
UCHWAŁA Nr XXVI/140/09 

RADY GMINY KORYTNICA 

z dnia 23 stycznia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 

Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) oraz art. 165, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i art. 198 ust. 2 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późń. zm.) Ra-

da Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2009, zgodnie z załącznikami nr 1, 1a i 1b ogółem na 

kwotę - 19.727.333zł 

w tym: 

a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami, zgodnie z załącz-

nikiem nr 1b w wysokości - 2.434.079zł. 

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2009, zgodnie z załącznikami nr 2, 2a, 2b i 2c, ogółem na kwotę - 

20.091.539zł 

w tym: 

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, zgod-

nie z załącznikiem nr 2b w wysokości - 2.434.079zł. 

§ 2. Wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym 

wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 852.176 zł, przeznacza się na: 

1) pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 364.206zł, 

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 487.970zł. 

§ 3.1. Ustala się przychody i rozchody budżetu w wysokości 852.176 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, na 

które przeznacza się nadwyżkę wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w 

kwocie 852.176zł. 

2. Do uchwały załącza się prognozę długu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 4. W budżecie gminy tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 100.000zł, 

2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 40.000zł. 

§ 5. Ustala się wydatki majątkowe na rok 2009 w wysokości 7.908.144zł oraz limity wydatków na wielo-

letnie programy inwestycyjne w wysokości 14.110.644zł z wyodrębnieniem finansowania poszczególnych 

programów, zgodnie z załącznikiem nr 5. 

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z 

załącznikiem nr 6: 

- przychody - 104.000zł, 

- wydatki - 104.000zł. 

§ 7. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na kwotę 98.000zł zgodnie z załączni-

kiem nr 7. 

§ 8. Zatwierdza się na podstawie art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarty w załączniku nr 8 w formie planu finansowego Funduszu: 

- przychody - 9.000zł, 

- wydatki - 8.000zł. 

§ 9.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 

46.000zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w wysokości 43.200zł. 



2. Ustala się wydatki w wysokości 2.800zł na realizację zadań określonych w gminnym programie prze-

ciwdziałania narkomanii. 

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwesty-

cyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w latach i kwotach zgodnie z za-

łącznikiem nr 5. 

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapew-

nienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010. 

3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej ob-

sługi gminy. 

5. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania na kwotę 

8.852.500zł jednorazowo. 

§ 11. Ustala się zakres: 

1. Informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 roku - w szczegółowości jak w uchwale bu-

dżetowej. 

2. Informacji o wykonaniu w pierwszym półroczu 2009 r. planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 

- w szczegółowości dział, rozdział, paragraf. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r. i podlega 

ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

mgr Michał Gromek 

 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały nr XXVI/140/09 

Rady Gminy Korytnica 

z dnia 23 stycznia 2009r. 

 

Plan dochodów budżetu gminy Korytnica na 2009 rok  

według działów w złotych 

 
Dział Nazwa Plan na 2009 rok 

Ogółem: w tym: 

bieżące majątkowe 

1 2 3 4 5 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1.275.000 - 1.275.000 

020 Leśnictwo 5.000 5.000 - 

600 Transport i łączność 310.000 - 310.000 

700 Gospodarka mieszkaniowa 59.911 59.911 - 

750 Administracja publiczna 119.069 119.069 - 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

1.110 1.110 - 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400 400 - 

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepo-

siadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

3.791.331 3.791.331 - 

758 Różne rozliczenia 8.218.912 8.218.912 - 

801 Oświata i wychowanie 980.600 3.100 977.500 

852 Pomoc społeczna 2.586.000 2.586.000 - 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.380.000 - 2.380.000 

 Ogółem: 19.727.333 14.784.833 4.942.500 

z tego: 

1) dochody własne 

 

9.074.342 

 

4.131.842 

 

4.942.500 



2) subwencja ogólna 

3) zadania zlecone 

8.218.912 

2.434.079 

8.218.912 

2.434.079 

- 

- 

 

 

Załącznik nr 1a 

do uchwały nr XXVI/140/09 

Rady Gminy Korytnica 

z dnia 23 stycznia 2009r. 

 

Plan dochodów budżetu gminy Korytnica na 2009 rok  

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej w złotych 

 
Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2008 rok Wyjaśnienie 

Ogółem w tym: 

bieżące majątkowe 

1 2 3 4 5 6 7 8 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1.275.000 - 1.275.000  

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.275.000 - 1.275.000  

6298 Środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin, powiatów, samorzą-

dów województw, pozyskane z innych 

źródeł 

1.275.000  1.275.000 środki z Unii Europejskiej na finansowa-

nie budowy wodociągu Adampol, Nowy 

Świętochów, Jugi w ramach Regionalne-

go Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Mazowieckiego na lata 2007-2013 

020 Leśnictwo 5.000 5.000 -  

02095 Pozostała działalność 5.000 5.000 -  

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składni-

ków majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych 

umów o podobnym charakterze 

5.000 5.000 - wpłaty ze Starostwa Powiatowego w 

Węgrowie za dzierżawę obwodów 

łowieckich 

600 Transport i łączność 310.000 - 310.000  

60016 Drogi publiczne gminne 310.000 - 310.000  

  6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych własnych 

gmin 

310.000 - 310.000 dotacja z budżetu państwa na zadanie pn. 

„Przebudowa drogi gminnej Nr 420215W 

Żelazów–Wypychy-Roguszyn 2008-2009” 

700 Gospodarka mieszkaniowa 59.911 59.911 -  

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 59.911 59.911 -  

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 

użytkowanie wieczyste nieruchomości 

276 276 - dzierżawa wieczysta za działki w Korytni-

cy i Jaczewie 

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składni-

ków majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych 

umów o podobnym charakterze 

59.635 59.635 - czynsz za mieszkania w Domu Nauczycie-

la, za lokale na centrale telefoniczne, 

usługi weterynaryjne, garaże, za wyna-

jem lokali na Ośrodki Zdrowia w Korytni-

cy i Pniewniku 

750 

 

Administracja publiczna 119.069 119.069 -  

75011 Urzędy wojewódzkie 75.069 75.069 -  

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie usta-

wami 

73.969 73.969 - dotacja na prowadzenie spraw z zakresu 

administracji rządowej 

2360 Dochody jednostek samorządu teryto-

rialnego związane z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami 

1.100 1.100 - 22.000 zł x 5 % - dochody gminy, 5% z 

tytułu wydawania dowodów osobistych 

 75095 Pozostała działalność 44.000 44.000 -  

 0970 Wpływy z różnych dochodów 44.000 44.000 - dofinansowanie wynagrodzeń z Powia-

towego Urzędu Pracy dla osób zatrud-

nionych na roboty publiczne i prace 

interwencyjne 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 

1.110 1.110 -  

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwo-

wej, kontroli i ochrony prawa 

1.110 1.110 -  

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie usta-

wami 

1.110 1.110 - dotacja na prowadzenie i aktualizację 

stałego rejestru wyborców 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400 400 -  



75414 Obrona cywilna 400 400 -  

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie usta-

wami 

400 400 - dotacja na utrzymanie i konserwację 

sprzętu techniczno- wojskowego oraz 

szkolenie obronne 

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem 

3.791.331 3.791.331 -  

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych 

13.450 13.450 -  

0350 Podatek od działalności gospodarczej 

osób fizycznych opłacany w formie karty 

podatkowej 

13.450 13.450 - dochody przekazywane gminie z Urzędu 

Skarbowego w Węgrowie z opodatkowa-

nia osób prowadzących działalność 

gospodarczą 

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od czynności cywilnoprawnych, podat-

ków i opłat lokalnych od osób prawnych i 

innych jednostek organizacyjnych 

793.650 793.650 -  

0310 Podatek od nieruchomości 770.000 770.000 - podatek od osób prawnych 

0320 Podatek rolny 3.200 3.200 - podatek rolny z Gospodarstwa Skarbu 

Państwa, koła łowieckiego „Pobudka”, 

parafii w Korytnicy, Pniewniku i Kątach 

0330 Podatek leśny 5.250 5.250 - podatek leśny z Nadleśnictwa w Łocho-

wie, Gospodarstwa Skarbu Państwa, 

parafii w Korytnicy i Kątach 

0340 Podatek od środków transportowych 9.700 9.700 -  

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5.500 5.500 - podatek przekazywany przez Urząd 

Skarbowy w Węgrowie 

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od spadków i darowizn, podatku od 

czynności cywilnoprawnych oraz podatków i 

opłat lokalnych od osób fizycznych 

1.201.500 1.201.500 -  

0310 Podatek od nieruchomości 158.000 158.000 - wpłaty od osób fizycznych 

0320 Podatek rolny 680.000 680.000 - podatek za 2009 r. + wpłaty na zaległości 

0330 Podatek leśny 82.000 82.000 - wpłaty od osób fizycznych 

0340 Podatek od środków transportowych 130.000 130.000 - wpłaty bieżące i na zaległości 

0360 Podatek od spadków i darowizn 1.500 1.500 - dochody przekazywane przez Urząd 

Skarbowy w Węgrowie 

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 150.000 150.000 - dochody przekazywane przez Urząd 

Skarbowy w Węgrowie oraz inne Urzędy 

Skarbowe woj. mazowieckiego 

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 

jednostek samorządu terytorialnego na podsta-

wie ustaw 

70.500 70.500 -  

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20.000 20.000 -  

0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń 

na sprzedaż alkoholu 

46.000 46.000 - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu 

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych 

ustaw 

4.500 4.500 - opłaty za wpis lub zmiany wpisu w 

ewidencji działalności gospodarczej 

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących do-

chód budżetu państwa 

1.712.231 1.712.231 -  

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.709.131 1.709.131 - udział we wpływach z podatku dochodo-

wego od osób fizycznych 36,72 % przeka-

zywany przez Ministerstwo Finansów 

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3.100 3.100 - udział gminy w podatku dochodowym od 

osób prawnych przekazywany gminie 

przez Urzędy Skarbowe 

758 Różne rozliczenia 8.218.912 8.218.912 -  

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedno-

stek samorządu terytorialnego 

4.789.111 4.789.111 -  

 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4.789.111 4.789.111 - subwencja na oświatę 

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 

gmin 

3.373.992 3.373.992 -  

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.373.992 3.373.992 - kwota podstawowa 2.494.336 zł 

kwota uzupełniająca 879.656 zł 

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 55.809 55.809 -  

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 55.809 55.809 - część równoważąca subwencji ogólnej 

801 Oświata i wychowanie 980.600 3.100 977.500  

80104 Przedszkola 3.100 3.100 -  

0830 Wpływy z usług 3.100 3.100 - wpłaty rodziców na utrzymanie przed-

szkola w Korytnicy 

80110 Gimnazja 977.500 - 977.500  



 6298 Środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin, powiatów, samorzą-

dów województw, pozyskane z innych 

źródeł 

977.500 - 977.500 środki z Unii Europejskiej na finansowa-

nie budowy biblioteki z czytelnią, świetli-

cy i stołówki szkolnej przy Gimnazjum im. 

Jana Pawła II w Korytnicy 

852 Pomoc społeczna 2.586.000 2.586.000 -  

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego 

2.250.000 2.250.000 -  

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie usta-

wami 

2.250.000 2.250.000 - dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaję-

ciach w centrum integracji społecznej 

6.600 6.600 -  

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie usta-

wami 

6.600 6.600 - dotacja na zapłacenie składek na ubez-

pieczenie zdrowotne 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez-

pieczenia emerytalne i rentowe 

135.400 135.400 -  

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie usta-

wami 

90.000 90.000 - dotacja na wypłatę zasiłków stałych z 

pomocy społecznej 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizacje własnych zadań 

bieżących gmin 

45.400 45.400 - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 

z pomocy społecznej 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 100.000 100.000 -  

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizacje własnych zadań 

bieżących gmin 

100.000 100.000 - dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrod-

ka Pomocy Społecznej 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

12.000 12.000 -  

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie usta-

wami 

12.000 12.000 - dotacja na objęcie specjalistycznymi 

usługami opiekuńczymi dzieci z zaburze-

niami psychicznymi 

85295 Pozostała działalność 82.000 82.000 -  

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizacje własnych zadań 

bieżących gmin 

82.000 82.000 - dotacja na dożywianie dzieci 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.380.000 - 2.380.000  

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.380.000 - 2.380.000  

 6298 Środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin, powiatów, samorzą-

dów województw, pozyskane z innych 

źródeł 

2.380.000 - 2.380.000 środki z Unii Europejskiej na finansowa-

nie budowy oczyszczalni ścieków w 

Korytnicy w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

Dochody ogółem: 19.727.333 14.784.833 4.942.500  

 

 

Załącznik nr 1b 

do uchwały nr XXVI/140/09 

Rady Gminy Korytnica 

z dnia 23 stycznia 2009r. 

 

Plan dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 

Gminie Korytnica na 2009 rok w złotych 

 
Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału paragrafu Plan na 2009 rok Wyjaśnienie 

Ogółem w tym: 

bieżące majątkowe 

1 2 3 4 5 6 7 8 

750 Administracja publiczna 73.969 73.969 -  

75011 Urzędy wojewódzkie 73.969 73.969   

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie ustawa-

73.969 73.969 - dotacja na prowadzenie spraw z zakresu 

administracji rządowej 



mi 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 

1.110 1.110 -  

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa 

1.110 1.110 -  

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie ustawa-

mi 

1.110 1.110 - dotacja na prowadzenie i aktualizację 

stałego rejestru wyborców 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400 400   

75414 Obrona cywilna 400 400   

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie ustawa-

mi 

400 400  dotacja na utrzymanie i konserwację 

sprzętu techniczno – wojskowego oraz 

szkolenie obronne 

852 Pomoc społeczna 2.358.600 2.358.600 -  

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

2.250.000 2.250.000 -  

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie ustawa-

mi 

2.250.000 2.250.000 - dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomo-

cy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz 

za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

6.600 6.600 -  

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie ustawa-

mi 

6.600 6.600 - dotacja na zapłacenie składek na ubezpie-

czenie zdrowotne 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez-

pieczenia emerytalne i rentowe 

90.000 90.000 -  

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie ustawa-

mi 

90.000 90.000 - dotacja na wypłatę zasiłków stałych z 

pomocy społecznej 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie-

kuńcze 

12.000 12.000 -  

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie ustawa-

mi 

12.000 12.000 - dotacja na objęcie specjalistycznymi 

usługami opiekuńczymi dzieci z zaburze-

niami psychicznymi 

Razem zadania zlecone: 2.434.079 2.434.079 -  

 

 

Załącznik nr 2 

do uchwały nr XXVI/140/09 

Rady Gminy Korytnica 

z dnia 23 stycznia 2009r. 

 

Plan wydatków budżetu gminy Korytnica na 2009 rok 

według działów w złotych 

 
Dział Nazwa Plan na 2009 rok 

Ogółem: w tym: 

bieżące majątkowe 

1 2 3 4 5 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1.695.660 35.660 1.660.000 

020 Leśnictwo 1.000 1.000 - 

600 Transport i łączność 1.135.050 225.900 909.150 

700 Gospodarka mieszkaniowa 44.050 44.050 - 

750 Administracja publiczna 3.101.273 1.831.273 1.270.000 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

1.110 1.110 - 



754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 123.570 123.570 - 

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie-

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

56.250 56.250 - 

757 Obsługa długu publicznego 96.400 96.400 - 

758 Różne rozliczenia 140.000 140.000 - 

801 Oświata i wychowanie 7.373.000 6.173.000 1.200.000 

851 Ochrona zdrowia 110.323 96.329 13.994 

852 Pomoc społeczna 2.984.553 2.984.553 - 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 83.000 83.000 - 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.031.300 176.300 2.855.000 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 98.000 98.000 - 

926 Kultura fizyczna i sport 17.000 17.000 - 

 Ogółem: 20.091.539 12.183.395 7.908.144 

z tego: 

1) zadania własne 

2) zadania zlecone 

 

17.657.460 

2.434.079 

 

9.749.316 

2.434.079 

 

7.908.144 

 

 

Załącznik nr 2a 

do uchwały nr XXVI/140/09 

Rady Gminy Korytnica 

z dnia 23 stycznia 2009r. 

 

Plan wydatków budżetu gminy Korytnica na 2009 rok 

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej w złotych 

 
Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału paragrafu Plan na 2009 rok Wyjaśnienie 

Ogółem w tym: 

bieżące majątkowe 

1 2 3 4 5 6 7 8 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1.695.660 35.660 1.660.000  

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.662.700 2.700 1.660.000  

4430 Różne opłaty i składki 2.700 2.700 - opłata dla Mazowieckiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich i Zarządu Dróg Powiato-

wych za zajęcie pasa drogowego w 

związku z umiejscowieniem sieci wodo-

ciągowej w pasach drogowych 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostki 

budżetowej 

1.660.000 - 1.660.000 budowa wodociągu Adampol, nowy 

Świętochów, Jugi budowa wodociągu 

Sekłak, Bednarze, kolonia Turna, kolonia 

Paplin 160.000 zł. 

01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz 

badania monitoringowe pozostałości che-

micznych i biologicznych w tkankach zwierząt 

i produktach pochodzenia zwierzęcego 

19.260 19.260 -  

4300 Zakup usług pozostałych 19.260 19.260 - odbiór padliny z terenu gminy 

01030 Izby rolnicze 13.700 13.700 -  

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 

w wysokości 2% uzyskanych wpły-

wów z podatku rolnego 

13.700 13.700 - wpłata w wysokości 2 % wpływów 

podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej 

Izby Rolniczej 

020 Leśnictwo 1.000 1.000 -  

02095 Pozostała działalność 1.000 1.000 -  

4300 Zakup usług pozostałych 1.000 1.000 - utrzymanie pasów p. poż w lasach, 

poszukiwanie szkodników 

600 Transport i łączność 1.135.050 225.900 909.150  

60016 Drogi publiczne gminne 1.135.050 225.900 909.150  

4170 Wynagrodzenie bezosobowe 2.000 2.000 - prace zlecone 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000 10.000 - materiały do remontu dróg: żwir, piasek, 

cement, przepusty 

4270 Zakup usług remontowych 150.000 150.000 - remonty dróg i mostów, dla sołectw 

70.000 zł 

4300 Zakup usług pozostałych 63.000 63.000 - wynajem sprzętu, odśnieżanie dróg 

4430 Różne opłaty i składki 900 900 - ubezpieczenie OC 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostki 

budżetowej 

909.150 - 909.150 przebudowa drogi gminnej Chmielew-

Turna 117.550 zł, przebudowa drogi 

gminnej Nr 420215W Żelazów – Wypy-

chy-Roguszyn 624.600 zł, przebudowa 

drogi w Sewerynowie 167.000 zł 



700 Gospodarka mieszkaniowa 44.050 44.050 -  

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 44.050 44.050 -  

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000 2.000 - prace zlecone 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 2.000 - zakup mapek, wypisy i wyrysy z rejestru 

gruntów 

4300 Zakup usług pozostałych 40.000 40.000 -  

4430 Różne opłaty i składki 50 50 - składki członkowskie za konserwację 

urządzeń melioracyjnych 

750 Administracja publiczna 3.101.273 1.831.273 1.270.000  

75011 Urzędy wojewódzkie 73.969 73.969 -  

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowni-

ków 

57.878 57.878 - wynagrodzenie 2 i ½ etatu 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.000 5.000 - „trzynastka” 8,5% od wynagrodzeń za 

2008 rok 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.551 9.551 - FUS 15,19% x (§ 4010 + § 4040) 

4120 Składki na Fundusz Pracy 1.540 1.540 - 2,45% x (§ 4010 + § 4040) 

75022 Rady gmin 41.530 41.530 -  

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycz-

nych 

40.000 40.000 - diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i 

Radnych za udział w posiedzeniach i 

pracy w Radzie Gminy i Komisjach Rady 

Gminy 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.100 1.100 - napoje, słodycze, kawa i herbata na sesje 

Rady Gminy i posiedzenia Komisji Rady 

4300 Zakup usług pozostałych 430 430 - prenumerata „Wspólnoty” 

75023 Urzędy gmin 2.851.187 1.581.187 1.270.000  

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowni-

ków 

931.907 931.907 - wynagrodzenia 20 pracowników, nagrody 

jubileuszowe 3 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72.400 72.400 - „trzynastka” 8,5% od wynagrodzeń za 

2008 rok 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 151.335 151.335 - FUS 15,19 % x (§ 4010+ § 4040+ 

§ 4170) 

4120 Składki na Fundusz Pracy 24.409 24.409 - 2,45% x (§ 4010 + § 4040 +§ 4170) 

4170 Wynagrodzenie bezosobowe 11.200 11.200 - prace zlecone 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 146.114 146.114 - etylina do samochodów służbowych, 

materiały biurowe, wydawnictwa facho-

we, prasa, woda do barku, części do 

samochodów służbowych i sprzętu 

biurowego, środki czystości, olej opało-

wy, pieczątki, artykuły higieniczne, 

narzędzia i wyposażenie, sprzęt biurowy, 

Dzienniki Urzędowe Województwa 

Mazowieckiego, leki do apteczki, wyposa-

żenie biurowe, druki, paliwo do kosiarki 

4260 Zakup energii 16.100 16.100 - energia elektryczna i woda 

4270 Zakup usług remontowych 5.000 5.000 - naprawa urządzeń biurowych i samocho-

dów służbowych, przeglądy techniczne 

samochodów służbowych 

4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000 1.000 - okresowe badania lekarskie pracowników 

4300 Zakup usług pozostałych 140.000 140.000 - opłata pocztowa skredytowana, prenume-

rata prasy i wydawnictw fachowych, 

usługi introligatorskie, kompleksowa 

obsługa informatyczna, obsługa prawna, 

przedłużenie licencji programowych, 

wywóz nieczystości, opłata za Home 

Banking, zagospodarowanie terenu wokół 

budynku, abonament BIP, czynsz za barek 

„Dar Natury”, homologacja nesesera 

kasjerskiego, konserwacja sprzętu. 

4350 Zakup usług dostępu do sieci Inter-

net 

3.500 3.500 - opłata za abonament DSL dla Telekomu-

nikacji Polskiej 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług teleko-

munikacyjnych telefonii komórkowej 

2.700 2.700 - opłaty za rozmowy telefoniczne z telefo-

nów komórkowych 

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług teleko-

munikacyjnych telefonii stacjonarnej 

16.000 16.000 - opłaty za rozmowy telefoniczne z telefo-

nów stacjonarnych 

4410 Podróże służbowe krajowe 4.100 4.100 - delegacje służbowe pracowników 

4430 Różne opłaty i składki 5.300 5.300 - opłata radiofoniczna, opłaty za zanie-

czyszczenie atmosfery przez samochody 

służbowe, ubezpieczenia samochodów 

służbowych, ubezpieczenie budynku 

Urzędu Gminy i mienia, inne opłaty 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 

23.622 23.622 - 20 etatów x 1,116 zł = 22.320 zł, 

7 emerytów x 186 zł = 1.302 zł 

4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 

8.000 8.000 - szkolenia pracowników 

4740 Zakup materiałów papierniczych do 

sprzętu drukarskiego i urządzeń 

6.500 6.500 - zakup papieru do drukarek i kserokopiarki 



kserograficznych 

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, 

w tym programów i licencji 

12.000 12.000 - zakup dyskietek, licencji i innych akceso-

riów komputerowych, zakup programów 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

1.270.000 - 1.270.000 zagospodarowanie terenu wokół budynku 

Urzędu Gminy, ułożenie kostki brukowej 

zasadzenie drzew i krzewów ozdobnych, 

ułożenie chodników, wykonanie zatoki 

przystankowej 

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialne-

go 

65.000 65.000 -  

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.000 14.000 - organizacja gminnych dożynek, zakup 

nagród na konkursy, uroczystości obcho-

dów 590-lecia Korytnicy 

4300 Zakup usług pozostałych 51.000 51.000 - organizacja gminnych dożynek, uroczy-

stości obchodów 590-lecia Korytnicy 

75095 Pozostała działalność 69.587 69.587 -  

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycz-

nych 

10.000 10.000 - zwrot kosztów dla sołtysów uczestniczą-

cych w Sesjach Rady Gminy 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowni-

ków 

46.000 46.000 - wynagrodzenie osób zatrudnionych do 

wykonania prac interwencyjnych 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.312 4.312 - „trzynastka” 8,5% od wynagrodzeń za 

2008 rok 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.642 7.642 - FUS 15,19 % x (§ 4010 +§ 4040) 

4120 Składki na Fundusz Pracy 1.233 1.233 - 2,45% x (§ 4010 +§ 4040) 

 4430 Różne opłaty i składki 400 400 -  

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

1.110 1.110 -  

75101 Urzędy naczelnych organów władzy pań-

stwowej, kontroli i ochrony prawa 

1.110 1.110 -  

4300 Zakup usług pozostałych 1.110 1.110 - prowadzenie i aktualizacja stałego reje-

stru wyborców 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 123.570 123.570 -  

75412 Ochotnicze straże pożarne 121.020 121.020 -  

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowni-

ków 

33.200 33.200 - wynagrodzenia 4 kierowców, nagroda 

jubileuszowa 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.700 2.700 - „trzynastka” 8,5 % od wynagrodzeń za 

2008 rok 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.310 6.310 - FUS 15,19 % x (§ 4010 + § 4040 + 

§ 4170) 

4120 Składki na Fundusz Pracy 1.018 1.018 - 2,45 % x (§ 4010 + § 4040 + § 4170) 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.000 6.000 - praca zlecona 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000 20.000 - paliwo: etylina, olej napędowy, olej 

silnikowy, płyn hamulcowy, części 

zamienne, wyposażenie 

4260 Zakup energii 20.760 20.760 - energia elektryczna, woda do celów ppoż. 

4270 Zakup usług remontowych 6.000 6.000 - naprawa samochodów strażackich i 

sprzętu ppoż. 

4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 - badania okresowe pracowników 

4300 Zakup usług pozostałych 17.000 17.000 - przegląd techniczny samochodów stra-

żackich, wypłata ekwiwalentów za szkole-

nia ppoż. i udział w akcjach gaśniczych 

4410 Podróże służbowe krajowe 100 100 -  

4430 Różne opłaty i składki 5.000 5.000 - ubezpieczenie samochodów OSP i 

strażaków 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 

2.232 2.232 - 1.116zł x 2 etaty 

4700 Szkolenie pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 

500 500 - szkolenia strażaków 

75414 Obrona cywilna 400 400 -  

4300 Zakup usług pozostałych 400 400 - utrzymanie i konserwacja sprzętu tech-

niczno-wojskowego oraz szkolenie 

obronne 

75495 Pozostała działalność 2.150 2.150 -  

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.150 2.150 - zakup paliwa dla policji w Korytnicy 

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem 

56.250 56.250 -  

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 

należności budżetowych 

56.250 56.250 -  

4100 Wynagrodzenia agencyjno-

prowizyjne 

43.000 43.000 - prowizja dla 41 sołtysów za inkaso 

zobowiązań pieniężnych wsi 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 850 850 - zakup druków deklaracji i informacji 

podatkowych 

4300 Zakup usług pozostałych 9.250 9.250 - opłata pocztowa skredytowana od naka-



zów płatniczych wysłanych poza teren 

gminy 

4430 Różne opłaty i składki 1.900 1.900 - opłata komornicza 

4740 Zakup materiałów papierniczych do 

sprzętu drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

1.250 1.250 - zakup papieru do drukowania nakazów 

płatniczych i kwitariuszy podatkowych 

757 Obsługa długu publicznego 96.400 96.400 -  

75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i 

pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 

96.400 96.400 -  

8070 Odsetki i dyskonta od krajowych 

skarbowych papierów wartościo-

wych oraz pożyczek i kredytów 

96.400 96.400 - odsetki od pożyczek z WFOŚiGW 

w Warszawie 

758 Różne rozliczenia 140.000 140.000 -  

75818 Rezerwy ogólne i celowe 140.000 140.000 -  

4810 Rezerwy 140.000 140.000 - rezerwa budżetowa na wydatki zaplano-

wane w budżecie 100.000 zł, rezerwa 

celowa na realizację zadań własnych z 

zakresu zarządzania kryzysowego 40.000zł 

801 

 

 

Oświata i wychowanie 7.373.000 6.173.000 1.200.000  

80101 Szkoły podstawowe 3.478.000 3.278.000 200.000  

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń 

166.000 166.000 - Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla 

nauczycieli, fundusz zdrowotny dla 

nauczycieli 0,3% funduszu płac, zakup 

mleka dla palaczy, fartuchów 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowni-

ków 

2.000.000 2.000.000 - Wynagrodzenia 47etatów nauczycieli, 

10,5 etatów administracji i obsługi, 5 

palaczy, nagrody jubileuszowe, odprawy 

emerytalne 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 160.000 160.000 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 

2008r. 8,5%*wynagrodzenie 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 354.000 354.000 - Składki ZUS 15,22% od wynagrodzeń, 

dodatków wiejskich i mieszkaniowych, 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

4120 Składki na Fundusz Pracy 59.000 59.000 - Składki na Fundusz Pracy 2,45% od 

wynagrodzeń, dodatków wiejskich i 

mieszkaniowych, dodatkowego wynagro-

dzenia rocznego 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.300 1.300 - Wynagrodzenia wypłacone na podstawie 

umowy zlecenia lub umowy o dzieło. 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120.000 120.000 - Środki czystości, materiały biurowe, 

toner, tusz, druki i świadectwa szkolne, 

węgiel, miał i olej opałowy, gaz, materiały 

do napraw i remontów, leki do apteczki, 

uzupełnienie wyposażenia szkół 

4240 Zakup pomocy naukowych, dydak-

tycznych i książek 

10.000 10.000 - Zakup książek i pomocy dydaktycznych 

4260 Zakup energii 35.000 35.000 - Opłaty za wodę i energię elektryczną 

4270 Zakup usług remontowych 190.000 190.000 - Remonty bieżące i drobne naprawy. 

Wymiana pieca CO w SP w Sewerynowie 

40.000 zł, Dokończenie remontu w SP w 

Pniewniku 120.000 zł 

4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000 2.000 - Badania lekarskie pracowników. 

4300 Zakup usług pozostałych 20.000 20.000 - Prenumerata czasopism fachowych, 

opłata za abonament telewizyjno-

radiowy, znaczki pocztowe, wywóz 

szamba i śmieci z kontenera, usługi 

kominiarskie, opłata za pyły wprowadzo-

ne do powietrza, składka członkowska 

PSZS, kontrole sanepid 

4350 Opłaty za usługi internetowe 6.000 6.000 - Opłaty za korzystanie z internetu 

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług teleko-

munikacyjnych telefonii stacjonarnej 

9.000 9.000 - Opłata za korzystanie z usług telefonii 

stacjonarnej 

4390 Zakup usług obejmujących wykona-

nie ekspertyz, analiz i opinii. 

1.000 1.000 - Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. 

4410 Podróże służbowe krajowe 2.000 2.000 - Delegacje pracowników 

4430 Różne opłaty i składki 7.000 7.000 - Ubezpieczenia sprzętu komputerowego i 

budynków 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 

130.700 130.700 - Nauczyciele 47 x 2.480,50zł, 

pracownicy admin. i obsługi 13 x 975,00zł 

emeryci 9x163,00zł 

4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 

1.000 1.000 - Szkolenia pracowników 

4740 Zakup materiałów papierniczych do 

sprzętu drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

2.000 2.000 - Zakup papieru do drukarek i ksero. 

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, 

w tym programów i licencji 

2.000 2.000 - Zakup akcesoriów do komputerów. 



6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

200.000 - 200.000 Budowa kompleksu boisk sportowych 

przy szkołach w Korytnicy 

80103 

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podsta-

wowych 

214.000 214.000 -  

3020 

 

Wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń 

15.000 15.000 - Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla 

nauczycieli, fundusz zdrowotny dla 

nauczycieli 0,3%*wynagrodzenie 

4010 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowni-

ków 

145.000 145.000 - Wynagrodzenia 4 etaty nauczycieli, 

nagroda jubileuszowa 

4040 

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.000 12.000 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 

2008r. 8,5%* wynagrodzenie 

4110 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne 26.000 26.000 - Składki ZUS 15,22% od wynagrodzeń, 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 

dodatków wiejskich i mieszkaniowych 

4120 

 

Składki na Fundusz Pracy 4.200 4.200 - Składki na Fundusz Pracy 2,45% od 

wynagrodzeń, dodatkowego wynagro-

dzenia rocznego, dodatków wiejskich i 

mieszkaniowych 

4240 Zakup pomocy naukowych, dydak-

tycznych i książek 

1.900 1.900 - Zakup pomocy dydaktycznych 

4440 

 

Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 

9.900 9.900 - Nauczyciele 4etaty x 2.480,50 zł 

80104 Przedszkola 235.000 235.000 -  

2310 Dotacje celowe przekazane gminie 

na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

6.000 6.000 - Dotacja dla 3 dzieci zameldowanych w 

naszej gminie a uczęszczających do 

niepublicznego przedszkola w Wołominie 

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń 

8.000 8.000 - Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla 

nauczycieli, fundusz zdrowotny dla 

nauczycieli 0,3%*wynagrodzenie 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowni-

ków 

150.000 150.000 - Wynagrodzenia 3,3 etatu nauczycieli, 3 

pracowników obsługi, nagroda jubile-

uszowa 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.000 12.000 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 

2008r. 8,5%* wynagrodzenie 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26.000 26.000 - Składki ZUS 15,22% od wynagrodzeń, 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 

dodatków wiejskich i mieszkaniowych 

4120 Składki na Fundusz Pracy 4.200 4.200 - Składki na Fundusz Pracy 2,45% od 

wynagrodzeń, dodatkowego wynagro-

dzenia rocznego, dodatków wiejskich i 

mieszkaniowych 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100 100 - Wynagrodzenia wypłacone na podstawie 

umowy zlecenia lub umowy o dzieło. 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.500 6.500 - Zakup środków czystości, gazu, leków do 

apteczki, uzupełnienie wyposażenia 

przedszkola, druki szkolne, materiały do 

remontu, sprzęt na plac zabaw 

4240 Zakup pomocy naukowych, dydak-

tycznych i książek 

2.000 2.000 - Zakup pomocy dydaktycznych 

4260 Zakup energii 2.500 2.500 - Rachunki za dostawę wody i energii 

elektrycznej 

4270 Zakup usług remontowych 3.000 3.000 - Drobne naprawy, przegląd gaśnic 

4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 - Badania lekarskie pracowników 

4300 Zakup usług pozostałych 1.000 1.000 - Opłata za abonament telewizyjno-

radiowy, prenumerata czasopism, kontro-

le SANEPID 

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług teleko-

munikacyjnych telefonii stacjonarnej 

1.200 1.200 - Opłata za korzystanie z usług telefonii 

stacjonarnej 

4410 Podróże służbowe krajowe 100 100 - Delegacje pracowników 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 

11.600 11.600 - Nauczyciele 3,3 etatu x 2.480,50 zł, 

Pracownicy adminis. i obsługi 

3*975,00zł,emeryci 3x163,00 zł 

4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 

300 300 - Szkolenia pracowników 

80110 Gimnazja 2.604.000 1.604.000 1.000.000  

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń 

84.000 84.000 - Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla 

nauczycieli, fundusz zdrowotny dla 

nauczycieli 0,3%*wynagrodzenie 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowni-

ków 

950.000 950.000 - Wynagrodzenia 24,08 etatów nauczycieli, 

5 etatów administracji i obsługi, nagrody 

jubileuszowe. 

 

 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76.000 76.000 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 

2008r. 8,5%*wynagrodzenie 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 168.000 168.000 - Składki ZUS 15,22% od wynagrodzenia, 



dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 

dodatków wiejskich i mieszkaniowych 

4120 Składki na Fundusz Pracy 28.000 28.000 - Składki na Fundusz Pracy 2,45% od 

wynagrodzenia, dodatkowego wynagro-

dzenia rocznego, dodatków wiejskich i 

mieszkaniowych 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000 1.000 - Wynagrodzenia wypłacane na podstawie 

umowy zlecenia lub umowy o dzieło 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 180.000 180.000 - Środki czystości, materiały biurowe, 

toner, tusz, druki i świadectwa szkolne, 

olej opałowy, leki do apteczki 

4240 Zakup pomocy naukowych, dydak-

tycznych i książek 

5.000 5.000 - Zakup książek i pomocy dydaktycznych 

4260 Zakup energii 18.000 18.000 - Opłaty za dostawę wody i energii elek-

trycznej 

4270 Zakup usług remontowych 5.000 5.000 - Konserwacja instalacji alarmowej, drobne 

naprawy, konserwacja i przegląd kotłowni 

4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000 1.000 - Badania lekarskie pracowników 

4300 Zakup usług pozostałych 6.000 6.000 - Prenumerata czasopism fachowych, 

opłata za abonament telewizyjny, znaczki 

pocztowe, usługi kominiarskie, opłata za 

pyły wprowadzane do powietrza, składka 

członkowska PSZS, dozór techniczny 

4350 Opłaty za usługi internetowe 5.000 5.000 - Opłaty za korzystanie z internetu 

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług teleko-

munikacyjnych telefonii stacjonarnej 

3.000 3.000 - Opłaty za korzystanie z usług telefonii 

stacjonarnej 

4410 Podróże służbowe krajowe 800 800 - Delegacje pracowników 

4430 Różne opłaty i składki 3.500 3.500 - Ubezpieczenie sprzętu komputerowego i 

budynku 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 

64.700 64.700 - Nauczyciele 24,08 etatu x 2.480,50 zł, 

Pracownicy admin. i obsługi 5 x975 zł, 

emeryci 1x163 zł 

4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 

1.000 1.000 - Szkolenia pracowników 

4740 Zakup materiałów papierniczych do 

sprzętu drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

2.000 2.000 - Zakup papieru do drukarek i ksero 

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, 

w tym programów i licencji 

2.000 2.000 - Zakup akcesoriów do komputerów 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

1.000.000 - 1.000.000 Budowa biblioteki z czytelnią, świetlicy i 

stołówki szkolnej przy gimnazjum im. 

Jana Pawła II w Korytnicy 

80113 Dowożenie uczniów do szkół 352.000 352.000 -  

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowni-

ków 

51.000 51.000 - Wynagrodzenie kierowcy i opiekunów w 

czasie dowożenia 

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.500 3.500 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 

2008r. 8,5%*wynagrodzenie 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.000 8.000 - Składki ZUS 15,22% od wynagrodzenia 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

4120 Składki na Fundusz Pracy 1.350 1.350 - Składki na Fundusz Pracy 2,45% od 

wynagrodzeń, dodatkowego wynagro-

dzenia rocznego 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50.000 50.000 - Zakup paliwa, części do napraw autobu-

su, akumulatorów, oleju i płynów, zakup 

opon 

4270 Zakup usług remontowych 5.000 5.000 - Naprawy autobusu, przeglądy techniczne 

autobusu 

4300 Zakup usług pozostałych 230.000 230.000 - Dowożenie uczniów do szkół, bilety 

miesięczne, dowóz uczniów na zawody 

sportowe 

4430 Różne opłaty i składki 1.200 1.200 - Ubezpieczenie autobusu 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 

1.950 1.950 - Środki na fundusz świadczeń socjalnych 

2*975,00 zł 

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administra-

cyjnej szkół 

303.000 303.000 -  

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowni-

ków 

229.000 229.000 - Wynagrodzenia pracowników, nagrody 

jubileuszowe, odprawy emerytalne 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.000 14.000 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 

2008r. 8,5%*wynagrodzenie 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29.000 29.000 - Składki ZUS 15,22% od wynagrodzeń, 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

4120 Składki na Fundusz Pracy 4.300 4.300 - Składki na Fundusz Pracy 2,45% od 

wynagrodzeń, dodatkowego wynagro-

dzenia rocznego 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.500 5.500 - Zakup materiałów biurowych, tuszu, 

toneru, druków, książeczek czekowych 



4270 Zakup usług remontowych 5.000 5.000 - Serwis oprogramowania INFO-SYSTEM, 

naprawy sprzętu 

4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300 - Badania lekarskie pracowników 

4300 Zakup usług pozostałych 5.000 5.000 - Prenumerata czasopism fachowych, 

opłata abonamentu radiowego, znaczki 

pocztowe, opłata za homebanking 

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług teleko-

munikacyjnych telefonii stacjonarnej 

2.000 2.000 - Opłaty za korzystanie z usług telefonii 

stacjonarnej 

4410 Podróże służbowe krajowe 1.000 1.000 - Delegacje pracowników 

4430 Różne opłaty i składki 500 500 - Ubezpieczenie komputerów 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 

3.900 3.900 - Środki na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 4*975,00 zł 

4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 

1.000 1.000 - Szkolenia pracowników 

4740 Zakup materiałów papierniczych do 

sprzętu drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

1.500 1.500 - Zakup papieru do drukarek i ksero. 

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, 

w tym programów i licencji 

1.000 1.000 - Zakup akcesoriów do komputerów. 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 26.000 26.000 -  

4300 Zakup usług pozostałych 23.000 23.000 - Środki przeznaczone na doskonalenie i 

dokształcanie nauczycieli 

4410 Podróże służbowe krajowe 3.000 3.000 - Delegacje nauczycieli dokształcających się 

80148 Stołówki szkolne 117.000 117.000 -  

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowni-

ków 

86.000 86.000 - Wynagrodzenia pracowników. 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.000 7.000 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 

2008r., 8,5%*wynagrodzenie 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14.000 14.000 - Składki ZUS 15,22% od wynagrodzeń 

4120 Składki na Fundusz Pracy 2.300 2.300 - Składki na Fundusz Pracy 2,45% od 

wynagrodzeń 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.990 2.990 - Zakup gazu, węgla, druków, materiałów 

do remontu kuchni 

4270 Zakup usług remontowych 1.000 1.000 - Naprawy w kuchni szkolnej 

4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300 - Badania lekarskie pracowników 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 

3.410 3.410 - Pracownicy admin. i obsługi 4*975,00 zł, 

emeryci 4*163,00 zł 

80195 Pozostała działalność 44.000 44.000 -  

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 500 - Wynagrodzenia wypłacane na podstawie 

umowy zlecenia lub umowy o dzieło 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.400 5.400 - Zakup materiałów do remontów w domu 

nauczyciela, filtry i materiały do konser-

wacji oczyszczalni 

4260 Zakup energii 12.000 12.000 - Energia elektryczna w domach nauczycie-

la i oczyszczalni 

4270 Zakup usług remontowych 5.000 5.000 - Remonty w domach nauczyciela, napra-

wy i konserwacje w oczyszczalni 

4300 Zakup usług pozostałych 3.000 3.000 - Badania i analiza ścieków w oczyszczalni, 

wywóz odpadów z oczyszczalni 

4390 Zakup usług obejmujących wykona-

nie ekspertyz, analiz i opinii 

500 500 - Ekspertyza budynku DN w Sewerynowie 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 

17.600 17.600 - Fundusz socjalny 22 nauczycieli emery-

tów szkół podstawowych, gimnazjum i 

przedszkola 

851 Ochrona zdrowia 110.323 96.329 13.994  

85111 Szpitale ogólne 13.994 - 13.994  

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową 

udzielaną między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofi-

nansowanie własnych zadań inwe-

stycyjnych i zakupów inwestycyj-

nych 

13.994 - 13.994 dotacja celowa dla Powiatu Węgrowskie-

go z przeznaczeniem dla SPZOZ w Wę-

growie na zakup tomografu komputero-

wego dla Szpitala Powiatowego w 

Węgrowie 6.997 mieszkańców x 2 zł 

=13.994 zł 

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 50.329 50.329 -  

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowni-

ków 

31.400 31.400 - wynagrodzenia pracownika rehabilitacji 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.200 2.200 - „trzynastka” 8,5% od wynagrodzeń za 

2008 rok 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.104 5.104 - FUS 15,19 % x (§ 4010 + § 4040) 

4120 Składki na Fundusz Pracy 823 823 - 2,45% x (§ 4010 + § 4040) 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.600 2.600 - środki czystości do gabinetu rehabilitacji, 

środki medyczne, zakup materiałów do 

remontu sprzętu 

4260 Zakup energii 2.600 2.600 - energia elektryczna i woda 

4270 Zakup usług remontowych 1.200 1.200 - remonty 



4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 - okresowe badania pracownicze 

4300 Zakup usług pozostałych 2.200 2.200 - przegląd gaśnic i inne usługi 

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług teleko-

munikacyjnych telefonii stacjonarnej 

850 850 - za telefony w gabinetach rehabilitacji i 

stomatologicznym 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 

1.302 1.302 - 1.116 zł+1 emerytka 186 zł 

85153 Zwalczanie narkomanii 2.800 2.800 -  

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800 800   

4300 Zakup usług pozostałych 2.000 2.000   

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 43.200 43.200 -  

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16.500 16.500 - wynagrodzenia wypłacane członkom 

Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za udział w pracach 

komisji, wydawanie opinii w celu skiero-

wania na przymusowe leczenie osób 

uzależnionych od alkoholu, wykłady i 

zajęcia profilaktyczne dla dzieci, młodzie-

ży i rodziców, szkolenia dla członków 

komisji, prowadzenie świetlicy terapeu-

tycznej przy Szkołach Podstawowych i 

Gimnazjum w Korytnicy 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.600 8.600 - zakup materiałów biurowych, wydaw-

nictw, artykułów sportowych, pucharów, 

artykułów spożywczych, dla dzieci korzy-

stających ze świetlic 

4300 Zakup usług pozostałych 17.900 17.900 - przedstawienia teatralne w szkołach, 

organizacja wyjazdów na kolonie i wy-

cieczki edukacyjno-terapeutyczne dla 

młodzieży szkolnej, opłata dla SPZOZ w 

Węgrowie za prowadzenie poradni 

związanej z profilaktyką alkoholową, 

wynajem autokarów na wycieczki dla 

dzieci i młodzieży, opłaty za inne formy 

letniego wypoczynku dla dzieci i młodzie-

ży szkolnej 

4410 Podróże służbowe krajowe 200 200 - delegacje służbowe 

852 Pomoc społeczna 2.984.553 2.984.553 -  

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez-

pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecze-

nia społecznego 

2.250.000 2.250.000 -  

3110 Świadczenia społeczne 2.156.044 2.156.044 - zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze i 

zaliczki alimentacyjne 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowni-

ków 

45.700 45.700 - wynagrodzenia osoby prowadzącej 

sprawy świadczeń rodzinnych 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.560 3.560 - „trzynastka” 8,5% od wynagrodzeń za 

2008r. 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23.873 23.873 - FUS 15,19 % od wynagrodzeń (§ 4010+§ 

4040) 7.483 zł i 10 świadczeń rodzinnych 

16.390 zł tj. 32,52 % x 420 zł zasiłku 

4120 Składki na Fundusz Pracy 1.207 1.207 - 2,45 % x (§ 4010 + § 4040) 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.700 6.700 - zakup druków, toner do drukarki, materia-

ły biurowe, 

4300 Zakup usług pozostałych 2.000 2.000 - obsługa informatyczna, opłata za udział w 

spotkaniu z okazji „Dnia Pracownika 

Socjalnego” 

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług teleko-

munikacyjnych telefonii stacjonarnej 

2.500 2.500 - opłata za telefon 

4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 - delegacje pracownicze 

4430 Różne opłaty i składki 500 500 - ubezpieczenie komputerów 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 

1.116 1.116 - 1 osoba 1.116 zł 

4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 

500 500 - szkolenia pracowników 

4740 Zakup materiałów papierniczych do 

sprzętu drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

2.500 2.500 - zakup papieru do drukarek i kserokopiarki 

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, 

w tym programów i licencji 

3.500 3.500 - zakup dyskietek, programów i licencji 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 

zajęciach w centrum integracji społecznej 

6.600 6.600 -  

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.600 6.600 - ubezpieczenie zdrowotne osób pobierają-

cych zasiłki stałe z opieki społecznej 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia społeczne 

224.400 224.400 -  



3110 Świadczenia społeczne 223.680 223.680 - zasiłki stałe, zasiłki okresowe i celowe, 

zakup żywności i opału, zakup odzieży, 

zasiłki specjalne celowe, pobyt w domu 

opieki, opłaty za usługi pogrzebowe, 

4300 Zakup usług pozostałych 720 720 - opłata pocztowa od przekazów 

85215 Dodatki mieszkaniowe 128.000 128.000 -  

3110 Świadczenia społeczne 128.000 128.000 - dodatki mieszkaniowe dla 100 rodzin 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 254.553 254.553 -  

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowni-

ków 

198.000 198.000 - wynagrodzenia, odprawy emerytalne 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.900 13.900 - „trzynastka” 8,5 % od wynagrodzeń za 

2008 rok 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28.907 28.907 - FUS 15,19% x (§ 4010 + § 4040) 

4120 Składki na Fundusz Pracy 4.662 4.662 - 2,45% x (§ 4010 + § 4040) 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 2.000 - materiały biurowe, druki 

4270 Zakup usług remontowych 300 300 - naprawy sprzętu, przegląd gaśnic 

4280 Zakup usług zdrowotnych 120 120 - badania okresowe pracowników 

4300 Zakup usług pozostałych 300 300 -  

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług teleko-

munikacyjnych telefonii stacjonarnej 

600 600 - opłata za telefon 

4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 - delegacje pracownicze 

4430 Różne opłaty i składki 200 200 - ubezpieczenie wyposażenia 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 

4.464 4.464 - 1.116 zł x 4 etaty = 4.464 zł 

4740 Zakup materiałów papierniczych do 

sprzętu drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

300 300 - zakup papieru do drukarek 

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, 

w tym programów i licencji 

300 300 - zakup dyskietek, programów i licencji 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

12.000 12.000 -  

4170 Wynagrodzenie bezosobowe 12.000 12.000 - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

dzieci z zaburzeniami psychicznymi 

85295 Pozostała działalność 109.000 109.000 -  

3110 Świadczenia społeczne 109.000 109.000 - dożywianie dzieci i młodzieży 27.000 zł 

środki gminne, 82.000 zł dotacja z budże-

tu państwa 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 83.000 83.000 -  

85401 Świetlice szkolne 83.000 83.000 -  

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do 

wynagrodzeń 

1.500 1.500 - Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla 

nauczycieli 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowni-

ków 

65.000 65.000 - Wynagrodzenie nauczycieli 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.000 2.000 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 

2008r. 8,5%*wynagrodzenia 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.000 10.000 - Składki ZUS 15,22% od wynagrodzeń, 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 

dodatku wiejskiego i mieszkaniowego 

4120 Składki na fundusz pracy 1.900 1.900 - Składki na Fundusz Pracy 2,45% od 

wynagrodzeń, dodatkowego wynagro-

dzenia rocznego, dodatku wiejskiego i 

mieszkaniowego 

4280 Zakup usług zdrowotnych 120 120 - Badania lekarskie pracowników 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 

2.480 2.480 - Nauczyciele 1 x 2.480,50 zł 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.031.300 176.300 2.855.000  

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.800.000 - 2.800.00  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

2.800.000 - 2.800.000  

90003 Oczyszczanie miast i wsi 27.900 27.900 -  

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.900 1.900 - zakup rękawic roboczych i worków na 

odpady 

4300 Zakup usług pozostałych 26.000 26.000 - wywóz śmieci z kontenerów 

90015 Oświetlanie ulic, placów i dróg 193.500 138.500 55.000  

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 - zakup materiałów do remontów oświetle-

nia ulicznego 

4260 Zakup energii 112.000 112.000 - za energię elektryczną na oświetlenie 

dróg 

4270 Zakup usług remontowych 25.000 25.000 - konserwacja oświetlenia ulicznego, 

naprawy 

4300 Zakup usług pozostałych 1.000 1.000 -  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

55.000 - 55.000 modernizacja oświetlenia ulicznego w 

Deciach i Woli Korytnickiej 55.000 zł 



90095 Pozostała działalność 9.900 9.900 -  

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 2.000 - zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne, 

materiały do remontu obiektów stano-

wiących mienie komunalne 

4260 Zakup energii 5.400 5.400 - za energię elektryczną w świetlicach 

wiejskich 

4270 Zakup usług remontowych 2.500 2.500 - remonty obiektów stanowiących mienie 

komunalne 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 98.000 98.000 -  

 92116 Biblioteki 98.000 98.000 -  

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

samorządowej instytucji kultury 

98.000 98.000 - dotacja na prowadzenie biblioteki gmin-

nej 

926 Kultura fizyczna i sport 17.000 17.000 -  

92695 Pozostała działalność 17.000 17.000 -  

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 300 -  

4300 Zakup usług pozostałych 5.000 5.000 - wynajem autokaru do przewozu zawodni-

ków na zawody sportowe 

4410 Podróże służbowe krajowe 9.500 9.500 - delegacje 

  4430 Różne opłaty i składki 2.200 2.200 - opłata za udział w rozgrywkach 

Wydatki budżetu gminy ogółem: 20.091.539 12.183.395 7.908.144  

 

Wydatki bieżące: 

w tym: 

- wynagrodzenia 

- pochodne wynagrodzeń 

- dotacje 

- wydatki na obsługę długu gminy 

Wydatki majątkowe 

- w tym inwestycyjne 

 

12.183.395 

 

5.506.257 

1.007.864 

104.000 

96.400 

7.908.144 

7.908.144 

 

12.183.395 

 

5.506.257 

1.007.864 

104.000 

96.400 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

7.908.144 

7.908.144 

 

 

 

Załącznik nr 2b 

do uchwały nr XXVI/140/09 

Rady Gminy Korytnica 

z dnia 23 stycznia 2009r. 

 

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

zleconych ustawami gminie Korytnica na 2009 rok w złotych 

 
Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2009 rok Wyjaśnienie 

Ogółem w tym: 

bieżące majątkowe 

1 2 3 4 5 6 7 8 

750 Administracja publiczna 73.969 73.969 -  

75011 Urzędy wojewódzkie 73.969 73.969 -  

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowni-

ków 

57.878 57.878 - wynagrodzenie 2 i ½ etatu 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.000 5.000 - „trzynastka” 8,5% od wynagrodzeń za 

2008 rok 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.551 9.551 - FUS 15,19 % x (§ 4010+§ 4040) 

4120 Składki na Fundusz Pracy 1.540 1.540 - 2,45% x (§ 4010 + § 4040) 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

1.110 1.110 -  

75101 Urzędy naczelnych organów władzy pań-

stwowej, kontroli i ochrony prawa 

1.110 1.110 -  

4300 Zakup usług pozostałych 1.110 1.110 - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru 

wyborców 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400 400 -  

75414 Obrona cywilna 400 400 -  

4300 Zakup usług pozostałych 400 400 - utrzymanie i konserwacja sprzętu tech-

niczno-wojskowego oraz szkolenie 

852 Pomoc społeczna 2.358.600 2.358.600 -  

85212 Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego 

2.250.000 2.250.000 -  

3110 Świadczenia społeczne 2.156.044 2.156.044 - zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze i 

zaliczki alimentacyjne 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowni-

ków 

45.700 45.700 - wynagrodzenia dla osób prowadzących 

sprawy świadczeń rodzinnych 



4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.560 3.560 - „trzynastka” 8,5% od wynagrodzeń za 

2008 rok 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23.873 23.873 - FUS 15,19 % od (§ 4010+§ 4040) wyna-

grodzeń 7.483 zł i od 10 świadczeń ro-

dzinnych 16.390 zł tj.32,52 % zasiłku od 

kwoty 420 zł 

4120 Składki na Fundusz Pracy 1.207 1.207 - 2,45 % x (§ 4010+§ 4040) 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.700 6.700 - zakup druków, toner do drukarki, materia-

ły biurowe, 

4300 Zakup usług pozostałych 2.000 2.000 - obsługa informatyczna, 

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług teleko-

munikacyjnych telefonii stacjonarnej 

2.500 2.500 - opłata za telefon 

4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 - delegacje pracownicze 

4430 Różne opłaty i składki 500 500 - ubezpieczenie komputerów 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 

1.116 1.116 - 1 osoba 1.116 zł 

4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 

500 500 - szkolenia pracowników 

4740 Zakup materiałów papierniczych do 

sprzętu drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

2.500 2.500 - zakup papieru do drukarek i kserokopiarki 

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, 

w tym programów i licencji 

3.500 3.500 - zakup dyskietek, programów i licencji 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca-

ne za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 

zajęciach w centrum integracji społecznej 

6.600 6.600 -  

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.600 6.600 - ubezpieczenie zdrowotne osób pobierają-

cych zasiłki stałe z opieki społecznej 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

90.000 90.000 -  

3110 Świadczenia społeczne 90.000 90.000 - zasiłki stałe wypłacone z pomocy społecz-

nej 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

12.000 12.000 -  

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12.000 12.000 - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

dzieci z zaburzeniami psychicznymi 

Razem zadania zlecone: 2.434.079 2.434.079 -  

 

 

Załącznik nr 2c 

do uchwały nr XXVI/140/09 

Rady Gminy Korytnica 

z dnia 23 stycznia 2009r. 

 

Plan wydatków gminy Korytnica związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku w złotych 

 
Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2009 rok 

 

Wyjaśnienie 

Ogółem w tym: 

bieżące majątkowe 

1 2 3 4 5 6 7 8 

851 

 

Ochrona zdrowia 13.994 - 13.994  

85111 Szpitale ogólne 13.994 - 13.994  

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową 

udzielaną między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofi-

nansowanie własnych zadań inwe-

stycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

13.994 - 13.994 dotacja celowa dla Powiatu Węgrowskie-

go z przeznaczeniem dla SP ZOZ w 

Węgrowie na zakup tomografu kompute-

rowego dla Szpitala Powiatowego w 

Węgrowie 13.994zl. 

Ogółem: 13.994 - 13.994  

 

 

Załącznik nr 3 

do uchwały nr XXVI/140/09 

Rady Gminy Korytnica 

z dnia 23 stycznia 2009r. 

 

Przychody i rozchody budżetu gminy Korytnica na 2009 rok 



 

w złotych 
Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2009r. 

1 2 3 4 

1. Dochody  19.727.333 

2. Wydatki  20.091.539 

 

3. Wynik budżetu  -364.206 

Przychody ogółem:  852.176 

1. Kredyty § 952 - 

2. Pożyczki § 952 - 

3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 

z budżetu UE 

§ 903 - 

4. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 - 

5. Inne źródła (wolne środki) § 955 852.176 

Rozchody ogółem:  852.176 

1. Spłaty pożyczek § 992 487.970 

2. Rozchody z tytułu innych rozliczeń (pokrycie deficytu) § 995 364.206 

 

 

Załącznik nr 4 

do uchwały nr XXVI/140/09 

Rady Gminy Korytnica 

z dnia 23 stycznia 2009r. 

 

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne 

 

w złotych 
Lp. Wyszczególnienie Kwota długu na 

dzień 

31.12.2008 

Prognoza 

Umorzenie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Zobowiązania wg tytułów 

dłużnych: (1.1+1.2+1.3) 

2 753 620 0 2 265 660 1 697 620 1 172 280 821 940 521 600 260 800 0 

1.1 Zaciągnięte zobowiązania 

(bez prefinansowania) 

z tytułu: 

2 753 620 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1 pożyczek 2 753 620         

1.1.2 kredytów 0  0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3 obligacji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 Planowane w roku 

budżetowym (bez prefi-

nansowania): 

0  0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1 pożyczki          

1.2.2 kredyty, w tym:          

1.2.3 obligacje          

1.3 Pożyczki, kredyty i obliga-

cje na prefinansowanie 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.1 Zaciągnięte zobowiązania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.2 Planowane zobowiązania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Obsługa długu 

(2.1+2.2+2.3) 

0 0 584 360 647 339 584 757 391 370 329 108 279 056 269 928 

2.1 Spłata rat kapitałowych z 

wyłączeniem prefinanso-

wania 

0 0 487 960 568 040 525 340 350 340 300 340 260 800 260 800 

2.1.1 kredytów i pożyczek   487 960 568 040 525 340 350 340 300 340 260 800 260 800 

2.1.2 wykup papierów warto-

ściowych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3 udzielonych poręczeń          

2.2 Spłata zobowiązań z 

tytułu prefinansowania 

0         

2.3 Spłata odsetek i dyskonta  0 96 400 79 299 59 417 41 030 28 768 18 256 9 128 

2.4 Dług na koniec roku 2 753 620  2 265 660 1 697 620 1 172 280 821 940 521 600 260 800 0 

3. Prognozowane dochody 

budżetowe 

16 104 772  19 727 333 15 147 310 15 647 310 16 147 310 16 400 000 16 700 000 16 900 000 

4. Prognozowane wydatki 

budżetowe 

16 390 279  20 091 539 14 602 652 15 255 987 15 943 462 16 201 872 16 547 142 16 752 142 



5. Prognozowany wynik 

finansowy 

-285 507  -364 206 544 658 391 323 203 848 198 128 152 858 147 858 

6. Relacje do dochodów 

(w %): 

         

6.1 długu (art. 170 ust. 1) 17,1  11,5 11,2 7,5 5,1 3,2 1,6 1,6 

6.2 długu po uwzględnieniu 

wyłączeń (art. 170 ust. 3) 

17,1  11,5 11,2 7,5 5,1 3,2 1,6 1,6 

6.3 spłaty zadłużenia 

(art. 169 ust. 1) 

3,4  3,0 4,3 3,7 2,4 2,0 1,7 1,6 

6.4 spłaty zadłużenia po 

uwzgl. wyłączeń 

 (art. 169 ust. 3) 

3,4  3,0 4,3 3,7 2,4 2,0 1,7 1,6 

 

 

Załącznik nr 5 

do uchwały nr XXVI/140/09 

Rady Gminy Korytnica 

z dnia 23 stycznia 2009r. 

 

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku 

oraz na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 

w złotych 
Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania inwesty-

cyjnego i okres realizacji 

(latach) 

Łączne 

koszty 

finansowe 

(7+12+13) 

Planowane wydatki 

w latach 

Jednostka 

organizacyjna 

realizująca 

program lub 

koordynująca 

wykonanie 

programu 

rok  

budżetowy 

2009 

(8+9+10+11) 

z tego źródła finansowania 2010r. 2011r. 

dochody 

własne jst 

kredyty  

i pożyczki 

środki 

pochodzące 

z innych 

źródeł 

środki 

wymienione 

w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 u.f.p. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 010 01010 6050 Budowa wodociągu 

Adampol, Nowy 

Świętochów, Jugi 2009r. 

1.500.000 1.500.000 225.000 - - 1.275.000 - - Urząd Gminy 

2. 600 60016 6050 Przebudowa drogi 

gminnej Chmielew – 

Turna 2009 

117.550 117.550 117.550 - - - - - Urząd Gminy 

3. 600 60016 6050 Przebudowa drogi 

gminnej Nr 420215W 

Żelazów - Wypychy-

Roguszyn 2009r. 

624.600 624.600 314.600 - 310.000 

budżet 

państwa 

   Urząd Gminy 

4. 750 75023 6050 Zagospodarowanie 

terenu wokół budynku 

Urzędu Gminy ułożenie 

kostki brukowej, 

zasadzenie drzew i 

krzewów ozdobnych, 

ułożenie chodników, 

wykonanie zatoki 

przystankowej 

2009r. 

1.270.000 1.270.000 1.270.000 - - - - - Urząd Gminy 

5. 801 80101 6050 Budowa kompleksu 

boisk sportowych przy 

szkołach w Korytnicy 

2007-2009 r. 

200.000 200.000 200.000 - - - - - GZEASz 

w Korytnicy 

 

6. 801 80110 6050 Budowa biblioteki z 

czytelnią, świetlicy 

i stołówki szkolnej przy 

Gimnazjum im. Jana 

Pawła II w Korytnicy 

2009-2010 r. 

1.150.000 1.000.000 22.500 - - 977.500 150.000 - GZEASz 

w Korytnicy 

 

7. 851 85111 6300 Dotacja na zakup 

tomografu komputero-

wego dla Szpitala 

Powiatowego SP ZOZ w 

Węgrowie 2009r. 

13.994 13.994 13.994 - - - - - Powiat 

Węgrowski 

8. 900 90001 6050 Budowa oczyszczalni 

ścieków w miejscowości 

Korytnica i sieci 

kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Korytnica 

2009 - 2011r. 

8.852.500 2.800.000 420.000 - - 2.380.000 3.026.500 3.026.000 Urząd Gminy 

9. 900 90015 6050 Modernizacja oświetle-

nia ulicznego w Deciach i 

Woli Korytnickiej 2009r. 

55.000 55.000 55.000 - - - -  Urząd Gminy 

10. 600 60016 6050 Przebudowa drogi 

gminnej w Sewerynowie 

2009r. 

167.000 167.000 167.000      Urząd Gminy 

11. 010 01010 6050 Budowa wodociągu 

Sekłak, Bednarze, 

kolonia Turna, kolonia 

Paplin 2008r. – 2009r. 

160.000 160.000 160.000      Urząd Gminy 

    Ogółem: 14.110.644 7.908.144 2.965.644 - 310.000 4.632.500 3.176.500 3.026.000  

 

 

Załącznik nr 6 

do uchwały nr XXVI/140/09 



Rady Gminy Korytnica 

z dnia 23 stycznia 2009r. 

 

Plan dochodów i wydatków rachunków  

dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Korytnica w roku 2009 

w złotych 
Lp. Forma gospodarki pozabudżetowej, nazwa 

jednostki organizacyjnej 

Stan środków 

obrotowych 

na początek 

2009 roku 

Przychody Wydatki Stan środków 

obrotowych  

na koniec  

2009 roku 

ogółem w tym dotacja  

z budżetu gminy 

ogółem w tym wpłata do 

budżetu gminy 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

 

2. 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewi-

cza w Korytnicy 

Gminne Przedszkole Publiczne w Korytnicy 

- 

 

- 

76.000 

 

28.000 

- 

 

- 

76.000 

 

28.000 

- 

 

- 

- 

 

- 

 Ogółem: - 104.000 - 104.000 - - 

 

 

Załącznik nr 7 

do uchwały nr XXVI/140/09 

Rady Gminy Korytnica 

z dnia 23 stycznia 2009r. 

 

Dotacje podmiotowe w 2009 roku 

w złotych 
Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji Kwota dotacji 

1 2 3 4 5 6 

1. 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Korytnicy 98.000 

Ogółem 98.000 

 

 

Załącznik nr 8 

do uchwały nr XXVI/140/09 

Rady Gminy Korytnica 

z dnia 23 stycznia 2009r. 

 

Plan przychodów i wydatków 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 

 
Lp. Wyszczególnienie Plan na 2009 rok 

I Stan środków obrotowych na początek roku 51.291,33 

II Przychody 9.000,00 

 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.000,00 

 Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 9.000,00 

 § 0690 – Wpływy z różnych opłat 9.000,00 

III Wydatki 8.000,00 

1. Wydatki bieżące 8.000,00 

 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.000,00 

 Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 8.000,00 

 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zakup worków, rękawic i sprzętu do przeprowadzenia akcji 

„Sprzątanie Świata” 

1.500,00 

 § 4300 – Zakup usług pozostałych likwidacja dzikich wysypisk, odbiór odpadów niebezpiecznych wyko-

nanie analiz chemicznych gleby rolniczej 

6.500,00 

IV Stan środków obrotowych na koniec roku 52.291,33 

Przewodniczący Rady Gminy: 

mgr Michał Gromek 

 

 

 

 

 

 

 



Plan finansowy instytucji kultury na 2009 roku 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

rozdział 92116 – Biblioteki 

Stan środków na początek roku - 0 

Przychody 

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury - 98.000zł 

Rozchody 

 
§ Nazwa Plan na 

2009r. 

Wyjaśnienie 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67.000 wynagrodzenia 2 pracowników, nagroda 

roczna 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.200 FUS 15,19 % x § 4010 

4120 Składki na Fundusz Pracy 1.650 2,45 % x § 4010 

4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1.000 prace zlecone 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.432 

 

materiały biurowe, środki czystości, gaz, 

znaczki pocztowe, artykuły gospodarcze 

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.500 zakup książek 

4260 Zakup energii 2.500 energia elektryczna 

4270 Zakup usług remontowych 2.500 naprawa sprzętu 

4280 Zakup usług zdrowotnych 50 badania lekarskie pracowników 

4300 Zakup usług pozostałych 2.000 prenumerata prasy, przegląd gaśnic 

4350 Opłaty za usługi internetowe 1.300 opłata za usługi internetowe SDI TP 

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjo-

narnej 

1.200 opłata za telefon 

4410 Podróże służbowe krajowe 100 delegacje pracownicze 

4430 Różne opłaty i składki 400 ubezpieczenie mienia 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.418 2 etaty x 1.116 zł = 2.232 zł 

1 emerytka x 186 zł 

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzą-

dzeń kserograficznych 

250 zakup papieru do drukarek 

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500 akcesoria komputerowe 

 Ogółem: 98.000  

Dyrektor 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Korytnicy: 

Agnieszka Giers 

 

 

 

 

 


