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UCHWAŁA NR III/12/2010
RADY GMINY W RADZIEJOWICACH

z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Radziejowice na rok 2011. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 
237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) 
Rada Gminy uchwala, co następuje : 

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 14 226 810. zł, w tym: 

1) dochody bieżące w kwocie: 13 226 810.zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie: 1 000 000 zł, 

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 18 787 421 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące w kwocie 12 776 467 zł, 

2) wydatki majątkowe w kwocie 6 010 954 zł, 

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie – 4 560 611,-zł który 
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1) pożyczek w kwocie 4 560 611,-zł. 

2. Przychody budżetu w wysokości 439 389,-zł przeznacza się na rozchody w wysokości 439 389 zł, (spłata 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 

3. Przychody budżetu w wysokości 5 000 000,- zł rozchody w wysokości 439 389,-zł zgodnie z załącznikiem 
Nr 3. 

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 560 611,- zł, 

2) sfinansowanie deficytu przejściowego budżetu w kwocie 500 000 zł, 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 426789,-zł 

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 100 000 

2. Rezerwy celowe w wysokości 60 000 zł, 

w tym na: 

a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 60 000 zł., 

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych 
odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na 
realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 
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2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, 
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla: 

1) Biblioteki Gminnej w Radziejowicach, 

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych. 

1) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 

§ 9. Wydatki budżetu na 2011 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 73 500,zł, 
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 73 500.zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do 
niniejszej uchwały. 

§ 10. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnimi programami 
inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku 
przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł, 

2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 150 000 zł, 

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 300 000 zł, 

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, 

5) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu 
umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki 
i termin zapłaty upływa w roku 2012, 

6) dokonywania zmian w rocznym planie wydatków inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych 
zadań i rezygnacji z zadań przyjętych w ramach danego działu. 

7) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach danego 
działu 

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi/Gminy. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

Przewodniczacy Rady Gminy 
Radziejowice 

Urszula Ciężka
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Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2011 

DOCHODY BUDŻETU GMINY RADZIEJOWICE NA ROK 2011 

 

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem Dochody 
bieżące

Dochody 
majątkowe

1 2 3 4 5 6 7
       
010   Rolnictwo i łowiectwo 1 000,00 1 000,00  

   
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00  

 01095  Pozostała działalność 1 000,00 1 000,00  

   
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00  

  0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze

1 000,00 1 000,00  

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 200 000,00 200 000,00  

   
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00  

 40002  Dostarczanie wody 200 000,00 200 000,00  

   
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00  

  0830 Wpływy z usług 200 000,00 200 000,00  
700   Gospodarka mieszkaniowa 1 595 000,00 595 000,00 1 000 000,00

   
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00  

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1595 000,00 595 000,00 1 000 000,00

   
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00  

  0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 
nieruchomości 5 000,00 5 000,00  

  0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze

590 000,00 590 000,00  

  0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości 1 000 000,00  1 000 000,00

750   Administracja publiczna 46 781,00 46 781,00  

   
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00  

 75011  Urzędy wojewódzkie 46 781,00 46 781,00  

   
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00  

  2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

46 781,00 46 781,00  
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751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 824,00 824,00  

   
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00  

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa 824,00 824,00  

   
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00  

  2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

824,00 824,00  

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200,00 200,00  

   
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00  

 75414  Obrona cywilna 200,00 200,00  

   
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00  

  2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

200,00 200,00  

756   
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem

6 526 385,00 6 526 385,00  

   
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00  

 75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 000,00 8 000,00  

   
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00  

  0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 
w formie karty podatkowej 8 000,00 8 000,00  

 75615  
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 
i innych jednostek organizacyjnych

1 360 500,00 1 360 500,00  

   
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00  

  0310 Podatek od nieruchomości 1 328 000,00 1 328 000,00  
  0320 Podatek rolny 4 500,00 4 500,00  
  0330 Podatek leśny 27 000,00 27 000,00  
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 1 000,00  

 75616  
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 
i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków 
i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 903 500,00 1 903 500,00  

   
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00  

  0310 Podatek od nieruchomości 1 380 000,00 1 380 000,00  
  0320 Podatek rolny 100 000,00 100 000,00  
  0330 Podatek leśny 19 000,00 19 000,00  
  0340 Podatek od środków transportowych 84 500,00 84 500,00  
  0360 Podatek od spadków i darowizn 10 000,00 10 000,00  
  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 300 000,00 300 000,00  
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 10 000,00  
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 75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw 137 500,00 137 500,00  

   
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00  

  0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 25 000,00  
  0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000,00 20 000,00  
  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 87 500,00 87 500,00  

  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 000,00 5 000,00  

 75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 116 885,00 3 116 885,00  

   
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00  

  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 016 885,00 3 016 885,00  
  0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 100 000,00 100 000,00  
758   Różne rozliczenia 3 728 579,00 3 728 579,00  

   
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00  

 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego 3 277 181,00 3 277 181,00  

   
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00  

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 277 181,00 3 277 181,00  
 75807  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 441 398,00 441 398,00  

   
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00  

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 441 398,00 441 398,00  
 75814  Różne rozliczenia finansowe 10 000,00 10 000,00  

   
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00  

  0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 10 000,00  
801   Oświata i wychowanie 100 000,00 100 000,00  

   
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00  

 80104  Przedszkola 70 000,00 70 000,00  

   
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00  

  0830 Wpływy z usług 70 000,00 70 000,00  
 80195  Pozostała działalność 30 000,00 30 000,00  

   
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00  

  0830 Wpływy z usług 30 000,00 30 000,00  
852   Pomoc społeczna 1 172 800,00 1 172 800,00  

   
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00  

 85212  
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego

1 032 000,00 1 032 000,00  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 0,00 0,00  
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realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

  2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 032 000,00 1 032 000,00  

 85213  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej.

5 900,00 5 900,00  

   
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00  

  2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

800,00 800,00  

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin) 5 100,00 5 100,00  

 85216  Zasiłki stałe 53 000,00 53 000,00  

   
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00  

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin) 53 000,00 53 000,00  

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 55 000,00 55 000,00  

   
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00  

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin) 55 000,00 55 000,00  

 85295  Pozostała działalność 26 900,00 26 900,00  

   
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00  

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin) 26 900,00 26 900,00  

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 855 241,00 855 241,00  

   
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00  

 90019  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska 855 241,00 855 241,00  

   
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00  

  0690 Wpływy z różnych opłat 855 241,00 855 241,00  
   O G Ó Ł E M 14 226 810 13 226 810,00 1 000 000,00
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Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2011 

WYDATKI BUDŻETU GMINY RADZIEJOWICE NA 2011 ROK 
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Załącznik nr 2 a do uchwały budżetowej na rok 2011 

WYDATKI MAJĄTKOWE w 2011 ROKU 

 
w tym na: 

Dział Rozdział Nazwa działu 
i rozdziału Ogółem 

Inwestycje 
i zakupy 

inwestycyjne 

programy finansowane z udziałem 
środków europejskich i innych 

środków pochodzących ze śródeł 
zagranicznych niepodlegających 

zwrotowi 

Zakup 
i objęcie 

akcji 
i udziałó

w 

Wniesienie 
wkłądów do 

spółek prawa 
handlowego 

Dotacje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 1010 Budowa kanalizacji 

w Korytowie
4 000 000 4 000 000     

10 1010 Budowa wodociągu 
w Kuklówqce

321 152 321 152     

  Budowa 
wododociągu 
w B.Mszczonowskic
h

346 270 346 270     

  Budowa wodociągu 
Podlasie,Tartak

432 578 432 578     

  Budowa studni 
w Korytowie

600 000 600 000     

900 90015 Budowa oświetlenia 
ulicznego

100 000 100 000     

801 80101 Budowa Sali 
Gimnastycznej 
w Kuklówce.

200 000 200 000     

750 75095 Rozwój 
elektronicznej 
administracji/Projekt 
EA/

10 954     10 954

         
         
         
         

Ogółem wydatki 6 10 954 6 000 000       10954 
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Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2011 rok 

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. 

 

Lp. Treść Klasyfikacja
§ 

Kwota 2010 
r 

1 2 3 4 
1. Dochody  14 226 810
2. Wydatki  18 787 421
3. Wynik budżetu  -4 560 611

Przychody ogółem:  5 000 000
1. Kredyty § 952  
2. Pożyczki § 952 4 987 400

3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903  

4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 12 600
5. Prywatyzacja majątku jst § 944  
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957  
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931  
8. Inne źródła (wolne środki) § 955  

Rozchody ogółem:  439 389
1. Spłaty kredytów § 992 439 389
2. Spłaty pożyczek § 992  

3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 
z budżetu UE § 963  

4. Udzielone pożyczki § 991  
5. Lokaty § 994  
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982  
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995  
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Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2011 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych 
odrębnymi ustawami 

 
z tego: 

Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Dotacje
ogółem 

Wydatki
ogółem wydatki 

bieżące 
wydatki 

majątkowe 
1 2  3 4 5 6 7

750     Administracja publiczna 46 781 46 781 46 781  
 75011  Urzędy wojewódzkie 46 781 46 781 46 781  

  2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

46 781    

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  38 000 38 000  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  5 738 5 738  
  4120 Składki na Fundusz Pracy  931 931  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  312 312  
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  1 800 1 800  

751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 824 824 824  

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa 824 824 824  

  2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

824    

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  824 824  
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200 200 200  

 75414  Obrona cywilna 200 200 200  

  2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

200    

  4300 Zakup usług pozostałych  200 200  
852     Pomoc społeczna 1 032 800 1 032 800 1 032 800  

 85212  
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 032 000 1 032 000 1 032 000  

  2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 032 000    

  3110 Świadczenia społeczne  990 140 990 140  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  22 000 22 000  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  14 400 14 400  
  4120 Składki na Fundusz Pracy  600 600  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  1 360 1 360  
  4300 Zakup usług pozostałych  3 000 3 000  

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej  500 500  

 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

800 800 800  

  2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

800    
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  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne  800 800  
Ogółem  1 080 605 1 080 605 1 080 605  
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Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2011 

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań 
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

 
Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Kwota 
I. DOCHODY 
1 756 75618 480 Wpływy z oplat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 87 500
      
      
      
      

II. WYDATKI 
1 851 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 57 500

   4010 osobowy fundusz plac 23 000
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000
   4110 składki na ubezpieczenie społeczne 3 775
   4120 skladki na fundusz pracy 615
   4170 wynagrodzenie bezosobowe 3 000
   4210 zakup materiałów i wyposażenia 700

   4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznyc 10000
   4260 zakup energii 9750
   4300 zakup usług pozostałych 1000

   4370 połata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej 1610

   4410 podróże służbowe krajowe 1000
   4440 obpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1050
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Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2011 

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 
przeciwdziałania narkomanii 

 
Lp. Dział Rozdział   Nazwa Kwota 
1 851 85153  Zwalczanie narkomanii 30 000
   4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 000
   4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 000
   4300 zakup usług pozostałych 10 000
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Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2011rok 

Dotacje podmiotowe w 2011 r. 

 
Lp. Dział Rozdział   Nazwa instytucji Kwota dotacji 
1 2 3  4 5
1 921 92116 2480 Biblioteka Gminna w Radziejowicach 240 000

      
      
      
      

Ogółem 240 000
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Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2011 

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r. 

 
Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 
1 2 3 4 5

1 750 75095 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 10 954
     
     
     
     

Ogółem 10 954
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Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2011 

Wydatki na 2011 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach 
funduszu sołeckiego 

 
Planowane wydatki 

w tym 
bieżące majątkowe Lp. Dział Rozdział Nazwa sołectwa lub innej 

jednostki pomocniczej Nazwa zadania, przedsięwzięcia 

    
1 2 3 4 5   
1 10 60016 Adamów Parcel Naprawa drogi gminnej /ul.Łęgowa/ 5 045  
2 600 60016 Podlasie Naprawa drogi gminnej 3 784  
3 900 90015 Adamów wieś Oświetlenie uliczne-wymiana lamp 5 164  
4 900 90015 Tartak Oświetlenie uliczne //- wymiana lamp/ 7 687  
5 600 60016 Krzyżówka remont mostu 4 318  

6 900 90095 Słabomierz Zagospodarowanie terenu wiejskiego-prace porządkowe 
posianie trawy,posadzenie krzewów 5 505  

7 900 90095 Kamionka zakup przystanku dla dzieci dojeżdzających 4 467  
8 600 60016 Korytów A remont dróg 12 614  
9 900 90095 Korytów ogrodzenie terenu gminnego 9 394  
10 900 90015 Kuklówka Radziejowicka oświetlenie uliczne 4 956  
11 600 60016 Budy J ózefowskie Naprawa drogi 5 906  
12 900 90095 Zazdrość remont Kapliczki 4 660  
       
       
       
  Ogółem    73 500   



Id: POYMQ-KBAYZ-VASRJ-FOVUZ-SIWBE. Podpisany Strona 31

Załącznik Nr10 do Uchwały budżetowej na rok 2011 

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi 

 
Planowane wydatki 

z tego źródła finansowania 

Lp. Dział Rozdz. 

Nazwa zadania 
inwestycyjnego (w 

tym w ramach 
funduszu sołeckiego) 

Łączne 
koszty 

finansowe rok 2011 dochody 
własne 

jst 

kredyty, 
pożyczki, 
papiery 

wartościowe 

środki 
pochodzące

z innych 
źródeł* 

środki 
wymienione
w art. 5 ust. 

1 pkt 2 i 
3 u.f.p. 

Jednostka 
organizacyjna 

realizująca 
program lub 

koordynująca 
wykonanie 
programu 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

1. 10 1010 Budowa wodociągu 
w Kuklówce 321 152 321 152 321 152     

2.   budowa wodociągu 
Budy Mszczonowskie 346 270 346 270 346 270  

A. 
B.
C.
…

  

3.   Rozbudowa ujęcia 
wody w Korytowie 600 000 600 000  600 000

A. 
B.
C.
…

  

4   budowa 
wodociąguTartak 432 578 432 578 432 578 400 000    

5. 900 90015 Budowa oświetlenia 100 000 100 000 100 000  

A. 
B.
C.
…

  

Ogółem 1 800 000 1 800 000 800 000 1 000 000   x 

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: 

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) 

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych 

C. Inne źródła 
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Uzasadnienie do budżetu Gminy w Radziejowicach na rok 2011. 

Budżet Gminy Radziejowice został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania roku 2010 
oraz wyszacowania dochodów budżetu wynikającego m.in. z podjętych uchwał podatkowych jak również 
otrzymanych kwot dotacji i subwencji. Wydatki budżetu zostały dostosowane do potrzeb i realizowania 
zadań własnych Gminy. 

Dochody budżetu Gminy Radziejowice 

Łączną kwotę dochodów zaplanowano w wysokości 14 226 810,-zł, z tego dochody bieżące 13 226 810,-
zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 000 000,-zł. 

Na dochody bieżące składają się : 

I. Podatki i opłaty 

 
- od nieruchomości - 2 708 000,-zł
- rolny - 104 500,-zł
- leśny - 46 000,-zł
- od środków transportu - 84 500,-zł
- od spadków i darowizn - 10 000,-zł
- od czynności cywilno-prawnych - 300 000,-zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 3 016 885,-zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 100 000,-zł
- podatek dochodowy opłacony w formie karty podatkowej - 8 000,-zł
- opłata skarbowa - 25 000,-zł
- opłata eksploatacyjna - 20 000,-zł
- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 87 500,-zł
- opłata za przedszkole - 70 000,-zł
- wpłaty za wynajem sali sportowej - 30 000,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 11 000,-zł
- odsetki od lokat - 10 000,-zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 5 000,-zł
- wpłaty za zanieczyszczenie środowiska - 855 241,-zł
- wpłaty za dzierżawę terenów łowieckich - 1 000,-zł
- wpłaty za dostarczaną wodę z wodociągów wiejskich - 200 000,-zł
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - 5 000,-zł
- za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych - 590 000,-zł
- subwencja oświatowa - 3 277 181,-zł
- subwencja wyrównawcza - 441 398,-zł

_______________
12 006 205,-zł

II. Dotacje 

 
– dotacja na realizację zadań bieżących w administracji - 46 781,-zł
- dotacja na aktualizację spisu wyborców - 824,-zł
- dotacja na sprawy dotyczące Obrony Cywilnej - 200,-zł
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne - 103 200,-zł
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne -  800,-zł
- dotacja na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień - 140 000,-zł
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_________________
1 220 605,-zł

III. Dochody majątkowe 

 
- sprzedaż gruntów - 1 000 000,-zł

---------------------------
1 000 000,-zł

Wydatki budżetu Gminy Radziejowice 

Wydatki budżetu na 2011 rok zaplanowano w wysokości 17 787 421,-zł, z tego wydatki bieżące na kwotę 
12 776 467,-zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 6 010 954,-zł. 

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo 
Rozdział 01010. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 5 700 000,-zł 

Zaplanowane środki w tym rozdziale w całości przewidziane są na zadania inwestycyjne „Budowa 
kanalizacji w miejscowościach Korytów i Korytów A”. Kwota 4 000 000,-zł - budowa wodociągu 
w miejscowości Budy Mszczonowskie. Kwota 346 270,-zł - budowa wodociągu w miejscowości Kulkówka 
Zarzeczna – kwota 321 152,-zł , budowa wodociągu Tartak i Podlasie – kwota 432 578,-zł oraz budowa 
studni w Korytowie – kwota 600 000,-zł 

Rozdział 01030. Izby rolnicze - 3 000,-zł 

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na przekazanie dotacji dla Izb Rolniczych. 

Dział 400. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę 

Środki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie wodociągów wiejskich. Na wynagrodzenie 
i pochodne przeznaczamy kwotę 64 490,-zł, co stanowi 29 % zaplanowanych wydatków. Pozostałe 158 
700,-zł przeznaczone jest na wydatki bieżące tj. zakup energii elektrycznej, naprawy i konserwacje, 
monitoring stacji uzdatniania wody, jak również zakup wody dla mieszkańców wsi Zboiska, Kuranów, 
Krzyżówka , którzy zaopatrywania są w wodę z ujęcia należącego do gminy Mszczonów. 

Dział 600. Transport 
Rozdział 60016. Utrzymnaie dróg gminnych - 450 000,-zł 

Kwota ta przeznaczona jest na bieżące utrzymanie dróg. 

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa 
Rozdział 70095. Pozostała działalność - 124 300,-zł 

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych. Na 
wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 48 730,-zł tj. 20,4 % wydatków ogółem w tym 
rozdziale. Pozostałe 79,6 % przeznacza się na wydatki bieżące. Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem 
budynków mieszkalnych. Na ten cel przeznacza się kwotę 190 030,-zł. Środki te wykorzystane zostaną na 
zakup gazu, wywóz nie czystości, naprawy i konserwcje. 

Dział 710. Działalność usługowa 
Rozdział 71003. Biura planowania przestrzennego - 100 000,-zł 

Środki te zaplanowano na opłacenie usług dotyczących prac związanych z planowaniem przestrzennym.. 

Rozdział 71004. Plany zagospodarowania przestrzennego - 20 000,-zł 

Środki te zostały zaplanowane na zmianę Planu Zagospodarowania Przestrzennego, jak również opłacenie 
ogłoszeń w prasie dotyczących w/w tematu. 

Dział 750. Administracja publiczna 
Rozdział 75011. Urzędy wojewódzkie - 46 781,-zł 

Na wydatki bieżące tj. zakup materiałów biurowych przeznacza się kwotę 312,-zł. Na wynagrodzenia 
wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania administracji rządowej przeznacza się kwotę 46 469,-zł. 
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Rozdział 75022. Rady Gmin - 130 000,-zł 

Na wypłacenie diet dla radnych za uczestnictwo w sesji, komisji – przeznacza się kwotę 75 000,-zł tj. 57,7 
% przewidzianego budżetu w tym rozdziale. Natomiast na wydatki bieżące tj. zakup papieru, toneru do 
drukarek i kserokopiarek, zakup usług pocztowych, opłaty telefoniczne szkolenia itp. przeznacza się kwotę 
55 000,-zł. 

Rozdział 75023. Urzędy Gmin - 2 027 746,-zł 

Z kwoty tej 1 674 746,-zł przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Tak wysoka kwota, bo aż 
84,59 % wynika z tego, że zabezpiecza się środki na nagrody jubileuszowe, zatrudnienie pracownika 
zajmującego się ochroną środowiska. Pozostałą kwotę 353 000,-zl przeznacza się na wydatki bieżące. 
Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem Urzędu Gminy, dotyczyć będą zakupu materiałów biurowych, 
materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, kserograficznego, wyposażenia, zakup środków 
czystości, opłat telekomunikacyjnych, bankowych, ubezpieczenia sprzętu i budynku, szkoleń, kosztów 
podróży służbowych oraz napraw i remontów. 

Rozdział 75075. Promocje jednostek samorządu terytorialnego - 115 000,-zł 

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na promocję gminy w mediach jak i różnego rodzaju 
czasopismach, targach oraz zorganizowanie „Święta Chleba” ( tzw. Dożynki gminne ). 

Rozdział 75095. Pozostała działalność - 20 954,-zł 

W rozdziale tym zabezpieczono środki na składki członkowskie w wysokości 10 000,-zł oraz 10 954,-zł 
na wydatki inwestycyjne przeznaczone dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu 
– Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej 
niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. 

Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 
824,-zł 

Jest to kwota, którą otrzymujemy na aktualizację rejestru wyborców. 

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Rozdział 75412. Ochotnicze straże pożarne - 96 000,-zł 

Na wydatki bieżące tj. zakup paliwa, ubrań, butów, naprawy samochodów, ubezpieczenie, zakup energii 
elektrycznej przeznacza się kwotę 61 000,-zł. 35 000,-zł przeznacza się na opłacenie konserwatorów oraz 
zapłacenie za czas brania udziału w gaszeniu pożarów, szkoleniach. 

Rozdział 75414. Obrona cywilna - 200,-zł 

Na wydatki bieżące zaplanowano w/w kwotę. 

Dział 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. 
Rozdział 75647. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 85 000,-zł 

Na wynagrodzenia prowizyjne przeznacza się kwotę 45 000,-zł oraz 40 000,-zł na wydatki związane 
z zakupem papieru do wystawiania nakazów podatkowych, upomnień, zaświadczeń, zakupu tonerów do 
drukarek, usług pocztowych itp. 

Dział 757. Obsługa długu publicznego 
Rozdział 75702. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 
- 250 000,-zł 

Środki finansowe zabezpieczone w tym rozdziale przeznaczone zostaną na spłatę odsetek od 
zaciągniętego kredytu na budowę sali gimnastycznej i wydatków bieżących. 

Dział 758. Różne rozliczenia 
Rozdział 75818. Rezerwy ogólne i celowe - 160 000,-zł 

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100 000,-zł. Planuje się rezerwę tę przeznaczyć na wydatki, na 
które w trakcie wykonywania budżetu zabraknie środków. Rezerwę celową w wysokości 60 000,-zł 
zaplanowano zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. 
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Dział 801. Oświata i wychowanie 
Rozdział 80101. Szkoły podstawowe – 3 364 165,-zł 

Na płace wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę 2 592 940,-zł oraz na dodatki mieszkaniowe dla 
nauczycieli 153 445,-zł. Razem na wydatki płacowe przeznacza się 81,64 % budżetu w tym rozdziale. Na 
budowę sali gimnastycznej w Kuklówce planuje się na rok 2011 kwotę 200 000,-zł oraz 417 770,-zł na 
wydatki bieżące tj. ogrzewanie, oświetlenie, zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, 
wyposażenia, opłat za usługi telefoniczne i internetowe oraz inne wydatki niezbędne do funkcjonowania tych 
jednostek. 

Rozdział 80103. Oddziały klas zero – 314 908,-zł 

Na płace i pochodne przeznacza się kwotę 269 401,-zł. Na dodatki mieszkaniowe 20 895,-zł. Razem płace 
i pochodne stanowią 92,18 % budżetu w tym rozdziale. Pozostałe środki przeznacza się na wydatki bieżące. 

Rozdział 80104. Przedszkola – 675 896,-zł 

Na płace i pochodne przeznacza się kwotę 454 480,-zł. Na dodatki mieszkaniowe 17 000,-zł. Razem płace 
i pochodne stanowią 69,8 % budżetu w tym rozdziale. Na wydatki związane z utrzymaniem budynku tj. 
energia elektryczna, gaz, usługi remontowe oraz na zakup żywności, materiałów biurowych, pomocy 
dydaktycznych - zaplanowano kwotę 204 416,-zł 

Rozdział 80110. Gimnazja – 1 350 737,-zł 

Na płace i pochodne przeznacza się kwotę 1 090 978,-zł. Na dodatki mieszkaniowe 71 250,-zł. Razem 
płace i pochodne stanowią 86,04 % budżetu w tym rozdziale. Planuje się 188 509,-zł na wydatki bieżące 
takie jak: energia elektryczna, gaz ziemny, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, zakup środków 
czystości, materiałów biurowych i wyposażenia. 

Rozdział 80113. Dowóz uczniów – 227 100,-zł 

Z tego 27 100,-zł przeznacza się na wynagrodzenia z pochodnymi dla opiekunów, a 200 000,-zł na zakup 
usług przewozowych. 

Rozdział 80114. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 271 751,-zł 

Na płace i pochodne przeznacza się kwotę 249 385,-zł tj. 92 % przeznaczonego budżetu. 8 % tj. 22 366,-zł 
przeznacza się na wydatki bieżące tj. zakup papieru, tonerów, materiałów biurowych, kosztów podróży 
służbowych, prowizje bankowe, zakup wyposażenia, zakup usług pocztowych. 

Rozdział 80146. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 29 085,-zł 

Na dokształcanie nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola przeznaczono kwotę 29 
085,-zł. 

Rozdział 80195. Pozostała działalność – 32 213,-zł 

Kwotę 27 213,-zł zaplanowano na fundusz zdrowotny nauczycieli oraz 5 000,-zł na fundusz socjalny 
nauczycieli emerytów. 

Dział 851. Ochrona zdrowia 
Rozdział 85153. Zwalczanie narkomanii – 30 000,-zł 

Środki te przeznaczy się na zorganizowanie w szkołach różnego rodzaju pogadanek, prelekcji 
z fachowcami d.s. uzależnień. Na ten cel przeznacza się 10 000,-zł na wynagrodzenia oraz 20 000,-zł na 
wydatki rzeczowe ( zakup lektur, czasopism , itp. ) 

Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 57 500,-zł 

Środki w tym rozdziale w wysokości 32 390,-zł , przeznaczone są na wynagrodzenie i pochodne dla 
pracownika prowadzącego świetlicę socjoterapeutyczną oraz 25 110,-zł na wydatki bieżące związane 
z częściowym utrzymaniem budynku i prowadzonymi zajęciami dla dzieci. 

Dział 852. Pomoc społeczna 
Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej – 35 000,-zł 

Kwota ta przeznaczona jest na opłacenie pobytu dwom podopiecznym w Domu Pomocy Społecznej. 
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Rozdział 85212. Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 
1 032 000,-zł 

Na wypłatę świadczeń przeznacza się kwotę 990 140,-zł. Na opłacenie składki ZUS za osoby pobierające 
świadczenia – 7 800,-zł. Na obsługę 34 060,-zł, z tego na płace i pochodne 29 200,-zł oraz 4 860,-zł na 
wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, papieru , toneru oraz zakup usług telefonicznych, 
pocztowych itp. 

Rozdział 85213. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5 900-zł 

Na opłacenie w/w/ składek za osoby pobierające zasiłki przeznacza się kwotę 5 900,-zł. 

Rozdział 85214. Zasiłki i pomoc w naturze – 40 000,-zł 

- na zasiłki celowe przeznacza się kwotę - 25 000,-zł 

- na zasiłki okresowe przeznacza się kwotę - 15 000,-zł 

Rozdział 85216. Zasiłki stałe – 53 000,-zł 

Na wypłatę zasiłków stałych przeznacza się otrzymaną kwotę w wysokości 53 000,-zł. 

Rozdział 85219. Ośrodki Pomocy Społecznej – 242 861,-zł 

Na płace i pochodne zabezpieczono kwotę 200 591,-zł tj. 82,60 % , natomiast na wydatki rzeczowe 17,40 
% tj. kwotę 42 270,-zł. Środki te przeznaczone są na utrzymanie lokalu biurowego ( energia, ogrzewanie ) 
oraz zakup środków czystości, materiałów papierniczych i biurowych, wyposażenia, zakup tonerów do 
drukarek i kserokopiarek, prowizje bankowe, delegacje służbowe, szkolenia pracowników. 

Rozdział 85228. Usługi opiekuńcze – 20 000,-zł 

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na opłacenie podopiecznym usług 
opiekuńczych. Podopieczni to osoby, które nie posiadają rodzin, które mogłyby sprawować nad nimi 
opiekę. 

Rozdział 85295. Pozostała działalność – 207 860,-zł 

Na dożywianie uczniów w szkołach jak również innych osób potrzebujących tej formy pomocy została 
zaplanowana w/w kwota. 

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza 
Rozdział 85412. Kolonie,obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie 
młodzieży – 5 000,-zł 

Na pomoc dzieciom i młodzieży w zorganizowanym wypoczynku w czasie ferii i wakacji zaplanowano 
kwotę 5 000,-zł. 

Rozdział 85415. Pomoc materialna dla uczniów – 15 000,-zł 

Środki w tym rozdziale planowane są na stypendia oraz inne formy pomocy ( zakup podręczników 
i przyborów szkolnych ). 

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi – 50 000,-zł 

Są to środki przeznaczone na wywóz nieczystości gminnych ( akcje sprzątania świata, wywóz odpadów 
z pojemników ustawionych na terenie gminy ). 

Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 640 000,-zł 

Środki w tym rozdziale przeznacza się – 100 000,-zł na uzupełnienie lamp w istniejącym oświetleniu 
ulicznemu oraz wymianę opraw i lamp na bardziej energooszczędne. W/w oświetlenie jest własnością 
gminy. Wydatki bieżące-kwota 540 000,-zł przeznaczona jest na zapłacenie rachunków za zużytą energię 
elektryczną oraz zapłacenie rachunków za naprawy i konserwację. 

Rozdział 90095. Pozostała działalność – 100 000,-zł 

Są to środki, które przeznacza się na partycypację w kosztach utrzymania punktu padliny, odławianie 
i odwiezienie do schroniska agresywne psy nie posiadające właścicieli oraz zadania, które wynikają z ustawy 
o ochronie środowiska. 
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Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Rozdział 92116. Biblioteki – 240 000,-zł 

Kwota w tym rozdziale zaplanowana została jako dotacja na funkcjonowanie biblioteki gminnej 
w Radziejowicach. 

Dział 926. Kultura fizyczna i sport – 80 000,-zł 

Na funkcjonowanie kultury fizycznej w szkołach podstawowych i gimnazjum w gminie Radziejowice 
zaplanowano w/w kwotę. Środki te będą wydatkowane na wyjazdy związane z zawodami międzyszkolnymi 
w powiecie i województwie, zakup sprzętu sportowego i organizację zawodów gminnych ( turnieje 
piłkarskie, zawody lekkoatletyczne i turnieje tenisa stołowego ). 

Przychody i rozchody budżetu gminy Radziejowice 

Kwota przychodów na 2010 rok – zaciągnięcie pożyczki z NFOŚ w wysokości 4 987 400zł oraz spłaty 
pożyczek udzielonych- kwota 12 600,-zł. 

Kwota rozchodów na rok 2010 stanowi 

spłata kredytu i pożyczek - 439 389,-zł 

W 2011 roku planuje się kwotę 73 500,-zł przeznaczyć na zadania realizowania w ramach funduszu 
sołeckiego. 


