
ZA R Z 4 DZ EN IE Nr 1112009 

W ojta Gminy Soc hoc i n 


z dnia 16 marca 2009 roku 


w sprawie przekazania informacji 0 przebiegu wykonania budietu 
oraz informacji 0 przebiegu planow finansowych samorzqdowych 
instytucji kultury za rok 2008 r. 

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 
roku 0 finansach publicznych (Dz. U .nr 249, poz.2104 z poZn. zm.) 
zarzqdzam, co nast~puje: 

§1 

Przekazac sprawozdanie roczne z wykonywania budietu gminy za 
2008 roku Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

§2 

Przekazac sprawozdanie roczne z wykonywania planow finansowych 
samorzqdowych instytucji kultury za 2008 roku Radzie Gminy oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 

§3 

Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu 
w trybie przewidzianym dla aktOw prawa miejscowego. 
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ANALIZA 


SPRAWOZDAN BUDZETOWYCH GMINY SOCHOCIN 


ZA 2008 ROK 


Analiz~ przeprowadzono w oparciu °sprawozdania: 


1.Sprawozdanie z wykonania planu dochod6w budzetowych za 2008 rok. 


2.Sprawozdanie z wykonania planu wydatk6w budzetowych za 2008 rok. 


3.Sprawozdan z wykonania plan6w finansowych : zaktadu budzetowego, 


dochod6w wtasnych jednostek budzetowych i wydatk6w nimi sfinansowanych 

oraz Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 

za 2008 rok. 

Budzet na 2008 r. wg Uchwaty Nr IXl68/2007 Rady Gminy Sochocin z dnia 

20 grudnia 2007 roku wynosif : 

(w zt) 

- planowane dochody 11.700.206 

- planowane wydatki 13.400.206 

zadtuzenie na dzien 01.01.2008 r. -1.353.000 

-rozchody 225.500 

- planowane przychody 1.925.500 

i 

Budzet po zmianach 

(w zf) 
II 

I DynamikaI 
plan 2008 r .•1Wyszczeg61nienie I % wykonaniaWykonanie 

Plan planu 2008Wykonanie %WYk.20071 za 2008 
2007 roku 2008 roku roku (3:2) 1 roku rOklJ (5:3) i 

41 I 2 63 5 

13249459 98,03% Idochody 11 661 793 13515236 115,89%1 

88,97%124498681 wydatki 111199713113992736 124,94% 
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PlanRozdziatDziat Plan po 2 mianachTrese pierwotny 

----- i------ 

1 2 4 ~3 

010 Rolnictwo i towiectwo 210~ 
--- i--c-----

Infrastruktura wodociqgowa i 

01010 
 :§anitacyjna wsi 210000 

,------ ---I---- ----- -----

01095 Pozostafa dziafalnosc ° 
020 Lesnictwo 100O,--  -i--- 

02095 Pozostafa dziafalnosc 1_~-- 1-------
,TransportJ fctcznosc,600 i---  ° 
,60016 Dragi publiczne gminne 

---------- i--- ----1------ ° 


700 40 000 

Gospodarka gruntami i 


70005 


Gospodarka mieszkaniowa 

40000nieruchomosciami 
,-------- - i---- -

710 Oziatalnosc usfugowa 6 000 
---- --1----- ------~ 

Cmentarze 600O_~3L
750 71597Administracja publiczna 

__ Urz~dy wojew6dzkie7501J_ 46~ 
Urz~dy gmin (miast i miast na 

75023 prawach powiatu) 25500 

Urz~dy naczelnych organ6w 
[ wladzy panstwowej, kont,oli i 

751 ochrony prawa oraz sctdownictwa 990 

Urz~dy naczelnych organ6w w~adzy 

478472 

260000 

218472 

1000 

1000 

255500 

255500 

40000 

40000 

6000 

6000 

72161 

46097 

26064 

876 

, 
__ ~51Q1_ R<:lrlstwowej. kontroli i ochrany praw~ 990 I 876 

I. Analiza sprawozdania 0 dochodach budi.etu 

1.00CHOOY BUOZETU 

. . 	 I ~~ru:t=-% wyk.do 
Wykoname % wykonama . planu I konania 

_______+_______+ ~Ierwotnego I wy ______ 

6 7 8 9 
--~--

373957,74 78,16% 178,08% 2,82%
--------''---t- --	 --- '----- ----- 

155487,00 59,80% 74,04% 1,65% 
----- - ---'--- ---	 ----- - 
218470,74 100,00%_ 0,00% 1 

3135,97 313,60% 313,60% 0,02% 
-	 --'------- ---- ----- 

3135,97 313,60% 313,60% 0,02%- --- ---'----- --- -----==---:....::.!..=:-=..-=+---- ------=-'-=--=~ 

258 180,00 101,05% 0,00% 1,95% 

~58 180,00 101,05% _ _____ 0,00% 1 

1548,94 ~,870.10 3,87% 0,01% 

_____ 	 1 548,94 3,87% 3,87% 0,01 % 

6000,001'!!»,00% 100,00% ___0_,05% 

6 000,00 100,00% 100,00% 0,05%----	 ---- ---- -~- -----'---'----+--- -~-----' 

173 11_8----'--,8'--8'-+-__23___9'--'-,9_1 ~ 241,80% _____ 1_,3_1_<71_0 

46097,00, 100,00% 100,00% 0,35% 

-1~7 021,881_~7,3_5~ _ 498~  0,96% 

876,00 100,00% 88,48% _ 0,01% 

876,00 100,00% 88,48% 0,01% 
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Bezpieczenstwo publiczne i 
~chrona przeciwpozarowa 500 I 

I 
Ocbotnicze straze Qozarne 

Obr°rlacywilna 
Dochody od os6b prawnych, od 
os6b fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadajctcych 
osobowosci prawnej oraz wydatki 
zwi zane z ich poborem 

500 

3 310400 

Wpiywy z podatku dochodowego od 
os6b fiz czn ch 10000 

r~~ 
7~412~_~ 
75414 

--~ 

756 

75601 

756 15 

756 

756 18 

75621 

758 

75801 

75807 

75831 

16 
~-~ 

Udzialy gmin w podatkach 
stanowiqcych doch6d budzetu 
anstwa 

-

R6zne rozliczenia 6 086555 

--~ 

Wpiywy z podatku rolnego, podatku 
lesnego, podatku od czynnosci 
cywilnoprawnych, podatk6w 0 oplat 
lokalnych od os6b prawnych i innych 
"ednostek or anizac "n ch 
Wplywy z podatku rolnego, podatku 
lesnego, podatku od spadk6w i 
darowizn, podatku od czynnosci 
cywilnoprawnych oraz podatk6w i 
oQlat lokaln ch os6b tiz czn ch 

Wplywy z innych oplat stanowiqcych 
dochody jednostek samorzqdu 
terl'torialnego na Qodstawie ustaw 

840000 
~--

879500 

85000 

1 495900 

Cz~s6 oswiatowa subwencji og61nej 
dla jednostek samorzqdu 
ter torialne 0 3 640029 

~-~ 

Cz~s6 wyr6wnawcza subwencji 
~ og61nej dla gmin 2 l427030 - 
Cz~s6 r6wnowazqca subwencji 
o 6lne" dla min 19496 

~-~ 

--~ 

0,09%12 312,00 82,10% 2462,40%14996 
~-~ 

0,00% 0,09%14496 11 812,00 81,48% 

0,00%500,00 ~~ 100,00% 100,00%500 
~-~ 

96,92% 102,39% ~5,58%3 497 400 I~}!~:;29,11 
--~ --~ 

0,01%15,57%10000 I 557,04 15,57% 
-

840000 I 744 J24,36 88,57% 88,57% 5,62% 

1 059 500 I, 901 331,96 85,13% 102,55% 

__--=..:85=--.:0=-::00 1 668,8884 _ 99,6~ 99,61% 
--~~~ 

46,871 502 900 I 1 6574 110,28% 110,80% 

~~4372281 6437---=~28,00 100,00% 105,76% 

702,003 990 7021 ~ ~990 100,00% _109,63% 
~-~ 

)30,002 427 030 I 2 427 100,00% 100,00% 

194961 19496,00 100,00% 100,00% 
-~- ~-'-----~-~ 

0,64% 

12,51% 

48,58% 

30,12% 

1 

0,15% 

3 
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, 801 I OswiClta i wychowanie 

80101 S~ko+~tawowe 

- ..~ ... -

294786 ..245857,25 . 83,40% 2202,23% 0,02 

136740 136740,00 100,00% 0,00% .. 
0,010 

80104 Przedszkola 39000 33113,30 _134,91% 0,00% _ 0,002 
-- --

80148 SU6wki szkolne 72 178 45207,70 62,63% 0,00% 0,003 
---- ------

80195 Pozostata dzia+alnosc 

8521 
-----

Pomoc spoleczna 

46868 30796,25 §.ti,L1% 2Zti,8.5% I 0,002 

1 961000 2261728 .. 2194090,13 97,01% 111,89% 16,56% 
.. 

Swiadczenia rodzinne, zaliczka 
alimentacyjna oraz sk+adki na 

, ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
85212_~~zfl.ieCZenia sDoteczneoo 1 700200 1 771 900 1L06449 ,86 96,31% 100,37% 12,88%

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

1 
I 

Sktadki na ubezpieczenia zdrowotne 
za optacane pobierajace niekt6re 
swiadczenia z pomocy spo+ecznej 

85213 Ioraz niekt6re swiadczenia rodzinne 9800 12250 12248,36 99,99% 124,98% 0,09% 
Zasilki pomoc w naturze oraz skladki 
na ubezpieczenia emerytalne i 

85214 Irentowe 128000 265700 263349,84 12% 205,74% 1,99% 
._. 

85219 

85228 
._. 

85295 

854~ Eduhe)')". opiek.w~ehowaweza 
85415 Pomoc dla uczni6w 

103000 155678 155677,74 100,00°(0 151,14%1_ 1,17% 
- -

0,00% I0 7200 7364,33 102,28% 0,06% 

20000 49000 49000,00 _100,00% _24~ 0,:)7% 

0 84089 _82337,00 97,92% 1 _ 0,00% . 0,62% 

0 84089 82337,00 !:}L92% 0,00%1 0,62% 

Gospodarka komunalna i ochrona 
900 srodowiska 1000 1000 1179,53 117,95% 117,95% 0,01% 

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

Wplywy i wydatki zwiqzane z 
gromadzeniem srodk6w z oplat 

90020 produktowych 

9261 
----

Kultura fiz~czna i sport 

1000 1 000 1 179,53 117,95% 1F,95% % 

0 70000 7000Q,00 100,00% 0,00% 0,53% 

92601 Q.bi~ktl' sportowe 
Og6tem 1 

0 70000 70000,00 100,00% 0,00% 0,53% 
---

13 5152~6113 24945()~51700206 .98,03°(0 113,24% 100,00% 
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2. Dochody wedlug grUp _____...,..--____-,--_~-____r---'--'-'---w 
1 % 

Ia) dochody realizowane przez . 
gmin~ oraz urz d skarbowe i 

· b) udzialy we wplywach z 
podatku dochodowego od 
os6b fizycznych oraz z 
podatku dochodowego od 
os6b prawnych § 0010 i 0020 • 

c) dotacje z budiet6w innych I 
jednostek samorZqdU • 
terytorialn~ § 2710 i 6300 i 

2.subwencja og61na 

3.dotacje celowe otrzymane 
~l!udi:etu paristwa 

wtvm: 
a) na realizacj~ zadan z 
zakresu administracji 
rZqdowej i innych zadan 
zleconych ustawami § 2010 i 
~~310 

b) na realizacj~ wlasnych 
zadan bieiqcych gmin § 2030 
c) na realizacj~ zadan z 
zakresu administracji 

• rZqdowej wykonywanych na 
· podstawie porozumien § 
12020 
· d) dotacje rozwojowe § 2000 i 
I 6200 

Plan 2008 roku 
2 

4251838 

2389442 

1 502900· 

359496 

6437228 

2684170 

2287795 

359697 

6000 

30678 • 

142000 

135152361 

Wykonanie za 
2008 rok 

3 
4078582 i 

2064323 

1 657447 

3568121 

64372281 

1 

2591640. 

2213089· 

341 873 

6000 

30678 • 

142000 

13249450 

wykonania 
(3:2) 

4 
95,93% 

86,39% 

110,28% I 

99,25% I 

100,00% i 

96,55% 

i 

96,73% 

95,04% 

I 

0100,00 Yo 

100,00% • 

100,00% 

98,03% 

30,78% 

15,58% ! 

12,51% ! 

2,69% • 

48,59% 

19,56% 

16,70% 

2,58% 

00,05 Yo. 

0,23% 

1,07% 

100,00% • 

5 



13. Zr6dta zrealizowanyctl najwyzej dochod6w wtasnych . .~_----j 

r ( W zt 
I 

1 Udzial% wy oname za 2008 
zrealizowanychrok 

I Wyszczeg61nienie dochodachI 
3 

IOg6tem dochody wfasne 
• reallzowane przez gmln~ 1 905749 100!~I 

34,22% 

21,25% , 

Ioziat 756 roz.75615§ 31 I 652234 

I 

Dzial756 roz. 75615 i 75616 § 32 223402 i 11,72% I 

1 

Dzial756 roz.75616~__. I 

2 

404915 

IDziat 756 roz. 75615 i 75616 § 33 87174. 457% •C 
i 

34 

Dziat 756 roz.75618 

Dzial756 roz.7561 

11~~6831 
141 

54527 

6:12% I 
1,58% I 

2,86% I 

14.WYkOnanie zaplanowanych dochod6w z podatk6w i optat. 
! 
1 

·4.1. Realizacja ustalon~ch nalei:nosci ~odatko,-,!~_" .-
(zt) 

Naleznos 
ci (saldo 
pocz"'-tko % 

Wykonanie % naleznosci %1 we+1 I I 
za 2008 .wykonania 1 do planu . wykonanie 


Wyszczeg61nienie 

• Plan 20081 przypisy 

planu (4:2) • (3:2) I naleznosci(4:3)roku - odpisy) rokI 1 

! I 

2 3 4 5 6 71I I "_... 

Podatek od 1 ,. 1 
I nieruchomosci § 31 1 230000 I 1 114636 1 057149 • 85,95% j 90,62% 1 94,84% 1 
:-1p-O-d-at-e-k-rO-I-nY-§-"'-32-.-+--2-5-1-0-0-0-'-1-2-42-82-1-"1~-2-2-3-4-0-2+--8-9-'-,0-0-%-11'----96,74% I 92,00% I 

: Podatek lesny § 3-3-ljr---='8"-5-='0-='0:-':0-t--=--=-8-=9-"8'-=9--6+!--=8'::"-7--1":"::74::....r--1-=.02C2 __...~,-"--5_6"--'olc:...:..o:~~~~_1-0~5:,7~6~OIco:-_-_-_~-_-_·9-_6='--,-9_7'----1Ofc-,o 
•Podatek od ! 

Isrodk6w. I 
transportowych~1 160000 146750 116 ~83~~~...::.3.%:...,--,.__.....9,-1..:..;,7-=2-=.%.::...;.___7-,9,-,-,5,-1___Ofc-=.o. 

6 
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I 
~I.A.naliza spra~ozdania 0 wydatkach budzetowych 
1.WYDATKI BUDZETU 

I 

plan po wykonanieplan pierwotnyIr D"a~ I Ro,d';all T,." zmianach 

1 2 3 4 
I 
I 010 Rolnictwo i fowiectwo 1420000 

[ 01010 Infrastruktura wodoci owa i sanitac 'na wsi 1410000 

'~_91030 Izby rolnicze 

f
10000 

01095 Pozostata dziafalnosc 0 

60.<» Transport i IClcznosc _ 1 420000 i 
60016 1 420 000 I-

i 400001---.. 700 _. 

- H_· .-........•.. •• H -...
H •••• • __• 40 000 1 .. -. I 

[:i10 26000 

~ __ I 710()4Jplan zagospodarowania przestrzennego 20 000 

, G1035 1 Cmentarze 

I......._~. 70005 r -_. or·· 


6 000' 
i 

750 Adrninistracja publiczna 2515097 2 368 097 2 ()~4 053,59 

% wyk. do I

% 

planu IStruktura 

wykonania 

~e:votnego I 
-~~- 

97 8 I 
I 

82,90% 53,62% ~12% 
... 

78,17% 38,25% _~,33% 

0,03%35,20%_f--.._. 35,20% 

100,00% 0,00% I 
--  I 
64,73%_63,36% I 

1 

7,23% 

64,73% 63,36% . . 7,23% 

35,08% . 35,08% I 0,11% 

100,00%75011 46097 _. 46097 46097,00. 100,00%1 

78,33% 78,33%90 000 90000 I 70 14 

88,26% 82,76% 
I ' 

20 000 

2359000 2212 000 11 952251 

20000 152 76,05% 76,05%

\- LI ~rz~-d;~~C~elnYCh organ6w wfadzy75075 

I. . paristw. owej, kontroli i ochrony prawa I 
990~1_ . oraz_sCldownictwa 878. , 876,00 100,00% 1 88,48% 

11% 


0,06% 


0,01% 


0,05% 


162 4% 

... Q,57% 

15,68% 

_0,12% 

~01% 

~5,08% 

28,34% 

7,50% 

80,43% 

88,01% 

35,08% 

30,52% 

7,50% 

107,24% 

82,86% 
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Urz~dy naczelnych organ6w wladzy, kontroli I r]!:i101 i ochrony prawa .--
Bezpieczenstwo publiczne i ochrona 

,4 p_rzeciwpozarowac_._ .. r-1 

! 75404 Kom~ndy wojew6dzkie policji 

Komendy powiatowe Paristwowej Strazy 
Pozarnej

I-- - 

I ~~;~ 9chotnicze straze pozarne ._. 

75414 Obrona cywilna ,------- ._- f---C.

,]5.-1~ .Z?rzadzanie kryzysowe 
~-

Dochody od os6b prawnych, od os6b 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadajC\cych osobowosci prawnej 

7 ,6 oraz wydatki zwiC\zane z ich poborem 
~.-

PobOr podatk6w, oplat i niepodatkowych 
75647 naleznosci budzetowych ---I--- ..

7 ObsJuga dlugu publicznego 


r, 
---

Obsluga papier6w wartosciowych, kredyt6w i 
pozyczek jednostek samorzqdu 

75702 terytorialnego 

8 .~e rozliczenia 

75818 Rezerwy og61ne i celowe -


801 Qswiata i wychowanie

.-.----._

8010L Szkoly podstawowe 


Oddzialy przedszkolne w szkolach 


-- ._- ~O~ Rodstawowyc h 


80104 Przedszkola. __ . 

10 Gim!'1azja...- 

80113 Dowozenie uczni6w do szk6! 

jOO,OO%l~ 88,48% _.0,01% 

117,68% 1,04% 

0,00% _ 0,04% 

79,58% . 0,70% 

100,00% I _..0,00% 

0,00% 0,00% 

68,93% 0,42% 

0,42% 

0,29% 

51,29% . 0,29% 

0,00% 0,00% 

0,00% 

123,88% 40,65% 

. 26,71% 

1_06,29% 1,48% 

107,87% 2,02% 

73,97% _0,89% 

77,41% I 

0,00% 0,30% 

68,93% 

51,29% 

0,00% 

123,23% 

127,44% 8,34% 

990 

110500 . 

° 
a 

110000 


500 


a 

I 
~ 750001

75000 

70000 I 

70 000 


218 71~_ 


218719 

4085100 

2698700 

173500 


233200 


814900 I 
150 000 

876 876,00 
-

167996 ,- 130040,69 

37000 37000,00 100,00% 

5 000 5000,00 "-00,00% 

124496 87540,69..-. .1---.. 70,32% 

500 500,00 100,00% 

1 000 0,00 0,00% 
- -

75000 51696,24 68,93% 

75 000 51 696,24 68,93% 

40000 35901,49 89,75% 

40 000 35901,49 8975% I, 

106426 0,00 _0,00% 

106426 0,00 0,00% 

5117472, 5060674,65 98,89% 

3353680 3325495,33 99,16% 

184645 184411,55 99,87% 
-

253087 251 548,38 99,39% 

1 039405 1 038510,871 99,91% 

119 000 110957,77 93,24% 
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....-,.. 

80146 Dokszjakanie i doskonalenie nauczycieli 

80148 Stoiowki szkolne 
. ,---. 

80195 Pozostaia dziaialnosc 

l51 Ochrona zdrowia 

--I :::~= Zwalczanie narkomanii 

Przeciwdziaianie alkoholizmowi ,-  ._. 

J52 Pomoc spoleczna 
~-..-

Swiadczenie rodzinne, zaliczka 
alimentacyjna oraz skiadki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

- 85212 spoiecznego 

Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne 
. optacane za osoby pobierajqce niektore 
swiadczenia z pomocy spoiecznej oraz 

85213 niektore swiadczenia rodzinne 
- r- ...... -

Zasitki i pomoc w naturze oraz skiadki na 
85214 ubezpieczenia emerytalne i rentowe-  _. 

~ 

r 
~~;~~Odatki mieszkaniowe 

85219 ,Osrodki pomocy spoiecznej 

... Ustugi opiekuncze i specjalistyczne ustugi 
852.2~~~iekuncze 

85295 Pozostata dziaialnosc 

-
Edukacyjna opieka wychowawcza 

r---' 
85401 SWietlice szkolne 

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

85415 Pomoc materialna dla uczni6w .-,.. ._. 

85446 Doksztaicanie i doskonalenie nauczycieli 
.~ '----' .-

Gospodarka komunalna i ochrona 
srodowiska ._. 

_~g03 Oczyszczanie miast i wsi 
,. 

._. 

14800 

0 

0 

55000 

10 000 
._. 

45000 
._. 

2283400 

1 700000 

9800 

176000 

500 

320000 

7100 

70000 

74400 

73900 
._. 

0 

500 

441 000 
._. 

100000 

._. 

13868 13867,74 100.00% 

106919 105086.76 98.29% 

46868 30796.25 '_65.71 % 

55000 49878,88 90,69%_. 

6000 3819.50 63,66% 
.~ 

49000 46059.38 94.00% 
._. 

2584128 2_461 348,99 95,25% 

1 771 700 1699 347.141 95,92% 

12250 12248,36 99,99% 

310 100 294460,56 _9~96% 

500 0.00 0.00% 
i'-' 

376278 ~4 032,4?r.96,?5% 

14300 7 700.00 I 53,850/" 

99000 83 560,48' 84,40%_. 

150 044,35t -98,57O/~152214 
.. 

66717 66187,35 99,21 % 
.~ 

85089 83449,00 98.07% 

408 408,00 100.00% 
-

314055 168187,49 53,55% 

73055 27583,19 37.76% 

Yo93,700 

0,00'Yoi_Q.,84% 

~,25% 
1,69%1~40% 
: ?n%, 0,03% 

_ 0.00' 

90,691 

38,201 

~O.37% 
Yo 19,77% 

102,35< 

107,791 

99.96<y~,65% 

124.98<Y~ 0.10% 

Yo 2.37%167.31(
'--"'. 

Yo Q.OO%. 0,00< 

Yo 2.92%113,76'r---- 

108,45<
t--._ 0.06% 

.:..:.-+---.::0.67%r---11 

_201,671 

89,56< 

0,00'Yo 0,67% 

81~Yo ......0.00% I 

8-... 1,35%1
&L 0.22%1 

.... ~8,14' 
27.58' 

I 


l 
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30000 

311 000 

415000 

300000 

115000 

150000 

120000 
30000 

13400206 

3D 000 7246,99 

211 000 133357,31 

415000 415000,00
--

300000 300000,00--
115000 115000,00 

220000 159064,84 
--

190000 143300,49 
3D 000 15764,35-- --

12449 
13992736 867,55 

---

--

24,16% 0,06%90004 Utrzymanie zieleni w miastach i minach ~16°/() 

1,07%3,20%99015 O~wietlenie ulic, plac6w i dr6 4?,88% ---- -'-'=----

Kultura i ochrona dziedzictwa 
1 0,00% 10 ___ 3,33%_Q.'~'~921 narodowe 0 

100,00% 100,000/1) ~__ u?,41% I"--',-_ _ 92109' Domy i osrodki kUltur~y, swietlice i kluby 1.'
92116 Biblioteki 100,00% , 100,00% 

-~ o,~~
106,04% 1,28%926 Kultur,! fizyczna i S ort 72,30%, 

75,42% 11 9,42% 1,15% I
I
'~--92601 Obiekty sportowe '1--

52,55% 0,13%__ 92605 Zadania w zakresie kultury fizyczne- i sportu ' __ 5 r 88,97% 92,91% 109,00% I__--'-_R_a_zem I 

11 




. .. 

(8e 

2. W datki wedl1.l9 gru~ 

--~ 
Plan 2008 roku Wykonanie 2008 roku 

%! 
--- 

Iwt m: w~ym: 
--  wykonania 

2007 rok 
ogOtem 

i Wyszczeg61nienie OgOtem Wfasne Zlecone porozumienia Og6fem Wfasne Zlecone poro~umienia (6:2)
1- ----

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
---  ---- 

a) wydatki biezqce 11 952340 9651 545 2287795 13 000 11 006798 8782275 2 213 08~ 11 434 _____ 92,09% 
--  -  -  -- 

~ym: 
dotacJe dla 

------  i-  -- -c -- --- 

samorzqdowych 
instytucji kultury, 
dziat 921 415 000 415 000 a -~ 415 000 415 000 a a 100,00%
--------  ,-
dotacje celowe na 
pomoc finansowq 
udzielana miedzy 
jednostkami 
samorzqdu 
terytorialnego dziat 
754 5 000 a 5 000 5 000 a 0 5000 JOO,OO%-- 
b) wydatki 
majqtkowe 2 040396 2 003 396 0 37000 1 443070 1 406 070 0 37000 70,72%-  ---

r 
Wtym 

---  --- 

Iwptaty na Fundusz 
100,00%Wsparcia Policji 37000 0 a 37 000 37 000 0 0 37000 

- 

~ydatki inwestycyjne 1 800000 1 800000, a 0 1 235495 1 235495 a 0 68,64% 
--  -- 

I k . ;ty(' 203396 203396 0 0 170 575 170575 0 a _8~,86%Iza upy lOwes cyjne 

Og6tem wydatki 13992736 11654941 2287795 50 000 12449868 10 188 345 2213 089 48434 88,97% 
--~-
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III. Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego zakladu 

budzetowego 

i 
(ztL 

r-__~~plrzY~lc_h_o_d~ly~____~____~_wyd_a_tk_i~____~ 
.. ! . I 

plan na Iwykonanie •wykoname , 
i 2008 " za 2008 % plan na za 2008 I % 
i Wyszczeg61nienie I rok . rok konania 2008 rok rok w konania 

iWpl):w~ Z uslug I 700000 I 865725 123,68% I x x x .~ 
, Dotac·. Z budz.tu I I I --+11---+-----;-----<1 
Wydatki stanowiqce koszty • , 

~ dziatalnosci ! x x x 401 099 i 86,44% • 

Pozostate koszty I' 


niestanowi ce~ydatk6w x x 504796. 146,38% 


i Og6fem : 700 000 I 865 725 123,68% I 808 842 i 905 895~ 12,00% 

- stan srodk6w obrotowych na poczqtek roku - 181 483 zt 

- stan srodk6w obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 141 348 zt 

- planowany stan srodk6w obrotowych na koniec roku - 72 641 Zf 

IV. Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego rachunku 


dochod6w wlasnych jednostek budzetowych (w zl) 
...-.+_wYdatkif.~ 

! Pla~WYkon~.% 
% 2008 za 2008 ' wykonan i 

konania rok, rok i ia I 

95,70% i98,81% i 4349161 416232 

1 171 I 78,07% I79,50% I 1 500 

C; 
'-----' 

I 
I przychody 

Iplan na Iwykonanie 
2008 za 2008 

Nazwa jednostki i Dziaf • Rozdziaf rok rok 

Publiczny 
Zesp6t Szk6t i 

I 
Przedszkoli 

' Samorzqdowych 
w Sochocinie 85495 399000 • 394254. 

Szkota 
Ipodstawowa w 

1 600 I 
i 

Smardzewie 801 80101 1272 i 

I 400600 I 3955261 98,73% I 436416 4174031 95,64% I 
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- stan srodk6w obrotowych na poczqtek roku - 23 939 zt 

- stan srodk6w obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 11 556 zt 

- planowany stan srodk6w obrotowych na koniec roku - 10 100 Zf 

V. Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu 

Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 

___(wzf), 

1 ~r~Zy,,-C_h_O--ydJLY___-I-_---r__WYdatki 
[,;;an I I plan I . . 1 

• i I 2~~S 1 wykonanie % 1 2~~S wykonanie • % II· 

I Dziaf I Rozdzial rok za 200S rok wykonania rok. za 200S rok i wykonania ii i 

1900i 90011)10000: 9548 95,48%1 x x x I. 1 I I· 
- i - 1 - I 

.H-I 1 x I x ~29 000 1 18436 63,57% . 

L_log6lem ! 10000: 954s1 95,48% I 29000 I 18436 63,57% . 

stan srodk6w obrotowych na poczqtek roku - 19 801 zt 

- stan srodk6w obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 10 912 zt 

- planowany stan srodk6w obrotowych na koniec roku - 800 zt 

~ VI. Analiza sprawozdania 0 zbiorczym wykonaniu budzetu gminy. 

1. Wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego 799583 zf 

2. Nadwyzka z lat ubiegtych 703055 zf 

3. Stan niezaangazowanej nadwyzki 477 555 zt 

4. Stan niesptaconych pozyczek (dtugoterminowych) I~ 1 1 27 500 Zf 

5. Skutki udzielonych przez gminE?: ulg, odroczen, zwolnien, zaniechar a poboru 

oraz obnizenia stawek podatku 289.305 zt , co stanowi 2,14 % pi nowanych 

dochod6w og6tem . 
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INFORMACJA 


o przebiegu wykonania budzetu gminy Sochocin za 2008 rok 

c 

Uchwalony 20 grudnia 2007 roku pierwotny budzet gminy Sochocin na 

2008 rok po stronie dochod6w zamykat si~ kwotq 11.700.206 zt, po stronie 

wydatk6w 13.400.206 zt. 

Zadtuzenie na dzien 01.01.2008 roku wyniosto 1.353.000 zt. 

Deficyt budzetu w kwocie 1.700.000 zt zaplanowano pokryc kredytem w kwocie 

1.000.000 zt oraz wolnymi srodkami w kwocie 700.000 zf. 


Na sptat~ zadtuzenia ( rozchody budzetu ) zaplanowano 225.500 zf. 


tqczne przychody budzetu zaplanowano na kwot~ 1 925.500 zt. 


W budzecie przewidziano dotacje podmiotowe dla samorzqdowych instytucji 


kultury w kwocie 415.000 zt. 


Planowany stan zadtuzenia na dzien 31.12.2008 roku wynosit 2.127.500 zf. 


Przychody realizowane przez zaktad budzetowy zaplanowano w kwocie 

700.000 zt oraz wydatki 725.000 zt. 

Dochody wtasne Publicznego jednostek budzetowych pierwotnie 

zaplanowano na kwot~ 363.800 zt, wydatki 358.800 zt, po zmianach dochody 

C wynoszq 256.400 zt, wydatki 270.238,91 zf. 

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony 8rodowiska i Gospodarki Wodnej 

przewidziano w kwocie 10.000 zt oraz wydatki 24.000 zt. 

Uchwalony pierwotnie plan dochod6w budzet zostat zwi~kszony 0 15,51 % i 

wyni6st: po stronie dochod6w - 13.515.236 zf. Pierwotny plan wydatk6w 

zwi~kszono 0 4,42% i wyni6st 13.992.736 zt. Zmiany wprowadzone w budzecie 

spowodowaty zmniejszenie deficytu do kwoty 477.500 zt. 

Dochody budzetu gminy za 2008 rok zostaty wykonane w kwocie 

13.249.451 zt, tj. 113,24% w stosunku do budzetu pierwotnie uchwalonego i 

98,03% w stosunku do budzetu po zmianach. 
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Wykonanie dochodow wedlug poszczegolnych grup przedstawia si~ 

nast~pujqCo: 

1. Dochody wlasne ogolem - plan 4.251.838 zl, wykonanie 4.078.582 zl 


tj. 95,93 %, w tym: 


a) dochody realizowane przez gmin~ i urz~dy skarbowe - plan 2.389.442 Zf, 


wykonanie 2.064.323 Zf tj. 86,39%, na ktore skfadajq si~ zrodla : 

- podatek od nieruchomosci - plan 1.230.000 Zf, wykonanie 1.057.149 ij. 85,95%, 

- podatek rolny - plan 251.000 Zf, wykonanie 223.402 Zf tj. 89,00% , 

- podatek lesny- plan 85.000 zl, wykonanie 87.174 tj. 102,56%, 

- podatek od srodkow transportowych - plan 160.000 zl, wykonanie 116.683z1 

tj.72,93%, 


- oplata skarbowa -plan 30.000 zl, wykonanie 30.141 tj. 100,47%, 


- oplaty za zezwolenia na sprzedaz alkoholu - plan 55.000 zl, wykonanie 


54.527 zltj. 99,14%, 

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

cywilnoprawnych, podatek od spadkow i darowizn, inne opfaty pobierane na 

podstawie ustaw - plan 578.442 Zf, wykonanie 495.247 Zf tj. 88.62%. 

b) udziat we wptywach w podatku dochodowym od osob fizycznych i w podatku 

od osob prawnych - plan 1.502.900 Zf, wykonanie 1.657.447 tj. 110,28 %, 

c) dotacje z budzetow innych jednostek samorzqdu terytorialnego - plan 

359496 Zf. wykonallie 356 812 Zf tj. 99,25%. 

2. 	Subwencja ogolna dla gmin - plan 6.437.228 zl, wykonanie 6.427.228 Zf 

tj. 100 %, w tym: 

- cz~sc oswiatowa - plan 3.990.702 Zf, wykonanie 3.990.702 zl, tj. 100 %, 

- cz~sc wyrownawcza- plan 2.427.030 zl, wykonanie 2.427.030 zl, tj. 100%. 

- cz~sc rownowazqca - plan 19.496 zl, wykonanie 19.496 zl, tj. 100% 

3. 	Dotacje celowe z budzetu panstwa - plan 2.684.170 zl, wykonanie 2.591.640 zl 

tj. 96,55 %, w tym: 

a) 	 na realizacje zadan z zakresu administracji rZqdowej i innych zadan 


zleconych ustawami - plan 2.287.795 zl, wykonanie 2.213.089 zl, 


tj.96,73%, 


b) 	 na reaJizacje wtasnych zadan biezqcych - plan 359.697 zl, wykonanie 

341.873 zl, tj. 95,04% 

c) na realizacj~ zadan z zakresu administracji rZqdowej wykonywanych na 
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podstawie porozumien - plan 6.000 zt, wykonanie 6.000 zt, tj. 100% 

d) dotacje rozwojowe - plan 30.678 zt, wykonanie 30.678 zt, tj.1 00%. 

Struktura poszczegolnych zrodet w ogolnie zrealizowanych 

dochodach przedstawia si~ nast~pujqCO : 

1. subwencja - 48,59 % 

2. dochody wtasne - 30,78% 

wtym: 

- dochody realizowane przez gmin~ i urz~dy skarbowe -15,58 % 

- udziaty w podatkach dochodowych - 12,51 % 

- dotacje od innych jednostek samorzqdu - 2,69% 

3. dotacje celowe z budzetu panstwa - 19,56% 

4. dotacje z funduszy celowych - 1,07% 

Wydatki budzetu gminy 2008 rok zostaty wykonane w kwocie 

12.449.878 zt tj. 92,91 % w stosunku do budzetu pierwotnie uchwalonego 

i 88,97 % w stosunku do budzetu po zmianach. 

Najwi~kszq pozycj~ w wydatkach budzetu gminy stanowiq wydatki 

oswiatowe. Wydatki oswiatowe Sq realizowane w ramach dwoch dziatow 

klasyfikacji budzetowej, a mianowicie 801 - Oswiata i wychowanie oraz 854

Edukacyjna opieka wychowawcza. 

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


i wychowanie wynosH 5.117.472 zt, zas jego wykonanie 5.060.675 Zf, co stanowi 


98,89 % planu i 40,65 % ogolnych wydatkow gminy. 


Plan w dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza wynosit 152.214 zt, 


wykonanie 150.044 zt tj.98,57%. 


Wykonanie planu wydatkow w 2008 roku w dziale 801 przedstawia si~ 


nast~pujqCO : 


Rozdziaf 80101 - Szkoty podstawowe, plan 3.353.680 zt, 

wykonanie 3.325.495 Zf - 99,16%. 

Rozdziaf 80103 - Oddziaty przedszkolne w szkotach 

podstawowych, plan 184.645 zt, wykonanie 184.412 zt - 99,87 %. 

Rozdziat 80104 - Przedszkola, plan 253.087, wykonanie 
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252.548 zt - 99,39 %. 

Rozdziat 80110 - Gimnazja, plan 1.039.405 zt, wykonanie 

1.038.511 zt -	 ok. 99,91 %. 

Rozdziat 80113 - Dowozenie dzieci do szk6t, plan 119.000 zt, 

wykonanie 110.958zt - 93,24%. 

Rozdziat 80146 - Doksztatcanie i doskonalenie nauczycieli plan 

13.868 zt, wykonanie 13.868 zt - 100 %. 

Rozdziat 80148- Stot6wki szkolne plan 106.919 zt, 

wykonanie 105.087 zt - 98,29 %. 

Rozdziat 80195 - Pozostata dziatalnosc plan 46.868, wykonanie 

30.796 zt - 65,71 %. 


Wykonanie planu wydatk6w w 2008 roku w dziale 854 przedstawia si~ 


nast~pujqCO : 


Rozdziat 85401 - Swietlice szkolne plan 66.717 zt, wykonanie 

66.187zt- 99,21%. 

Rozdziat 85415 - Pomoc materialna dla uczni6w plan 85.089 zt, wykonanie 

83.449 zt - 98,07%. 

Rozdziat 85446 - Doksztafcanie i doskonalenie nauczycieli plan 408 zt 

wykonanie 408 zt - 100 %. 

Na terenie gminy Sochocin funkcjonujq nast~pujqce plac6wki oswiatowe: 

- Publiczny Zesp6t Szk6t i Przedszkoli Samorzqdowych w Sochocinie, 

- Szkota Podstawowa w Smardzewie, 

- Szkota Podstawowa w Kotoz~biu 

W 2008r.w plac6wkach oswiatowych nauk~ pobierato 712 uczni6w ,w tym 

110 dzieci w oddziatach przedszkolnychl dzieci z grupy ,,0'- 64/. tqcznie na 

wszystkich szczeblach edukacyjnych funkcjonowato 40 oddziat6w szkolnych, w 

tym 6 oddziat6w przedszkolnych. 

W 2008 roku w plac6wkach oswiatowych liczba zatrudnionych pracownik6w 

przedstawiata si~ nast~pujqCo: 

pracownicy pedagogiczni - 71 

pracownicy administracji - 10 

obstugi - 29 
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Publiczny Zesp61 Szk61 i Przedszkoli Samorzqdowych w Sochocinie 

obsJuguje trzy plac6wki oswiatowe tj. Szkol~ Podstawowq, Publiczne Gimnazjum 


oraz Przedszkole Samorzqdowe. 


W Szkole Podstawowej bylo 12 oddziaJ6w i uczylo si~ 259 uczni6w. 


W Publicznym Gimnazjum byJo 10 oddziaJ6w i uczylo si~ 209 uczni6w . 


W Przedszkolu Samorzqdowym byJy 4 oddziaJy, przebywaJo w nim og61em 87 


dzieci Iw tym dzieci z grupy ,,0" - 411 


W Publicznym Zespole Szk6J i Przedszkoli Samorzqdowych zatrudnionych jest: 


• 	 48 nauczycieli 

• 	 7 pracownik6w administracji 

• 19 pracownik6w obsJugi 

Wydatki wykonane w Publicznym Zespole Szk6J i Przedszkoli Samorzqdowych w 

2008r. wyniosJy: 3.554.651,23zl 

wtym: 

DziaJ - 801 Oswiata i wychowanie 3.488.615,88zf 

Rozdzial- 80101 SzkoJy Podstawowe 1.994.971 ,58zl 

Wydatki biezqce obejmujqce: 

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeri w kwocie 1.439.902,70z1 

b) Pozostale wydatki biezqce stanowiq oplaty zwiqzane z utrzymaniem i 

funkcjonowaniem plac6wki tj. 

• 	 gaz, energia, woda, wyw6z nieczystosci, uslugi telekomunikacyjne, 


materiaJy do biezqcych napraw 425.218,92z1 


• 	 Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 59.361 ,56zf 

• 	 Odpis na zakladowy fundusz socjalny 70.000,00zJ 

• Podr6ze sfuzbowe krajowe 488,40Zf 

Rozdziaf - 80103 OddziafY przedszkolne w szkofach podstawowych 89.870,55z1 

Wydatki biezqce obejmujqce: 

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeri 80.807,93zf 


b) Pozostafe wydatki: 


• 	 Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4.962,62zl 

• 	 Odpis na zakladowy fundusz swiadczeri socjalnych 4.100,00zl 

Rozdzial- 80104 - Przedszkola 251.548,38zt 

Wydatki biezqce obejmujqce: 
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a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen 173.390,19zf 

b) Pozostafe wydatki biezqce stanowiq opfaty zwiqzane z utrzymaniem i 

funkcjonowaniem plac6wki tj. 

• 	 Gaz, energia, woda, wyw6z nieczystosci, uSfugi telekomunikacyjne, 

• 	 Materiafy do biezqcych napraw 26.491 ,64zf 

• 	 Zakup artykuf6w zywnosciowych 32.760,93zt 

• 	 Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 7.880,62zf 

• 	 Podr6ze sfuzbowe krajowe 25,00Zf 

• Odpis na zakfadowy fundusz swiadczen socjalnych 11.000,00zt 

Rozdziaf - 80110 - Gimnazja 1.038.51 O,87zt 

Wydatki biezqce obejmujqce: 

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen w kwocie 923.440,43zt 

b) Pozostafe wydatki biezqce stanowiq opfaty zwiqzane z utrzymaniem i 

funkcjonowaniem plac6wki tj. 

• 	 Gaz, energia, woda, wyw6z nieczystosci, materiafy i wyposazenie, 

uSfugi telekomunikacyjne, monitoring. 28.418,60zt 

• 	 Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 57.770,64zf 

• 	 Podr6ze sfuzbowe krajowe 481,20zt 

• Odpis na zaktadowy fundusz swiadczen socjalnych 28.400,00Zf 

Rozdziat - 80146- Doksztatcanie i doskonalenie nauczycieli 8.627,74zt 

Rozdziat - 80148-StOf6wki Szkolne 105.086,76zf 

Wydatki biezqce obejmujqce: 

a. 	 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen 62.028,30Zf 

b. 	 zakup art. zywnosciowych 43.058,46zf 

Dziat - 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 66.035,35zf 

Rozdziaf - 85401 - Swietlice szkolne 61.387,35zf 

Wydatki biezqce obejmujqce: 

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeri 55.932,95zf 


b) Pozostate wydatki 


• 	 Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 1.454,40zt 

• Odpis na zakfadowy fundusz swiadczen socjalnych 4.000,OOzt 

Rozdziat - 85415-Pomoc materialna dla uczni6w 4.240,OOzt 

Rozdziaf - 85446 - Doksztafcanie i doskonalenie nauczycieli 408,OOZf 
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Publiczny Zesp6J Szk6f i Przedszkoli Samorzctdowych w Sochocinie w ramach 

prowadzenia Rachunku Dochod6w WJasnych w 2008 roku osict9nctf doch6d w 

kwocie 310.364,34 zf z nast~pujctcych zr6def: 

1. 	 organizowanie oboz6w dla dzieci i mlodziezy 245.903,38 zl 

2. 	 wpfaty za wyzywienie dzieci w stoJ6wce szkolnej, w stof6wce przedszkolnej 

oraz program "Mleko w szkole" 34.770,58 zf 

3. 	 wplaty dzieci przedszkolnych za: rytmik~, opfat~ stafct 23.359,65 zl 

4. 	 wpfaty pozostafe (korzystanie z hali, nocleg6w, nagrody w konkursach) 

6.330,73 Zf 

Doch6d razem: 310.364,34 Zf 

W 2008 roku poczyniono nast~pujctce wydatki: 

1. 	 Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 55.086,30 Zf 

2. 	 Zakup materiaf6w i wyposazenia tj. srodki czystosci, znaczki, materialy do 

biezctcych napraw, kreda, materialy biurowe, wyposazenie kuchni 

72.719,65 zf 

3. 	 Zakup artykuf6w zywnosciowych 98.428,58 Zf 

4. 	 Zakup pomocy naukowych 2.018,50 zf 

5. 	 Zakup energii, gazu, wody 41.835,06 zf 

6. 	 Remonty 16.012,78 zf 

7. 	 USfugi pozostafe tj. wycinka drzew, prowadzenie zaj~6 z rytmiki, opfaty 

RTV, przeglctd gasnic, naprawy 34.231,93 zf 

8. Podr6ze sfuzbowe krajowe (delegacje pracownik6w) 2.514,80 Zf 

Wydatki razem: 322.847,60 zf 

Szkota Podstawowa w Kotoz~biu 


W Szkole Podstawowej w Kofoz~biu zatrudnionych byfo 12 pracownik6w 


pedagogicznych, 5 pracownik6w obsfugi, 1 pracownik administracyjny oraz w 


okresie grzewczym 2 palaczy. W Szkole POdstawowej w Kofoz~biu uczyfo si~ 79 


uczni6w w tym 15 dzieci w oddziale przedszkolnym. 


Wydatki wykonane w Szkole Podstawowej w Kofoz~biu w 2008 roku wyniosly; 


661.314,00 zf. , w tym 


Dziaf 801 -Oswiata i Wychowanie - 654.874,00 Zf. 


Rozdziaf 80101 Szkoly podstawowe - 601.393,00 zf. 


wtym; 
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wydatki biezqce - 601.393,00 zt., obejmujqce; 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen w kwocie -509.348,00 zt 

b) pozostate wydatki biezqce - 92.045,00 zt 

Pozostate wydatki biezqce stanowiq optaty zwiqzane z utrzymaniem i 

funkcjonowaniem plac6wki tj. gaz, energia, woda, wyw6z nieczystosci na tqcznq 

kwotE? - 38.640,00 zt, odpisy na zaktadowy fundusz socjalny -29.000,00 zt, dodatki 

mieszkaniowe i wiejskie 24.405,00 zt. 

Rozdziat -80103 -Oddziaty przedszkolne w szkotach podstawowych - 51 .341,00 zt 

wydatki biezqce - 51.341,00 zt obejmujqce; 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen w kwocie - 45.210,00 zt 

b) pozostate wydatki biezqce -6.131,00 zt 

Pozostate wydatki biezqce stanowiq optaty zwiqzane z utrzymaniem i 

funkcjonowaniem plac6wki na tqcznq kwotE? 1.431 ,00zt. , odpis na zaktadowy 

fundusz swiadczen socjalnych - 2.100,00 zt dodatki mieszkaniowy i wiejski

2.600,00 zt. 

Rozdziat -80146 -Doksztatcanie i doskonalenie nauczycieli - 2.140,00 zt 

Dziat854- Edukacyjna opieka wychowawcza - 6.440,00 zt 

a)Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzen w kwocie -4.800,00 zt 

b)pomoc materialna dla uczni6w -1.640,00 zt 

Szkofa Podstawowa w Smardzewie 

W Szkole Podstawowej w Smardzewie zatrudnionych by to 11 pracownik6w 

pedagogicznych, 5 pracownik6w obstugi, 2 pracownik6w administracyjnych. 

W Szkole Podstawowej w Smardzewie by to 7 oddziat6w, w kt6rych uczyto siE? 55 

uczni6w w tym 8 dzieci w oddziale przedszkolnym. 

Wydatki wykonane w Szkole Podstawowej w Smardzewie w 2008 r. wyniosty; 

607.999,00 zt w tym 

Dziat 801 -Oswiata i Wychowanie - 606.809,00 zt 

Rozdziat 80101 Szkoty podstawowe - 560.509,00 zt 

wtym; 

wydatki biezqce - 560.509,00 zt obejmujqce; 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen w kwocie - 436.080,00 zt 

b) pozostate wydatki biezqce - 124.429,00 zt 
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Pozostafe wydatki biezqce stanowiq opfaty zwiqzane z utrzymaniem i 

funkcjonowaniem plac6wki tj. gaz, energia, woda, wyw6z nieczystosci na fqcznq 

kwot~ - 80.629,00 zf, odpisy na zakfadowy fundusz socjalny - 23.500,00 zf, dodatki 

mieszkaniowe i wiejskie 20.300,00 zJ. 

Rozdziaf - 80103 -Oddziafy przedszkolne w szkofach podstawowych - 43.200,00 zf 

wydatki biezqce - 43.200,00 Zf obejmujqce; 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen w kwocie - 35.700,00 Zf 

b) pozostafe wydatki biezqce - 7.500,00 Zf 

PozostaJe wydatki biezqce stanowiq opfaty zwiqzane z utrzymaniem i 

funkcjonowaniem plac6wki na fqCZnq kwot~ - 3.000,00 Zf, 

odpis na zakfadowy fundusz swiadczen socjalnych - dodatki mieszkaniowy i 

wiejski - 2.400,00 Zf, odpis na zakfadowy fundusz socjalny -2.100,00 Zf 

Rozdziaf -80146 -OoksztaJcanie i doskonalenie nauczycieli - 3.100,00 Zf 

Oziaf -854- Edukacyjna opieka - 1.190,00 Zf 

- pomoc materialna dla uczni6w - 1.190,00 Zf 

W 2008 roku zostaf otwarty Rachunek dochod6w Wfasnych. Szkofa 

Podstawowa w Smardzewie w ramach prowadzenia rachunku w 2008 roku 

uzyskafa doch6d 1.271,84 Zf. z tytufu darowizny. 

Z tego wydatkowano 1.171,20 Zf. na zakup czterech materacy gimnastycznych. 

Pomoc materialna 0 charakterze socjalnym dla uczni6w z terenu gminy 

Sochocin. 

Zgodnie z ustawq 0 systemie oswiaty gmina Sochocin w 2008 roku udzielifa 

pomocy materialnej 156 uczni6w w formie stypendi6w szkolnych na fqCZllq kwot~ 

75.459 zt 

Wysoko zrealizowanym dziafem w strukturze wydatkach budzetu gminy jest 

dziaf 852 - Pomoc spofeczna. Plan w tym dziale wynosi 2.584.128 Zf, wykonanie

2.461.349 tj.95,25% uchwalonego planu rocznego i 19,77% og61nych wydatk6w. 

Gmina realizuje r6wniez zadania wynikajqce z ustawy z dnia 28 listopada 

2003 roku 0 swiadczeniach rodzinnych (Oz. U. Nr 228, poz. 2255 z p6zn. zm.) 

zadania wynikajqce z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku 0 post~powaniu wobec 

dfuznik6w alimentacyjnych oraz 0 zaliczce alimentacyjnej (Oz. U. Nr 86, poz. 732 z 

p6in. zm.) za pomocq Gminnego Osrodka Pomocy Spofecznej. 
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W dziale 852 Pomoc Spofeczna plan pierwotny na 2008 rok wynosH 2.283.400 

zt a plan po zmianach 2.584.128 zt. Wykonano 95,25% planu wydatk6w co 

stanowi kwot~ 2.461.349 zt 

Rozdziaf 85212 - 8wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skfadki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spofecznego plan po 

zmianach 1.771.700 zt wykonanie 1.699.347 zt co stanowi 69,04% dokonanych 

wydatk6w og6fem w dziale 852 - Pomoc Spofeczna. Na swiadczenia rodzinne, 

zaliczk~ alimentacyjnq oraz swiadczenia z funduszu alimentacyjnego 

wydatkowano kwot~ 1.632.478 zt. Wynagrodzenia i ich pochodne stanowiq 

wydatki w wysokosci 36.425 zt Pozostata kwota w wysokosci 30.444 zf. to 

wydatki zwiqzane z realizacjq w/w swiadczen 

( zakupienie komputera, szkolenia pracownika, zakupienie artykuf6w biurowych, 

opfaty pocztowe). 

Rozdziaf 85213 - Skfadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby 

pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spofecznej, niekt6re swiadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zaj~ciach w centrum integracji spofecznej 

plan po zmianach 12.250 zt. wykonanie 12.248 zt co stanowi 0,50 % 

dokonanych wydatk6w og6tem. 

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostaty przez Gminny Osrodek Pomocy 

Spofecznej w Sochocinie na optacenie skfadek ubezpieczenia zdrowotnego, za 

osoby pobierajetce swiadczenia w formie zasitk6w statych z pomocy spofecznej 

oraz swiadczen piel~gnacyjnych. 

Rozdziaf 85214 - Zasitki i pomoc w naturze oraz skfadki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe plan po zmianach 310100 zt wykonanie 294 461 zt co 

stanowi 11,96 % wydatk6w og6tem. 

Wykonanie w tym rozdziale stanowi wydatki na wyptat~ zasHk6w: statych, 

okresowych , celowych oraz zasHk6w celowych dla rodzin rolniczych, w kt6rych 

gospodarstwach rolnych powstaty szkody spowodowane SUSZq. 

Rozdziaf 85215 - Dodatki mieszkaniowe plan po zmianach 500 zt 

Wydatk6w na dodatki mieszkaniowe nie dokonano. 

Rozdziat 85219 - Osrodki Pomocy Spotecznej plan po zmianach 376 278 

Zf. wykonanie 364 032 zt co stanowi 14,79 % wydatk6w og6tem. 

Z tego rozdziafu dokonane wydatki zwiqzane Set z utrzymaniem Osrodka. 
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Na wynagrodzenia i ich pochodne przeznaczono 293696 zt Pozostafa kwota w 

wysokosci 36 059 Zf. to wydatki na biezqcq dziafalnosc Osrodka ( koszty 

utrzymania samochodu i wyposazenia b~dqcego na stanie jednostki, szkolenia 

pracownik6w, zakup artykuf6w biurowych itp.). 

Z rozdziafu 85219 poniesione zostafy r6wniez wydatki zwiqzane z realizacjq przez 

GOPS projektu "Program aktywnej integracji mieszkanc6w gminy Sochocin", 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki. Kwota 

wydatk6w na realizacj~ projektu wyniosfa 34 278 Zf. z czego 85% tj. 29 136 Zf. 

zostaJo sfinansowanych ze srodk6w Europejskiego Funduszu Spofecznego. 

Gf6wnym celem projektu byJo podwyzszenie kwalifikacji zawodowych 4 os6b 

dfugotrwale bezrobotnych b~dqcych klientami Osrodka. 

Rozdziat 85228 - Ustugi opiekuncze i specjalistyczne uSfugi opiekuncze 

plan po zmianach 14300 zt wykonanie 7 700 Zf. co stanowi 0,31% wydatk6w 

og6fem. Kwot~ 7 700 zt. przeznaczono na wynagrodzenia z tytuJu umowy 

zlecenia w zwiqzku z realizacjq ustug opiekunczych oraz specjalistycznych usJug 

opiekunczych. 

Rozdziat 85295 - PozostaJa dziatalnosc plan po zmianach 99000 zt 

wykonanie 83 561 zt. co stanowi 3,40 % wydatk6w og6fem. 

W tym rozdziale wykazane Sq wydatki na dozywianie uczni6w w wysokosci 62 778 

zt oraz odptatnosc za pobyt pensjonariusza w Domu Pomocy SpoJecznej w 

wysokosci 20 783 zt. 

Wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna, zamkn~fy si~ kwotq 

2.084.054. zt, tj. w wysokosci 88,01 % planu. 

Na wydatki te sktadajq si~ wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji 

rZqdowej w rozdziale 75011 - Urz~dy wojew6dzkie, w kwocie 46.097 Zf wykonane 

w 100%, Sq to dotacje na wynagrodzenia i pochodne, wydatki zwiqzane z 

funkcjonowaniem organ6w gminy w rozdziale 75022 - Rady gmin, w kwocie 

70.495 zJ wykonane w 78,33% oraz wydatki w rozdziale 75023 - Urz~dy gmin, w 

kwocie 1.952.251 zt wykonane w 88,26%, kt6ry obejmuje wszystkie wydatki 

zwiqzane z funkcjonowaniem gminy nie uj~te w innych dziafach klasyfikacji 

budzetowej oraz rozdziaJ 75075 - Promocja jednostek samorzqdu wykonano w 

kwocie 15.210 zltj. 76,05% planu. 
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W rozdziale 75023, wydatki majqtkowe wykonano w kwocie 20.890 Zf tj. 43,61 %. 


Zakupiono sprzE;?t komputerowy wraz z oprogramowaniem i mini ciqgnik z 


osprzE;?tem. 


Wydatki biezqce wykonano w kwocie 2.063.164 Zf tj. 94,16%. 


Na wydatki biezqce sktadajq siE;? wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen 


pracownikow w kwocie 1.539.737 zt obejmujqce wynagrodzenia i inne 


swiadczenia pieniE;?zne ze stosunku pracy z tytutu umow 0 pracE;?, wynagrodzerria 


z tytutu umow cywilnoprawnych, czyli umow zlecen i umow 0 dzieto, oraz umow z 


tytutu organizowanych prac interwencyjnych, w tym : 


- wynagrodzenia pracownikow w tqcznej kwocie 1.277.826 zt , w tym : 


nagrody jubileuszowe - 8.041 zt i dodatkowe wynagrodzenie roczne 

pracownikow 83.868 Zf, 

- wynagrodzenia z tytutu umow cywilnoprawnych ( zlecenia i 0 dzieto) - 23.688 zt, 

- sktadki na ubezpieczerria spoteczne pracownikow - 204.235 zt 

- sktadki na Fundusz Pracy - 33.988 zt. 

Pozostate wydatki biezqce to wydatki zwiqzane z utrzymaniem budynkow , 

funkcjonowaniem administracji gminy, tj. optaty pocztowe, telefoniczne, 

internetowe, zakup materiatow i wyposazenia, biezqce remonty (wymiana stolarki 

okiennej ), odpisy na zaktadowy fundusz swiadczen socjalnych, ubezpieczenia 

mienia gminnego, utrzymanie samochodu w fqCZnej kwocie 523.427 zt. 

W dziale 010 - Rolnictwo i towiectwo realizowane Sq wydatki na zadania 

wtasne i zlecone. Plan pierwotny wynosit 1.420.000 zt, po zmianach 918.472 zt 

i zostat wykonany w 82,90%. 

Rozdziaf 01010 Infrastruktura wodociqgowa i sanitacyjna wsi obejmuje 

wydatki na budowE;? wodociqgow wiejskich oraz koszty dokumentacji 

przydomowych oczyszczalni sciekow- plan 690.000 zt ,wykonanie 539.383 tj. 

78,17%. 

Rozdziat 01030 Izby rolnicze - plan 10.000 zt, wykonanie 3.520 zt 

tj.36,20%. Sq to obowiqzkowe wptaty w wysokosci 2% podatku rolnego na rzecz 

izb rolniczych. 

Rozdziat 01095 Pozostata dziatalnosc - plan 218.472 Zf, wykonanie 

218.471 zt tj.1 00%. W rozdziale tym realizowane Sq zadarria zlecone - zwrot 

podatku akcyzowego od oleju napE;?dowego zakupionego przez rolnikow. 

Dziaf 600 Transport i tqcznosc- plan 1.390.000 zt , wykonanie 
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899.762 zt tj. 64,73%. 

Rozdziat 60016 Drogi publiczne gminne - obejmuje wydatki zwiqzane z 

remontami oraz biezqcym utrzymaniem dr6w kwocie 335.662 zt oraz wydatki 

inwestycyjne w kwocie 564.100 zt. Z uwagi na termin naboru wniosk6w przez 

Urzqd Marszatkowski, budow~ mostu w Podsmardzewie przesuni~to na rok 

biezqcy. 

Dziat 700 Gospodarka mieszkaniowa , rozdziat 70005- plan 40.000 zt, 

wykonanie 14.030 zt tj. 35,08%, Sq to optaty za mapy geodezyjne i wyceny. 

Dziat 710 Dziatalnosc ustugowa plan - 28.000 zt, wykonanie 7 934 zt 

tj. 28,34 % 

Rozdziat 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego -plan 20.000 zt, 

wykonanie 1.500 zt tj. 7,50% 

Rozdziat 71035 Cmentarze plan - 6000 zt, wykonanie 6.000 tj. 100%, Sq 

to wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rZqdowej realizowane na 

podstawie porozumienia z Mazowieckim Urz~dem Wojew6dzkim. 

Dziat 751 - Urz~dy naczelnych organ6w wtadzy paristwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sqdownictwa - plan 876 zJ, wykonanie 876 zt tj. 100%. 

Sq to wydatki na realizacj~ zadari z zakresu administracji rZqdowej 

(prowadzenie rejestru wyborc6w). 

Dziaf 754 - Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa - plan 

167.996 zt, wykonanie 130.041 zf tj.77,41% . 

Rozdziaf 75404 - Komendy wojew6dzkie policji wykonano w kwocie 

37.000 zt, co stanowi 100% planu . Z rozdziatu tego dokonano wptaty na Fundusz 

Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Rewiru 

Dzielnicowych Sochocin. 

Rozdziat 75411- Komendy powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej - plan 

5.000 zt, wykonanie 5.000 zHj.100 %. Srodki przeznaczono na zakup sprz~tu 

i umundurowania dla powiatowej strazy pozarnej. 

Rozdziat 75412 - Ochotnicze straze pozarne wykonano w kwocie 87.541 zf, 

co stanowi 70,32% planu . Sq to wydatki zwiqzane z utrzymaniem gotowosci 

bojowej pojazd6w i sprz~tu przeciwpozarowego, zakupem niezb~dnego sprz~tu 

oraz wydatki z tytutu um6w zleceri zawartych z kierowcami samochod6w. 

Rozdziat 75414 Obrona cywilna - plan 500 zt, wykonanie 500 zt tj.100 % 

obejmuje zadania zlecone z zakresu administracji rZqdowej. 
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Rozdzial 75421 Zarz~dzanie kryzysowe - plan 1.000 zl, wykonanie 0 zl . 

Dzial 756 - Dochody ad os6b prawnych, fizycznych i ad innych jednostek 

nieposiadaj~cych osobowosci prawnej oraz wydatki zwi~zane z ich poborem, 

rozdzial 75847 - Pob6r podatk6w, oplat i niepodatkowych naletnosci 

budtetowych - plan 75.000 zl, wykonanie 51.696 tj. 68,93% obejmuje wydatki 

zwi~zane z egzekwowaniem naletnosci podatkowych przez urz~d skarbowy, 

prowizje soJtys6w ad zebranych naleznosci oraz inne opfaty zwi~zane z wymiarem 

i poborem podatk6w. 

Dzial 757 - Obsluga dlugu publicznego , rozdziaf 75702 - Obstuga 

papier6w wartosciowych, kredyt6w i pozyczek jednostek samorz~du 

terytorialnego plan 40.000 zl , wykonanie 35.901 zl tj. 89,75%. S~ to odsetki ad 

zaci~ni~tych kredyt6w. 

Dziat 758 - Rezerwy og61ne i celowe, plan - 106.426 zf, wykonanie - 0 zt 

Dziaf 851 - Ochrona zdrowia - plan 55.000 zf , wykonanie 49.879 zt tj. 

90,69%. W dziale tym realizowane s~ wydatki uj~te w programie profilaktyki 

i rozwi~zywania problem6w alkoholowych oraz programie przeciwdziatania 

markomanii. 

Rozdzial 85153 - Zwalczanie narkomanii - plan 6.000 zt, 

wykonanie 3.820 zt tj. 63,66 %. 

Rozdziat 85154 - Przeciwdziatanie alkoholizmowi - plan 49.000 zt, 

wykonanie 46.059 zt tj. 94,00%. 

W ramach realizacji program6w srodki wydatkowano na pozyskanie opinii 

specjalist6w w zakresie psychologii i psychiatrii os6b uzaletnionych, wspierano 

szkofy realizuj~ce programy oraz finansowanie szkolen cztonk6w komisji. 

Dziat 900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska - plan 314.055 zl, 

wykonanie 168.188 zJtj. 53,55%. 

Rozdzial 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - plan 73.055 zf, wykonanie 

27.583 zl tj. 37,76%. W rozdziale srodki zostafy wydatkowane na uslugi zwi~zane 

z utrzymaniem porz~dku. 

Rozdziat 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 30.000 zl 

wykonanie 7.247 zt tj. 24,16%. - utrzymanie zieleni i piel~gnacja drzew na 

terenie Sochocina. 
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Rozdziat 90015 - Oswietlenie ulic, plac6w i dr6g - plan 211.000 zt I 

wykonanie 133.357 tj. 63,20% - opfaty za konserwacje i dostaw~ energii. 

Jednym z podstawowych zadari wtasnych gminy jest zaspokajanie potrzeb 

ludnosci w zakresie kultury. 

Zadanie to gmina realizuje za pomocq samorzqdowych instytucji kultury, tj. 

Gminnego Osrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. 

Og61na kwota dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2008 rok 

planowana jest u w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 

rozdziaf 92116 - Biblioteki w kwocie 115.000 zt, wykonanie - 115.000 zf , tj. 100%. 

Dotacje przeznaczono gt6wnie na wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeri pracownik6w oraz biezqce wydatki zwiqzane z funkcjonowaniem 

instytucji. 

Og61na kwota dotacji dla Gminnego Osrodka Kultury na 2008 rok 

planowana jest w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziaf 

921 09 - Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby w kwocie 300.000 zf, wykonanie 

- 300.000 tj. 100 % 

Dotacja zostata przeznaczona na biezqcq dziafalnosc statutowq GOK, 

wydatki zwiqzane z utrzymaniem budynku oraz wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeri pracownik6w. 

Dziaf 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 220.000 zf I wykonanie 

159.065 zf tj. 72,30%. 

Rozdziaf 92601 - Obiekty sportowe - plan 190.000 zf , wykonanie 

143.300 zf tj. 75,42%. Srodki wydatkowano na modernizacj~ stadionu w 

135.860 zf oraz biezqce utrzymanie obiektu. 

Rozdziaf 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan 

30.000 zf., wykonanie - 15.764 zt, tj. 52,55%. Srodki przeznaczono na 

zwrot koszt6w podr6zy i diety s~dziowskie oraz zakup sprz~tu sportowego. 

W roku 2008 inwestycje w Gminie Sochocin byfy realizowane w oparciu 0 

srodki finansowe wfasne i pozyskane z Urz~du Marszafkowskiego Wojew6dztwa 

Mazowieckiego. 

Zgromadzone i uzyskane srodki pozwolify na realizacj~ nast~pujqcych inwestycji : 
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1.Sieci wodoci~gowej wraz z przyl~czami w miejscowosci Niewikla 

i Slepowrony etap I 0 I~cznej dlugosci 5240 m i 33 kpl przyl~czy. 

Inwestycja bYfa realizowana ze srodkow finansowych : 

Urz~du Marszafkowskiego w Warszawie 50000,00 Zf 

Gminy Sochocin 228893,00 Zf 

Ogofem 	 278893,00 Zf 

2. Siec kanalizacji sanitarnej w Sochocinie ul. Polna 

Inwestycja bYfa realizowana ze srodkow finansowych : 

Gminy Sochocin 39545,00 Zf 

3. W ramach przygotowania inwestycji zwi~zanych z budow~ sieci 

wodoci~gowo kanalizacyjnej : 

- opracowano dokumentacj~ projektowq na budow~ sieci wodociqgowej 

w miejscowosciach : Koliszewo , Podsmardzewo i K~pa. 

-	 wykonano mapy do celow projektowych pod budow~ sieci wodociqgowej 

w miejscowosciach : Budy Gutarzewskie i Baraki 

4.. Wykonano modernizacj~ ulic : Krzywej i Kosciuszki w Sochocinie. 

Inwestycja jest realizowana ze srodkow finansowych : 

Urz~du Marszafkowskiego w Warszawie 200000,00 Zf 

Gminy Sochocin 82847,22 Zf 

Ogofem 	 282847,22 Zf 

5. Wykonano modernizacj~ ulic : Polnej, Kosciuszki Krotkiej w 

Sochocinie. 

Inwestycj~ realizowano ze srodkow finansowych : 

Gminy Sochocin 169 187,11 Zf 

Ogofem 	 169187,11zf 

6. 	 Wykonano modernizacj~ drogi gminnej w Zelechach 
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Inwestycj~ realizowano ze srodkow finansowych : 

Gminy Sochocin 73712,00 zt 

Ogotem 73712,00 zt 

7. Wykonano modernizacj~ drogi gminnej w K~pie 

Inwestycj~ realizowano ze srodkow finansowych : 

Gminy Sochocin 117 191,00 zt 

OgoJem 	 117 191,00 zt 

8. 	 Wybudowano przystanki dla dzieci dojei:di:aj~cych do szkoly 


w miejscowosciach : 


Gutarzewo 

J~drzejewo 

Milewo 


Kondrajec 


Kotozqb 


9. Opracowano projekt budowlano wykonawczy na przebudow~ 

zamkni~tego mostu w miejscowosci Podsmardzewo wraz z dokumentacj~ na 

modernizacj~ drogi gminnej Smardzewo - Gutarzewo 

10. W ramach biei:~cego utrzymania prowadzono remonty i eksploatacj~ 

drag gminnych udzielaj~c zlecen Zakladowi Remontowo Budowlanemu przy 

Urz~dzie Gminy. 

Prace te polegaty na , naprawianiu nawierzchni asfaltowych ,rownaniu , 

odsnietaniu, oznakowywaniu, odwadnianiu, udratnianiu, koszeniu trawy z 

poboczy, karczowaniu krzewow itp. 

11 .. Przeprowadzono remont w : 
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• 	 Szkole Podstawowej w Smardzewie poprze wymian~ stolarki 

okiennej. 

• 	 Szkole Podstawowej w Sochocinie poprzez wymian~ grzejnik6w , 

oszklenia w scianie szczytowej hali sportowej, 

• 	 Szkole POdstawowej w Ko~oz~biu poprzez wymian~ obrynnowania 

dachu. 

12. Wykonano modernizacjQ stadionu sportowego w Sochocinie poprzez 

wykonanie nawodnienia i ptyty boiska 

Inwestycja by~a realizowana ze srodk6w finansowych : 

Urz~du Marszatkowskiego w Warszawie 70 000,00 z~ 

Gminy Sochocin 69 797,50 z~ 

Og6~em 	 139 797,50 z~ 

13. Przeprowadzono remont ogrodzenia i wyciQto krzewy przy nim 

rosnC\ce na Cmentarzu Zotnierzy Armii Radzieckiej w BolQcinie. 

14. Przeprowadzano regulacjQ oswietlenia ulicznego 

Cz~s6 zadan gmina realizuje za pomocq Zak~adu Remontowo 

Budowlanego. 

Og6tem Zaktad Remontowo - Budowlany w Sochocinie zatrudnia~ w 2008 roku 

12 pracownik6w w tym: 9 pracownik6w na czas nieokreslony -3 operator6w, 

2 kierowc6w, 2 pracownik6w gospodarczych, 2 pracownik6w administracji, 

3 pracownik6w zatrudnionych na czas okreslony oraz 3 pracownik6w 

zatrudnionych na umow~ zlecenie. 

Plan przychod6w zakfadu na 2008r. wynosit: 


Planowane przychody - 700.000 
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, 

Stan srodk6w na poczqtek roku wynosif 181.483 


Og6tem planowane przychody 881.483 


Wykonanie przychod6w w 2008r. 865.760 

Stan srodk6w na pocz. roku 181.483 

Og6tem wykonane przychody: - 1.047.243 

Na przychody sktadajq si~ prace wykonane na rzecz gminy Sochocin 0 

o wartosci 439.185 zt, a mianowicie: 

- dowozy mfodziezy szkolnej, 


- modernizacja drogi gminnej Wycinki - Zelechy, 


naprawa ulic w Sochocinie, 


- oznakowanie ulic w miejscowosci Sochocin, 


- modernizacja drogi gminnej w miejscowosci K~pa, 


- wykonanie kolektora deszczowego przy ulicy Magazynowej, 


Zeromskiego i dojazdowej do sluzy, 

- wykonanie poboczy zwirowych przylegajqcych do nawierzchni jezdni 

w ulicy Kosciuszki, Kr6tkiej, Krzywej i Polnej, 

- biezqce utrzymanie dr6g i ulic, 

- wykonanie kolektora deszczowego w ul. Kosciuszki w miejsc. Sochocin, 

- wykonanie kolektora w ulicy Kwiatowej w miejsc. Sochocin, 

- prace przy modernizacji ulic: Polnej, Kosciuszki, Krzywej i Kr6tkiej. 

oraz ustugi wykonane na zewnqtrz 0 wartosci 426.540 zt, a mianowicie: 

- zdj~cie siatki przeciw snietnej przy drogach krajowych, 

- porzqdkowanie pasa drogowego przy drogach krajowych, 

- renowacje row6w z plantowaniem poboczy przy drogach krajowych, 

remont sciek6w skarpowych, 

- remont sciek6w przykraw~tnikowych, 

- uzupetnienie poboczy destruktem, 

- uzupetnienie poboczy pOSp6fkq, 

- ufozenie sciek6w skarpowych, 

- mechaniczne scinanie drzew, 
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- wykonanie zjazd6w z rur bet. 


- czyszczenie studzienek sciekowych. 


- mechaniczne profilowanie i zag~szczanie poboczy, 


- uzupetnianie skarp nasypu. 


Plan koszt6w nakiadu na 2008r. wynosH - 808.842 

Planowany stan srodk6w na koniec roku 72.640 

Og6iem plan koszt6w stanowi suma - 881.482 

Wykonanie koszt6w w 2008 roku - 905.895 


Stan srodk6w obrotowych na dzien 31.12.2008r. 141.348 


Razem wykonanie -1.047.243 


Znacznq cz~s6 koszt6w stanowiq wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen 


plan - 432.000, wykonanie w kwocie - 390.648 zi tj. 90,43 %. 


Pozostate koszty zwiqzane z utrzymaniem budynk6w tj. opiaty za zuzycie gazlJ, 


energii elektrycznej i pob6r wody stanowi suma - plan - 12.000,00 zi, 


wykonanie - 11.548 zi tj. 96 %, na zakup materiai6w, paliw i sprz~tu niezb~dnych 


do wykonywania przyj~tych zlecen, ubezpieczenie taboru samochodowego, 


ubezpieczenie rob6t wykonywanych przez zakfad, zakup 


odziezy roboczej i ochronnej oraz srodk6w czystosci wydatkowano 


a) plan 241.342 zt, wykonanie - 281.604 zt tj. 116,68%. 


Srodki obrotowe na dzien 31.12.2008r.wyniosfy 141.348zf na kt6re skfadajqsi~: 


srodki pieni~zne 166.812 zt 

naleznosci 6.528 zt 

materiafy w magazynie - 16.245 zi 

zobowiqzania - 48.237 Zf 

Budzet gminy za 2008 rok zamknqt si~ nadwyzkq w kwocie'7l~9.583,- zi 

Nie zrealizowano pierwotnie planowanego kredytu przeznaczoneg~ . a wydatki 

inwestycyjne. 

Stan zadfuzenia na koniec roku 2008 wyni6si 1.127.500 zt 
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CZfSC opisowa Z wykonania planu fin ansowego za 2008 rok 

przez Gminny Osrodek Kultury 


w Sochocinie 


Ogolna kwota dotacji otrzymanych z budzetu gminy w 2008 roku w 

Dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdziale 92 109 

Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby wyniosla 300.000z1. Dofinansowanie 

ze srodkow Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu "Rozwoj 

infrastruktury i szkolnictwa artystycznego" - zadanie - zakup wyposaienia dla 

dzialalnosci kulturalnej wynosi 30.000 zl. Przychody wlasne instytucji kultury 

to kwota 7.550 zl. Darowizna na imprez~ pod nazwq "Dzien Mieszkanca 

Gminy Sochocin" to kwota 19.650, pozostale darowizny to kwota 800 zl. 

W Gminnym Osrodku Kultury w Sochocinie znajduj't si<t nast<tpuj'tce 

sekcje zainteresowan: muzyczna, teatralna, taneczna, zespol instrumentalno 

wokalna. W GOK istnieje swietlica srodowiskowa dla najmlodszych, Kolo 

Gminne Emery tow, Rencistow i Inwalid6w, Kolo Gminnego Zwi¥ku 

Kombatantow Rzeczpospolitej i Bylych Wi<tzniow Politycznych. 

W 2008 roku na dzialalnosc merytoryczn't istniej'tcych sekcji wydano 4.000 z1. 

Set to glownie materialy dydaktyczne, nagrody oraz inne niezb<tdne akcesoria 

sluz'tce do prowadzenia zaj<tc w poszczegolnych sekcjach tj. zakup pokrowcow 

na instrumenty, struny, lira, Stroik Vandoren SAX Tenor, SAX Alt, Efekt Git. 

DD 100/400 Digital Delay, naprawa glosnikow itp. W zaj<tciach w/w sekcji 

bierze udzial okolo 125 osob. 

W GOK dziala rowniez sekcja orkiestry d<ttej skupiaj'tca 40 osob. 

Zatrudnionych jest dwoch instruktorow w celu prowadzenia nauki gry na 

instrumentach, koszt utrzymania kapelmistrza i nauczyciela gry na 

imstrum<tntach d<ttych to kwota 33.251 z1. Zakupiono oraz wyremontowano 

sprz<tt muzyczny dla tejze sekcji za kwot<t 1.400 z1. Dokonano prania strojow, 

koszt uslugi to kwota 1.218 z1. Pozostale koszty zwi'tzane z utrzymaniem tejze 



sekcji tj. przejazdy i inne niezb~dne artykuly do prowadzenia w/w sekcji to 

kwota 1.400 zl. 

Gminny Osrodek Kultury w Sochocinie opr6cz imprez organizowanych 

w plac6wce, przeprowadza r6wniez imprezy plenerowe: dyskoteki, festyny, 

wycieczki itp. Koszt obslugi w/w imprez to kwota 6.600 zl. Gminny Osrodek 

Kultury zorganizowal dwa spotkania z ludzmi kultury polskiej oraz kilka 

przedstawien teatralnych dla najmlodszych. Koszt w/w imprez to kwota 

7.300 zl. 

Gminny Osrodek Kultury byl wsp6lorganizatorem imprezy "Dzien Mieszkanca 

Gminy Sochocin". Na w/w uroczystosc wplyn~ly darowizny. Calkowity 

poniesiony koszt tej uroczystosci przez GOK to kwota 27.930 zl. 

W Gminnym Osrodku Kultury byly reprezentowane wystawy malarzy Pana 

Stanislawa Prokopczyka, Pana Waldemara Kusala, i Pana Kazimierza 

Markowskiego. Koszt ubezpieczenia wystaw, zakup pamicttkowych widok6wek 

z pejzazem Sochocina oraz inne niezb~dne artykuly zwictzane z wystawami to 

kwota 2.050 zl. 

W Gminny Osrodek Kultury powstaje "Izba Pami~ci Guzikarstwa". 

Na remont pomieszczen i renowacj~ maszyn przeznaczono kwot~ 35.300 zl. 

GOK w celu pozyskania srodk6w finansowych spoza budzetu skladal wniosek 

do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 0 dofinansowanie zakupu 

wyposazenia do prowadzenia dzialalnosci kulturalnej oraz remont obiektu. 

Opracowanie wniosk6w zlecono firmie "Inwestus". Koszt w/w wniosk6w to 

kwota 8.540 zl. 

Z pozyskanych srodk6w na zakup wyposaZenia dla dzialalnosci kulturalnej 

zakupiono instrumenty muzyczne. Koszt w/w to kwota 33.333 zL 

Podczas SWictt Wielkanocnych i Bozonarodzeniowych Gminny Osrodek 

Kultury byl organizatorem spotkan swicttecznych z mieszkancami gmmy 

Sochocin, przedstawicielami instytucji i organizacji dzialajctcych na terenie 

gminy oraz z dziecmi z sekcji dzialajctcych przy GOK. Prezentowane byly 

tradycje obchod6w Swictt. W spotkaniach wzi~lo udzial ok. 150 os6b. Koszt 

w/w uroczystosci to kwota 4.000 zl. 



W biez'lcym roku zlecono przegl'ld przewod6w kominiarskich i instalacji 

gazowej, sporz'ldzenie dokumentacji i szkolenie pracownik6w z zakresu 

Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. Koszt powyzszych uslug to kwota 3.000 zl. 

Zakupiono odkurzacz, magnetofon oraz wykladzintt do jednej z sal. Koszt 

zakupu to kwota 1.400 zl. 

Utrzymanie budynku tj. zuzycie gazu, energll, wody, wyw6z nieczystosci, 

telefon i inne - to kwota 25.610 zl. 

Pozostale wydatki ZW1'lzane S'l z utrzymaniem 6 pracownik6w na 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen jest to kwota 130.320 zl. W tym: 

- wynagrodzenia osobowe pracownik6w - 104.210 zl. 

skladki na ubezpieczenia spoleczne pracownik6w 18.340 zl. 

- Fundusz Pracy - 5.050 zl. 

- odpis na ZFSS 2.720 zl. 

Pozostale wydatki to biez'lca dzialalnosc plac6wki tj. wszelkiego rodzaju 

ubezpieczenia, srodki czystosci, artykuly biurowe, ZaiKS, t~eneracja toneru, 

delegacje, szkolenia i inne stanowi'lkwottt 14.314 zl. 
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CZfSC opisowa Z wykonania planu finansowego za 2008 rok 

przez Gminnq Bibliotekf Publicznq 


w Sochocinie 


Ogolna kwota dotacji otrzymanych z budzetu gminy w 2008 roku w 

Dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdziale 92116 -

Biblioteki wyniosla 115.000 zl. 

Srodki otrzymane przez Gminnq Bibliotek~ Publicznq w Sochocinie w 

2008 roku przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen 

pracownikow w wysokosci 84.954 zl. W tym: 

-wynagrodzenia osobowe pracownikow -70.377 zl. 


-skladki na ubezpieczenia spoleczne pracownikow -11.270 zl. 


-Fundusz Pracy- 1.720 zl. 


-Odpisn na ZFSS -1.587 ZL. 


Zostalo zakupionych 1169 pozycji ksiqikowych. Koszt zakupu w/w ksiqiek 

to kwota 21.307 zl. W ciqgu 2008 roku zarejestrowano 415 czytelnikow i 

udost({fJniono 6.708 zbiorow bibliotecznych. 

Gminna Biblioteka Publiczna zakupila jeden komputer wraz z drukarkq w celu 

tworzenia komputerowej bazy danych 0 zbiorach bibliotecznych. Koszt zakupu 

to kwota 3.598 zl. 

Zostaly zakupione stoly i krzesla dla czytelnikow korzystajqcycfF ksi~gozbioru 

podr~cznego. Koszt w/w to kwota 3.400 zl. i I 
Pozos tale wydatki zwiqzane sq z bieiqcq dzialaln01c'q placowki tj. 

artykuly biurowe, druki, szkolenie z zakresu BHP itp. stanowiq 1 ot~ 4.065 zl. 
~ 1 .n 
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