. 

Rezerwy celowe i og61ne zaplanowano na kwot~ 100 000 zt 

W roku 2017 Gmina Sochocin przewiduje w ramach inwestycji jednorocznych: 

- Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowosci Slepowrony planowany 

koszt 200 000 zt 

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci K~pa planowany koszt 200 000 zt 

- Przebudowa drogi w miejscowosci Wierzb6wiec planowany koszt 100 000 zt 
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- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudow~ drogi gminnej w miejscowosci 

Drozdzyn - 15 000 zt 

- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudow~ drogi gminnej w miejscowosci 

Pruszkowo - 10 000 zt 

- Budowa i rozbudowa system6w wczesnego ostrzegania przed zjawiskami 

katastrofalnymi na terenie Powiatu P~onskiego - 98 765 zt 

Zaplanowano r6wniez zakupy inwestycyjne: 

- zakup samochodu pozarniczego- 60 000 z~; 

- zakup centrali telefonicznej - 13 000 z~; 

- zakup wyposazenia plac6w zabaw i si~owni zewn~trznej - 54 640 zt 

_ 	 Planowane wydatki inwestycyjne w 2017 roku na realizacj~ przedsi~wzi~c : 

- przebudowa dr6g gminnych relacji Gutarzewo-Podsmardzewo i Smardzewo etap II 

wartosc 311 281,25 zt Jest to inwestycja realizowana z dofinansowaniem srodk6w 

unijnych. 

- Budowa mostu Gutarzewo - Podsmardzewo - 0,00 zt 

- Modernizacja i odwodnienie dr6g gminnych na terenie miejscowosci Sochocin 

187718,75 zt 

• Modernizacj~ dr6g gminnych w miejscowosciach: Milewo-Smardzewo-K~pa 

i Kuchary Zydowskie-J~drzejewo-Kuchary Kr61ewskie ich wartosc wyniesie 

165000 zt 

- przebudowa dr6g gminnych relacji Milewo-Zelechy - 30 000 zt 

• 	 Wydatki budzetu zamykajq si~ kwotq 23527 615 z~otych, w tym wydatki biezqce 

21 476534 zt, tj. 91,67%, wydatki majqtkowe 1 951 061 zt, tj. 8,33%. 

Zadania w~asne gminy wynoszq 15971 396 z~otych tj. 68,17 % og61nych wydatk6w, 

na zadania zlecone z zakresu ad ministracji rZqdowej 6960 543 z~otych tj. 29,71% 

oraz 495 656 zt tj., 2,12% przeznacza si~ na realizacj~ zadan na podstawie 

porozumien. 

Zaplanowane wydatki zosta~ przeszacowane zgodnie ze wskaznikami 

wzrostu cen towar6w i us~ug . 

Sochocin dnia 14.11.2016 r. 

Andrz'tt.:towSki 

12 



WstEtpny projekt planu finansowego na 2017 rok 

• 


• 


dziat - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
rozdziai - 921 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby 

Nazwa jednostki GMINNY OSRODEK KUL TURY W SOCHOCINIE 
Wyszczegolnlenle Plan na 2017 roK 

1 l. 

1.Stan srodk6w na poczqtek roku 5 188,92 

2. Przychody og6tem 380000,00 

dotacja z budt:etu gminy 370000,00 

przychody wiasne 10000,00 

3. Dotacja na inwestycje 0,00 

RAZEM 385188,92 

II. KOSZTY 
4. Koszty og6tem 380000,00 

Wynagrodzenie 207000,00 

Wynagr. z tyt. um6w zlecenia i 0 dzieto 25000,00 

Skiadki z tyt. ubezp.spoieczn. 39500,00 

Sktadki na Fundusz Pracy 4300,00 

Odpis na ZFSS 6300,00 

Podr6ze siut:bowe i krajowe 1 500,00 

ZUZycie energii 35000,00 

inne optaty 4000,00 

Zakup towar6w i ustug 57400,00 

Pozostaie koszty 

5.Stan srodk6w na koniec okresu sprawozdawczego 5188,92 

6.Wydatki majqtkowe 
11. Nalet:noScl 
Itl.LOOOWlqzama 

w tym wymagalne 

Kierownik jednostki 



00K.422.22.2016 Sochocin, 17.10.2016r. 

PLANOWANY PLAN DZIALALNOSCI 

GMINNEGO OSRODKA KULTURY w Sochocinie na 2017 rok 


I.CEL 
Prowadzenie wielokierunkowej dzialalnosci kulturalnej. Upowszechnianie kultury 

przez rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowaii srodowiska. 
Rozwijanie uzdolnien artystycznych i zainteresowaii kulturalnych przez uczestnictwo 
w rOZnorodnych fonnach edukacji kulturalnej. Wspieranie i promowanie inicjatyw 
kulturalnych srodowiska. Ksztahowanie pozytywnych wzorcow uczestnictwa w kulturze, 
poprzez uczestnictwo w sekcjach i zespolach dzialaj~cych w OOK. Wspoldzialanie z ro.znymi 
instytucjami i organizacjami dzialaj~cymi w obszarze kultury. 

Termin 

Ie Organizowanie pracy 
GMINNEGO OSRODKA KULTURY 

w Sochocinie w 2017 roku 
! 

caly rok Dyrektor~erowanie biez~c~ dzialalnosci~ OOK -
2. Reprezentowanie Ominnego Osrodka Kultury poza caly rok Dyrektor - I 

placowk~. 

3. Zar~dzanie maj~tkiem i dobrami OOK-u (zlecanie caly rok Dyrektor - I 

bie~cych napraw oraz przegl~d6w technicznych 
budyt1k.u 00K) 

4. Spor~dzanie plan6w, sprawozdaii kwartalnych z wedlug Dyrektor Instruktorzy 
dzialalnosci OaK-D. potrzeb 

5. Prowadzenie niezbydnej dokurnentacji placowki wedlug Dyrektor Instruktorzy 
(dziennik placowki, dzienniki zajyc, kroniki, akta 

t 6 

potrzeb 

itp.). 

Prowadzenie dziennikow k61, sekcji, klubow, i 
 Instruktorzy Dyrektorco mlesl~c 

. zespol6w zainteresowail OaK-D. 
7. Gromadzenie oraz opracowywanie wlasnych Dyrektor Instruktorzy 

scenariuszy z r6.znych imprez kulturalnych 
wedlug 
potrzeb 


GOK-u. 
 . ,8. Nab6r dzieci i mlodziezy do stalych fonnach pracy Instruktorzy 
(kluby, kola, sekcje, zespoly itp.) 

wrzeslen, Dyrektor 
styczen 

10. Rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego na caly rok Dyrektor Kadra 
terenie gminy. 

11. Nadzor nad dzialaj~cymi sekcjami: Orkiestra Dy~ Dyrektorcaly rok -
Sochocin, sekcja muzyczna, sekcja wokalna, sekcja 
teatralna, sekcja taneczna oraz zespolami 
dzialaj~cymi w OOK - Kapela Folkowa, After 
Shock, James B. & Friends 
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12. Nadz6r i kierowanie Izbq. Pamiq.tkowq. Guzikarstwa caly rok Dyrektor -
znajduj~cej si¥ w GOK. 

13. Wystawa czasowa pn. "Sochocinskie guziki - slad caly rok Dyrektor Kadra 
dawnej tradycji" - nadz6r nad wystawq. oraz koszty 
zwiq.zane z transportem, instalacjq., otwarciem na 
terenie calego kraju. 

14. Dokonywanie niezb¥dnych zakup6w potrzebnych wedlug Dyrektor Kadra 
do pracy merytorycznej plac6wki (instrumenty potrzeb 
muzyczne oraz pomoce naukowe). 

15. Dbanie 0 prawidlowe i funkcjonalne wykorzystanie caly rok Dyrektor Instruktorzy 
pomieszczen i sprz¥tu instytucji. 

16. Dbanie 0 estetyk¥ i wygl~d obiektu. caly rok Dyrektor Instruktorzy 

II. SAMOKSZTALCENIE I DOSKONALENIE 

1. Organizowanie spotkaft merytorycznych z wedlug Dyrektor -
instruktorami i pracownikami plac6wki. potrzeb 

2. Zapoznanie instruktor6w i pracownik6w instytucji wedlug Dyrektor -
z obowi~ujq.cymi przepisami prawnymi. potrzeb 

3. Udzielanie porad instruktorom Gminnego Osrodka wedlug Dyrektor -
Kultury dotyczq.cych pracy merytorycznej (wedlug potrzeb 
mozliwosci). 

4. W sp6ldzialanie w zakresie organizowania imprez wedlug Dyrektor Urzq.d Gminy 
kulturalnych z organizacjami spolecznymi jak potrzeb Sochocin 
r6wniez pozarzq.dowymi i innymi instytucjami Instruktorzy 
kultury. 

5. Udzial w szkoleniach, seminariach, kursach, caly rok Dyrektor Instruktorzy 
sympozjach oraz zjazdach dotyczq.cych pracy Ksi~gowosc 
plac6wki. 

6. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry caly rok Dyrektor Instruktorzy 
instruktorskiej. 

III. DZIALALNOSC INFORMACY JNO - SPOLECZNA 

1. Promocja Izby Pamiq.tkowej Guzikarstwa oraz caly rok Dyrektor Urzq.d Gminy 
wystawy czasowej pn. "Sochocinskie guziki slad Kadra Sochocin 
dawnej tradycji. 

2. Gromadzenie folder6w wydawnictw, reklam6wek, caly rok Dyrektor KadraGOK-u 
wycink6w prasowych 0 dzialalnosci Gminnego 
Osrodka Kultury w Sochocinie i calej gminy. 

3. Organizowanie spotkaft, odczyt6w, wyklad6w, wedlug Dyrektor Kadra 
prelekcji zleconych przez inne instytucje. potrzeb 

4. Organizowanie wystaw na r6morodne tematy wedlug Dyrektor Kadra 
(spoleczne, kulturalne, regionalne). potrzeb 

5. Eksponowanie informacji, material6w dotyczq.cych caly rok Dyrektor Instruktorzy 
pracy kulturalno - oswiatowej i spolecznej. 

6. Korzystanie z projekt6w w ramach LGD Przyjazne wedlug Dyrektor Kadra 
Mazowsze potrzeb 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

II. 

12. 

13. 

_14. 

15. 

I 

16. 

IV. POPULARYZACJA I UPOWSZECHNIANIE IMPREZ KULTURALNYCH 

"Dni Sochocina" - coroczna impreza kulturalno 
07.2017r. 

Dyrektor Urzl:'}.dGminy 
rOZ1'Y\Vkowa. Kadra Sochocin 
Organizowanie rornorodnych imprez kulturalnych caly rok Dyrektor Kadra 
przeznaczonych dla roznorodnych grup wiekowych 
(konkursy, wycieczki, dyskoteki, warsztaty, 
koncerty, wieczorki literackie itp.). 
Informowanie mieszkaiic6w gminy 0 planowanych caly rok Dyrektor Kadra 
uroczystosciach, imprezach kulturalnych. 
Organizowanie wypoczynku podczas ferii i wakacji ferie zimowe Dyrektor Kadra 
(gry, zabawy, koncerty, wycieczki warsztaty,). 
Piknik Rodzinny AERO 06.2017r. Dyrektor Urzl:'}.d Gminy 

Kadra Sochocin 
Warsztaty muzyczne dla Orkiestry Dcrtej Sochocin 07.2017r. Dyrektor Kadra 
"Dyskoteka wakacyjna" impreza plenerowa 07.2017r. Dyrektor Kadra 
organizowana w okresie wakacji 
"Pozegnanie wakacji" impreza plenerowa 08.2017r. Dyrektor Kadra 

I organizowana na koniec wakacji 
Przygotowanie i prowadzenie imprez obrzcrdowych wedlug Dyrektor Kadra 
(andrzejki, ostatki, mikolajki itp.). potrzeb 
Organizowanie uroczystosci z okazji rocznic i swil:'}.t wedlug Dyrektor Kadra 
paiistwowych (3-ciego Maja, II-tego Listopada, 17 potrzeb 
sierpnia, uroczystosci samorzl:'}.du terytorialnego 
itp.). 
Udzial w uroczystosciach koscielnych (Wielkanoc, wedlug Dyrektor Kadra 

Boze Cialo, Odpusty, Boze Narodzenie). potrzeb 
Organizowanie wystcrpow rornorodnych grup wedlug Dyrektor Kadra 
zawodowych i amatorskich z innych placowek. mozliwosci 
Upowszechnianie dorobku kulturalnego GOK w caly rok Dyrektor Kadra 
srodowisku lokalnym jak rowniez w innych UrZl:'}.d Gminy 
instytucjach i miejscowosciach. Sochocin 
Prezentowanie pracy sekcji, kol, klubow i zespolow wedlug Dyrektor Kadra 
dzialajl:'}.cych w instytucji poprzez udzialy w potrzeb 
konkursach, przegll:'}.dach, festynach. 
Promowanie dorobku artystycznego zespo16w i caly rok Dyrektor Kadra 
sekcji dzialajl:'}.cych w GOK 
Wspolpraca z innymi placowkami kultury na caly rok Dyrektor Kadra 
terenie powiatu i wojewodztwa. 

i 

i 
I 

! 

! 

! 

W planie uwzglcrdniono imprezy cykliczne organizowane przez placowkcr. W tygodniu 
odbywajl:'}. sicr zajcrcia w stalych formach pracy sekcje, kola, zespoly. Do dyspozycji 
uczestnik6w pozostajl:'}. sale i pomieszczenia instytucji oraz swietlica srodowiskowa. Instytucja 
czynna jest od poniedzialku do pil:'}.tku w godzinach od 12°° do 2000 w soboty w godzinach 
8°0 do 1600 oraz niedziele i swicrta wedlug zaistnialych potrzeb. 

Sporz(}dzil: Zatwierdzil: 
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WSTE;PNY PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2017 ROK 

dziaf - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
rozdziaf - 92116 - Biblioteki 

nazwa jednostki: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLlCZNA W SOCHOCINIE 
Wyszczeg61nienie projekt planu na 2017 rok 

1 2 
I. PRZYCHODY 

1. Stan srodk6w na poczqtek roku 122,84 
2. Przychody og6lem 150000,00 
dotacja z budzetu gminy 150000,00 
przychody wlasne 0,00 
3. Dotacja na inwestycje 0,00 
RAZEM 150000,00 

II. KOSZTY 
4. Koszty og6lem 150000,00 
Wynagrodzenia 121 000,00 
Wynagrodzenia z tyt. um6w zlecenia i 0 dziefo 0,00 
Skfadki z tytulu ubezp. spoteczn. 18300,00 
Skfadki na Fundusz Pracy 500,00 
Odpis na ZFSS 2644,00 
Podr6ze stuzbowe krajowe 1 000,00 
Zuzycie energ ii 0,00 
Inne opfaty 800,00 
Zakup towar6w i ustug 5756,00 
Pozostate koszty 0,00 
5. Stan srodk6w na koniec okresu sprawozdawczego 122,84 
6. Wydatki majqtkowe 0,00 
7. Naleznosci 0,00 
8. Zobowiqzania 0,00 
w tym wymagalne 0,00 

Kierownik jednostki 



PLANOWANY PROGRAM DZIALALNOSCI GMINNEJ BIBLIOTEKI 
PUBLICZNEJ W SOCHOCINIE NA ROK 2017 

Cele: 
1. Zaspokojenie potrzeb czytelnik6w 
2. Ksztaltowanie zainteresowan czytelniczych. 
3. Praca z aktywem czytelniczym i bibliotekarzami. 
4. Biblioteka jako multimedialne centrum informacji. 
5. Doskonalenie warsztatu pracy, samoksztalcenie i doskonalenie zawodowe. 

Zadaniado 
realizacji 

I F ormy realizacji Odpowiedzialny Termin 

Gromadzenie i - zakup ksi,!-zek, prenumerata bibliotekarze cary rok 
konserwacja 
zbiorow 

czasopism - pozyskiwanie darow 
od czytelnikow i sponsorow 

. konserwacja zbiorow (oprawa i 
naprawa ksi'!-i:ek) 

Opracowywanie 
zbiorow 

- ewidencja, - biez'!-ce prowadzenie 
rejestru ubytkow - opracowanie 

bibliotekarze cary rok 

techniczne ksi'!-i:ek - sporz,!-dzanie 
opisow bibliograficznych zbiorow 
w programie MAK 

Udostt(pnianie 
zbiorow, 
statystyka 

- udzielanie informacji 
bibliotecznej, bibliograficznej, 
rzeczowej - stwarzanie warunkow 

bibliotekarze cary rok 

do zdobywania informacji z 
romych frodel - doskonalenie 
umiejt(tnosci czytelnikow, 
warsztatu informacyjnego 
przygotowywanie czytelnikom 
informacji na okreslony temat 
statystyka dzienna, miesit(czna, 
p61roczna,roczna 

Wzbogacanie - systematyczne uzupelnianie bibliotekarze cary rok 
warsztatu kartoteki - tworzenie zestawien 
informacyjnego 
biblioteki 

bibliograficznych zgodnie z 
potrze bami zglaszanymi przez 
czytelnikow - prowadzenie teczek 
tematycznych 

W spolpraca z 
nauczycielami 

- na biez'!-co informowanie 
wychowawcow 0 

bibliotekarze cary rok 

zainteresowaniach czytelniczych i 
ilosci przeczytanych ksi,!-zek przez 

• uczniow - wsp61praca w 



organizowaniu konkursow 
prowadzonych przez bibliotek~ 
uwzgl~dnianie przy zakupie 
nowosci dezyderatow 
c elnic ch nauc cieli 

Rozbudzanie i .. .
rOZW1Janle 
zainteresowan 
czytelniczych, 

- prowadzenie romych form pracy 
z czytelnikiem: konkursy 
czytelnicze i recytatorskie, 
imprezy biblioteczne, spotkania z 

bibliotekarze caly rok 

pogl~bianie 
nawyku czytania 

ciekawymi ludzmi 
upowszechnianie czytelnictwa: 
informowanie 0 nowosciach 
wydawniczych i czytelniczych 
organizowanie zaj~c 
doskonal~cych techniki czytania i 
rozumienia tekstu - praca z 
aktywem bibliotecznym 
(prowadzenie Kola Przyjaciol 
Ksi~ili) 

Ksztaltowanie 
postawy 
patriotyzmu 

- gromadzenie ksi~ek, map, 
atlasow, biuletynow, artykulow z 
prasy lokalnej - spotkania z 

bibliotekarze caly rok 

wobec swojej ciekawymi ludZffii - inspirowanie 
"malej ojczyzny" do pogl~biania wiedzy 0 

Sochocinie i okolicach 
Wspolpraca ze 
srodowiskiem 

- wspolpraca z czytelnikami, 
ksi~garni~, wydawnictwami 

bibliotekarze caly rok 

Samoksztalcenie 
i doskonalenie 
zawodowe 

- udzial w warsztatach, kursach, 
zebraniach metodycznych 
samodzielne studiowanie literatury 

bibliotekarze caly rok 

fachowej - kontakty z innymi 
bibliotekarzami 

• 

Gminna Biblioteka Publiczna czynna jest od poniedzialku do pi~tku w godzinach 9 
17,awsobot~od 10do 14. 

Sporz~dzila: Miroslawa Kalinska 



RZECZPOSPOLITA POLSKA 

MINISTER ROZWOJU I FINANS6W 


ST3.4750.31.2016 

Warszawa, dni~, paidziemika 2016 r. 

W6jtGminy 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Burmistn Miasta 
Prezydent Miasta 
wszyscy 

~" d?~.. ,/• 
Zgodnie z art. 33 ust.l plct 1 ustawy z dnia l3listopada 2003 r. 0 dochodachjednostek samol'2lldu 
terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198 i 1609), przekazujcr w zalqczeniu informacje 0: 

- rocmych planowanych kwotach poszczeg6lnych czcrsci subwencji og6lnej, przyjcrtych 
w projekcie ustawy bu<iZetowej na rok 2017, 

- planowanej -na 2017 r. kwocie dochod6w z tytulu udzialu we wplywach z podatku 
dochodowego od os6b fizycmych, 

- planowanej na 2017 r. wysokosci rocmej wplaty gmin do budZetu pmistwa. 

Planowane na 2017 r. poszczeg6lne czcrsci sUbwencji og6lnej, kwoty dochod6w z tytulu udzialu 
we wplywach z podatku dochodowego od os6b fizycmych oraz kwoty wplat do budZetu pafistwa 
zostaly ustalone wedlug zasad okreslonych w ustawie 0 dochodach jednostek samorzt¢u 
terytorialnego.

• Ujcrta w projekcie ustawy budZetowej na rok 2017 planowana kwota subwencji og6lnej dIa gmin 
(bez czcrsci oswiatowej) wynosi 7.459.597 tys. zl, z tego: 

czcrSC wyr6wnawcza subwencji og6lnej 6.896.176 tys. zl, 

czcrsc r6wnowa2l}.ca subwencji og6lnej 546.421 tys. zl, 

czcrsc rekompensuj~ca subwencj i og6lnej 17.000 tys. zl. 

Czesc wyr6wnawcza subwencji og6lnej dia gmin 

CZf\lsc wyr6wnawcza subwencji og6lnej dIa gmin sklada sicr z kwoty podstawowej i kwoty 

uzupelniaj~cej . 


Kwota podstawowa czcrsci wyr6wnawczej sUbwencji og6lnej dla gmin wynosi 5.107.742 tys. zl. 


~"'!).,.~" r :,~ '.:" 

l'in_ 
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Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy 0 dochodach jednostek samorzfldu terytorialnego, kwo~ 
podstawowfl otrzymujfl gminy, w kt6rych doch6d podatkowy na 1 mieszkailcajest nizszy od 92% 
sredniego dochodu podatkowego na 1 mieszkaD.ca kraju. 

Podstawcr do ustalenia wysokosci kwoty podstawowej stanowifl dane ze sprawozdafi z wykonania 
dochod6w podatkowych gminy za 2015 r. (z uwzglcrdnieniem korekt zloZonych do wlaSciwych 
regiona1nych izb obrachunkowych w tenninie do dnia 30 czerwca 2016 r.) oraz dane 0 liczbie 
mieszkailc6w wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2015 r., ustalonej przez G16wny Ul'Zfld 
Statystyczny. 

W 2017 r. kwotcr podstawowfl czcrsci wyr6wnawczej subwencji og6lnej otrzyma 1.880 gmin, 
z tego: 142 miasta, 449 miast i gmin oraz 1.289 gmin. 

Wysokosc kwoty uzupelniajflCej uzaleZniona jest od gcrstosci zaludnienia W gminie, w relacji do 
sredniej gcrstosci zaludnienia w kraju (w 2015 r. Srednia gcrstosc zaludnienia w kraju wynosila 
122,928487803508 osoby na 1 kml) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkaD.ca. 

Kwotcr uzupelniajflcfl otrzymujfl tylko te gminy, w kt6rych gcrstosc zaludnienia, ustalona przez 
G16wny Ul'Zfld Statystyczny wedlug stanu na dziefJ. 31 grudnia 2015 r. jest niZsza od sredniej 
gcrstosci zaludnienia w kraju i doch6d podatkowy na 1 mieszkaD.ca gminy jest nie wyzszy, nit 
150% Sredniego dochodu podatkowego na 1 mieszkaD.cakraju. 

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy 0 dochodach jednostek samorz¢u terytorialnego - kwoty 
uzupelniajflCej nie otrzymujfl gminy, w kt6rych gcrstosc zaludnieniajest nizsza od Sredniej gcrstoSci 
zaludnienia w kraju, ale doch6d podatkowy na 1 mieszkailca jest wytszy od 150% sredniego 
dochodu podatkowego na 1 mieszkaitca w kraju. Kwota uzupelniajflca naliczona dla ww. gmin 
zwicrksza czcrsc r6wnow~ sUbwencji og6lnej - w 2017 r. kwota ta wynosic bcrd.zie 
43.482 tys. zl. 

W 2017 r. kwotcr uzupelniajflcfl, w Iflcznej wysokosci 1.744.951 tys. zl, otrzyma 1.786 gmin, 
z tego: 7 miast, 454 miasta i gminy oraz 1.325 gmin. 

• CzctSC oswiatowa subwencj i og6lnej 

Czcrsc oswiatowa subwencji og6lnej dla jed.nostek samol'Zfldu terytorialnego planowana na rok 
2017 wynosi 41.909.536 tys. zl i jest wicrksza w por6wnaniu do kwoty czcrsci oswiatowej 
subwencji og6lnej okreslonej w ustawie budZetowej na rok 20160412.584 tys. zl. 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy 0 dochodach jed.nostek samom¢u terytorialnego okreslona 
w projekcie ustawie budZetowej na rok 2017 kwota czcrsci oswiatowej subwencji og6lnej zostala 
ustalona w wysokosci IflCznej kwoty czcrsci oswiatowej subwencji og6lnej nie mniejszej niZ 
przyjcrta w ustawie budZetowej w roku bazowym (2016), skorygowanej 0 kwotcr innych wydatk6w 
z tytulu zmiany realizowanych zadail oswiatowych. 

W zwi¢ru z podwytszeniem wieku szkolnego (od 7 181) kwota czcrsci oswiatowej subwencji 
og61nej powinna zosta6 zmniejszona 0 kwotcr ponad 1,4 mId zl, bowiem zakres realizowanych 
przezjednostki samorZfldu terytorialnego zadaii. oswiatowych z tego tytulu ulegl zmniejszeniu. 

Czcrsc oswiatowa sUbwencji og6lnej zostala natomiast zwicrkszona - w stosunku do roku 2016
w zwi¢ru z planowanymi zmianami organizacyjnymi w oswiacie oraz w sUbwencji oswiatowej. 
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Jednoczesnie kwota c~sci oswiatowej subwencji ogolnej na 2017 r. zawiera skutki podwyZki 
wynagrodzen nauczycieli 0 1,3% od dnia 1 stycznia 2017 r., a takZe skutki prognozowanych zmian 
w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkolach i plac6wkach 
oSwiatowYch prowadzonych przez jednostki samomJdu terytorialnego. 

Ponadto, w zwi~ z przekazaniem przez jednostki samol"Zfldu terytorialnego, w drodze 
porozumienia, szk61 rolniczych do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
odpowiednie srodki zostaly przesuniyte z cZysci oswiatowej subwencji og6lnej do c~sci 
budZetowej, k.t6rej dysponentemjest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Z podzialu kwoty c~sci oswiatowej subwencji og6lnej planowanej na 2017 r. - 41.909.536 tys. zl, 
zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawY 0 dochodach jednostek samol"Zfldu terytorialnego, wYlflCzona 
zostala ustawowa 0,4% rezerwa w wYsokosci 167.639 tys. zl. 

W zwi¢ru z pOwyZszym pomiydzy poszczeg6lne jednostki samol"Zfldu terytorialnego podzielono 
kwoty 41.741.897 tys. zl, z tego dla: 

- gmin 26.812.563 tys. zl, 

- powiat6w 14.297.636 tys. zl, 

- wojew6dztw 631.698 tys. zl. 

W pOwyZszych kwotach c~sci oSwiatowej sUbwencji og6lnej uwzglydnione zostaly: kwota 
bazowa, kwota uzupelniajllca na realizacjy zadaD. szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. 

Naliczeniajednostkom samol"Zfldu terytorialnego planowanych kwot cZySci oswiatowej sUbwencji 
og6lnej na 2017 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowillzujflCej metody podzialu c~sci 
oswiatowej subwencji og6lnej pomiydzy jednostki samorzlJdu terytorialnego. Wstypny podzial 
kwoty subwencji oswiatowej zostal dokonany przy uwzglydnieniu wagi dla uczni6w spelniajflCych 
obowilJZek szkolny lub obowil}zek nauki poza szkolll °wartosci 0,8 oraz przy uwzglydnieniu wagi 
dla uczni6w pierwszych, drugich i trzecich klas szk61 podstawowYch dla dzieci i mlodzieZy oraz 
ogolnoksztalcflCych szk61 muzycznych I stopnia 0 wartosci 0,08. 

Zakres zadan oswiatowYch realizowanych przez poszczeg6lne samorZlJdy, stanowiflCY podstawy 
do naliczenia jednostkom samol"Zfldu terytorialnego planowanych kwot cZysci oswiatowej 
subwencji og6lnej na 2017 r., okreslony zostal na podstawie: 

- danych statystycznych dotycZl}cych liczby etatow nauczycieli na poszczeg6lnych stopniach 
awansu zawodowego, wYkazanych w systemie informacji oswiatowej (wedlug stanu na dzien 
30 wrzeSnia 2015 r. i dzien 10 pafdziernika 2015 r.) zweryfIkowanych i potwierdzonych przez 
organy prowadzlJce (dotujflCe) szkoly i plac6wki oswiatowe; 

- danych dotyczllCych liczby uczni6w w roku szkolnym 2016/2017 wYkazanych w systemie 
infonnacji oSwiatowej (wedlug stanu na dzien 10 wrzesnia 2016 r.) w zakresie ogolnej liczby 
uczni6w oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej czysci 
oswiatowej subwencji og6lnej i kwoty uzupelniajllcej cZftsci oswiatowej subwencji og6lnej; 

- danych dotyczllcych liczby uczni6w (wYchowank6w) w roku szkolnym 2015/2016 
wYkazanych w systemie informacji oswiatowej (wedlug stanu na dzien 30 wrzesnia 2015 r. 
i dzien 10 paZdziemika 2015 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy 

3 



prowad:zl}ce -(dotuj~e) szkoly i plac6wki oswiatowe - w zakresie odpowiednich wag 
algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupelniajllcej czcrsci oswiatowej subwencji og6lnej 
i kwoty tej cz~sci subwencji og6lnej na realizacj~ zadan pozaszkolnych. 

W projektowanym podziale cz~sci oswiatowej subwencji og6lnej na 2017 r. nie zostaly 
uwzgl~dnione zmiany wynikaj~e z przepis6w rozpo~dzenia Rady Ministr6w z dnia 19 lipca 
2016 r. w sprawie ustalenia granic niekt6rych gmin i miast, nadania niekt6rym miejscowoSciom 
statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Oz. U. poz. 1134). 

Do naliczenia ostatecznych kwot cz~sci oswiatowej subwencji og6lnej na 2017 r. planuje si~, ze 
wykorzystane ZOBtanll dane 0 liczbie uczni6w i wychowank6w oraz liczbie etat6w nauczycieli 
gromadzone w ramach Systemu Informacji Oswiatowej ("stare" SIO ) wedlug stanu na dzieil 
30 wrzeSnia 2016 r. oraz 10 pafdziernika 2016 r. Dane te mogll ulec zmianie w stosunku do 
odpowiednich wielkosci uwzgl~dnionych do naliczenia planowanych kwot czcrSci oSwiatowej 
subwencji og6lnej na rok 2017. W zwillzku z powyi:szym ostateczne kwoty cz~sci oswiatowej 
subwencji og6ln~j na rok 2017 mogll ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych. 

Wyliczenia planowanych kwot cZ~Sci oSwiatowej subwencji og6lnej na 2017 r. dIa 
poszczeg6lnychjednostek samo~du terytorialnego dokonalo Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

W zwi¢ru z powytszym ewentualne pytania w sprawie wysokosci kwoty czcrsci oswiatowej 
sUbwencji og6lnej naleZy kierowaC do Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

C~SC r6wnow§ca subwencji og6lnej dIa gmin 

Czcrsc r6wnOW~1l subwencji og6lnej dIa gmin ustala si~ w wysokosci stanowillcej sum~ lllcznej 
kwoty wplat gmin do budZetu pailstwa (546.421 tys. zl) oraz kwoty uzupel:niajllcej czcrsci 
wyr6wnawczej subwencji og6lnej dIa tych gmin, kt6rych wskaZnik. dochod6w podatkowychjest 
wyi:szy od 150% analogicznego wskaZni.ka obliczonego lllcznie dIa wszystkich gmin w kraju 
i kt6re w zwi¢ru z tym nie otrzymujll kwoty uzupelniaj~ej, choc jest ona dIa nich obliczana 
(43.482 tys. zl). 

Wynikajllca z po~szego kwota 589.903 tys. zl zostanie rozdzielona mi~dzy gminy zgodnie z art. 
21a ustawy 0 dochodach jednostek samo~u terytorialnego, tj. z uwzgI~dnieniem wydatk6w 
gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzajllcym rok bazowy (2015 r.), 
w przeliczeniu na jednego mieszkaD.ca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko
wiejskich z uwzgl~dnieniem dochod6w za rok poprzedzajllcy rok bazowy z tytulu udzialu we 
wplywach z podatku dochodowego od os6b fizycznych oraz dochod6w z podatku rolnego 
i z podatku lemego, w przeliczeniu na jednego mieszkaD.ca gminy. 

W 2017 r. czcrsc r6wnoWSZllcil subwencji og6lnej otrzyma 1.481 gmin, z tego: 178 miast, 
474 miasta i gminy oraz 829 gmin. 

CZtiSC rekompensujl;Jca subwencii og6lnej dIa groin 

W projekcie ustawy buciZetowej na rok 2017 uj~ zostala kwota przeznaczona na czcrsc 
rekompensuj~1l subwencji og6lnej dla gmin w wysokosci 17.000 tys. zl. 

Kwota cz~sci rekompensuj~j dla gmin wynika z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 paidziemika 
2003 r. 0 zmianie ustawy 0 specjalnych strefach ekonomicznych i niekt6rych ustaw 
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(Oz. U. Nr 188, poz. 1840, z p6m. zm.). Cz~sc rekompensujlJca subwencji og6Jnej dIa gmin 
przeznaczona jest na wyr6wnanie ubytku dochod6w, wynikajlJCego ze zwolnienia z podatku od 
nieruchomosci grunt6w, budowli i budynk6w, kt6re SIJ zaj~te na prowadzenie przez 
przedsi~biorc~, na podstawie zmienionego zezwolenia, dzialalnosci gospodarczej na terenie 
specjalnych stref ekonomicznych. 

Szczeg6lowe zasady ustalania tej rekompensaty okresla rozporzlJdzenie Ministra Finans6w z dnia 
13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom c~sci 
rekompensujllcej subwencji og6Jnej na wyr6wnanie ubytku dochod6w w specjalnych strefach 
ekonomicznych (Oz. U. Nr 65, poz. 599, zp6m. zm.), natomiast wykaz gmin uprawnionych do 
otrzymania tej rekompensaty w 2017 r. zostanie okreslony - w drodze rozporzlJdzenia - przez 
ministra wlaSciwego do spraw gospodarki. 

Wplaty groin do budZetu pailstwa 

Przyj~ta w projekcie ustawy budZetowej na rok 20 171IJCZDa kwota wplat gmin do budZetu paitstwa 
z przeznaczeniem na cz~sc r6wnOWaZIJCIJ subwencji og6Jnej dIa gmin, ustalona wedlug zasad 
okreslonych w ustawie 0 dochodachjednostek samorz¢u terytorialnego, wynosi 546.421 tys. zl. 

Wplat do budZefu pailstwa, z przeznaczeniem na c~scr6wno~ subwencji og6Jnej dla gmin, 
zgodnie z art. 29 ww. ustawy, dokonujll gminy, w kt6rych wskaZnik dochod6w podatkowych na 
1 mieszkailca jest wi~kszy niZ 150% wskaZnika ustalonego analogicznie dIa wszystkich gmin 
wkraju. 

lednoczesnie pragn~ przypomniec, i:e - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy 0 dochodach jednostek 
samorzlJdu terytorialnego - gminy zobowilJZ8De SIJ do dokonywania wplat na rachunek budZetu 
paDstwa w dwunastu r6wnych ratach w terminie do 15 dnia katdego miesilJca. 

Gminy dokonujll wplat na rachunek bankowy Ministerstwa Finans6w, Departament Finans6w 
Samorz¢u Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddzial Okr~gowy 
w Warszawie numer 72 101010100071 7113 91372001. 

o ostatecznych wielkoSciach poszczeg6Jnych c~sci subwencji og6Jnej dIa gmin i wysokosci 
wplat na 2017 r. Minister Rozwoju i Finans6w powiadomi wszystkie gminy - zgodnie z art. 33 
ust. 1 pkt 2 ustawy 0 dochodach jednostek samorzlJdu terytorialnego - w terminie 14 dni od dnia 
ogloszenia ustawy budZetowej na rok 2017. 

Uprzejmie informuj~, i:e zgodnie z art. 4 ust. 2 w zwi¢ru z art. 89 ustawy 0 dochodach jednostek 
samorz¢u terytorialnego, w 2017 r. wielkosc udzialu gmin we wplywach z podatku dochodowego 
od os6b flzycznych, wynosic ~dzie 37,89%. 

Przekazana informacja 0 p1anowanych dochodach z tytuhl udzialu gmin we wplywach z podatku 
dochodowego od os6b flzycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie infonnacyjno
szacunkowy, poniewaZ dochody podatkowe planowane slJ w budZecie pailstwa na podstawie 
szacunk6w i prognoz. Realizacja tych dochod6w mote ulec zwi~kszeniu lub zmniejszeniu, 
w por6wnaniu z planem okreslonym w projekcie ustawy budZetowej, z powod6w, na kt6re 
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Minister Rozwoju i Finans6w nie ma bezpoSI'edniego wplywu. W zwi¢CU z powyZszynt, 
faktyczne dochody gmin mogfl bye zatem wi~ksze lub mniejsze od tych wielkosci, k:t6re wynikajfl 
z .zahJczonej infonnacji. 

Pragn~ zwr6cie uwag~, ze stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy 0 dochodach jednostek samorz¢u 
terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowad.zflcego obsrug~ budZetu jednostki samorzfJdu 
terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowh}zane Sfl do przekazania 
ministrowi wlaSciwemu do spraw finans6w publicznych informacji 0 nowym rachunku 
bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamkni~ia rachunku funkcjonujfJCego przed zmiaIUl. 

POwyZsza informacja powinna bye podpisana przez dwie osoby, tj. w6jta (burmistrza lub 
prezydenta miasta) oraz skarbnika. 

• Przy opracowaniu projektu ustawy budZetowej na rok 2017 przyj~: 

• 	 prognozowany Srednioroczny wskaZnik: cen towar6w i usrug konsumpcyjnych w wysokoSci 
101,3%, 

• 	 srednioroczny wskaZnik wzrostu wynagrodzeii w paiistwowej sferze budZetowej w wysokosci 
100,0%, 

• 	 wysokose obowiflZkowej sldadki na Fundusz Pracy - 2,45% podstawy wymiaru sldadek na 
ubezpieczenia emeryta1ne i rentowe. 

• 

Jednoczesnie uprzejmie informuj~, ze informacje 0 rocznych kwotach c~Sci subwencji og61nej, 
wplatach oraz 0 planowanej kwocie dochod6w z tytuhl udzialu we wplywach z podatku 
dochodowego od os6b fizycznych i kwotach wynikajflCych z podzialu rezerw subwencji og6lnej 
~ przekazywane za poSrednictwem Informatycznego Systemu Zam¢zania BudZetem 
Jednostek Samorn¢u TerytoriaInego Besti@ . 
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