
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 13/11 

WÓJTA GMINY PNIEWY 

z dnia 31 marca 2011 r. 

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu 

finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej za rok 2010. 

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.  

Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Wójt 

Gminy Pniewy zarządza co następuje:  

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Pniewy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania 

budżetu Gminy Pniewy za rok 2010, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.  

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:  

1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2010, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;  

2) Informację o stanie mienia Gminy Pniewy za rok 2010, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia. 

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt. 2.  

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego.  

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

  

 Wójt Gminy: 

Wiesław Nasiłowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 lipca 2013 r.

Poz. 8656



SPRAWOZDANIE 

z wykonania budżetu Gminy Pniewy za 2010 rok  

Budżet Gminy na rok 2010 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XLII/223/10 z dnia 11 stycznia 

2010 roku, uchwalono dochody w kwocie 10.289.856,00 zł., a wydatki w kwocie 12.979.856,00 zł. 

W toku wykonywania budżetu w roku 2010 plan dochodów został zwiększony o kwotę 2.002.700,03 zł. 

i wynosi 12.292.556,03 zł. Dochody zwiększono o przyznane dotacje gminie o kwotę 1.206.610,00 zł., 

ponadplanowe dochody o kwotę 936.216,03 zł., oraz zmniejszono plan dochodów o subwencje dla gmin 

o kwotę 140.126,00 zł., 

Plan wydatków wg uchwały wynosił 12.979.856,00 zł. został zwiększony o kwotę 131.859,40 zł. i wynosi 

13.111.715,40 zł.Wydatki zostały zwiększone o przyznane dotacje gminie o kwotę 1.206.610,00 zł, 

ponadplanowe dochody na wydatki o kwotę 936.216,03 zł, rozdysponowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 

319.159,37 zł., zmniejszono plan wydatków o planowany do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.190.000,00 zł. 

i zmniejszoną subwencję dla gminy o kwotę 140.126,00 zł, 

Wójt Gminy rozdysponował rezerwę budżetową w kwocie 13.600,00 zł z przeznaczeniem na:  

- 218,00 zł. opłata za wodę.  

- 1.186,00 zł. wykonanie kosztorysu modernizacji budynku po byłej szkole w Wilczorudzie.  

- 5.490,00 zł. projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej c.o. w budynku po byłym przedszkolu w Michrowie.  

- 1.186,00 zł. kosztorys na prace modernizacyjne w budynku Urzędu Gminy.  

- 5.520,00 zł. zakup przepustów na drogi gminne. 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku gmina posiada zadłużenie w wysokości 500.000 zł. z tytułu kredytów 

300.000 zł. i pożyczek 200.000 zł. 

DOCHODY 

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:  

Na ustalony plan dochodów po zmianach 12.292.556,03 zł. wykonano 12.885.567,88 zł. tj. 105% planu 

rocznego. 

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:  

Dział Nazwa działu  Plan po zmianach  Wykonanie  % 

010 Rolnictwo i łowiectwo  138.740,00  139.605,26  101 

600 Transport i łączność  95.000,00  95.000,00  100 

700 Gospodarka mieszkaniowa  919.321,11  1.465.747,43  159 

750 Administracja publiczna  65.073,00  71.232,55  109 

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

sądownictwa  

38.194,00  28.999,02  76 

752 Obrona Narodowa  500,00  500,00  100 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  228.653,00  259.870,00  114 

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

nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  

4.591.644,71  4.585.280,06  100 

758 Różne rozliczenia  4.239.918,00  4.250.123,15  100 

801 Oświata i wychowanie  84.000,00  100.870,32  120 

851 Ochrona zdrowia  50,00  50,00  100 

852 Pomoc społeczna  1.258.430,00  1.258.698,46  100 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  581.350,00  577.712,49  99 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza  18.114,00  17.695,57  98 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  26.148,21  26.763,57  102 

926 Kultura fizyczna i sport  7.420,00  7.420,00  100 

OGÓŁEM: 12.292.556,03 12.885.567,88 105 
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Dochody bieżące gminy zrealizowane w 90% w kwocie 11.675.337,88 zł. składają się z dochodów własnych, 

dotacji oraz subwencji:  

1. Dochody własne gminy wykonano w 101% na plan 5.280.241,03 zł. wykonano 5.347.905,17 zł.  

- podatek rolny na plan 290.403,00 zł. wykonano 344.244,31 zł. tj. 118% planu rocznego. Zaległości w tym 

podatku wynoszą 10.839,94 zł.. Na wszystkich zalegających wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,  

- podatek od nieruchomości na plan 2.084.105,00 zł. wykonano 2.110.602,00 zł. tj. 101% planu rocznego. 

Zaległości w tym podatku wynoszą 166.803,45 zł. na wszystkich wystawiono upomnienia i tytuły 

wykonawcze,  

- podatek leśny na plan 54.417,00 zł. wykonano 58.383,06 zł. tj. 107% planu rocznego. Zaległości w tym 

podatku wynoszą 17.786,82 zł. Zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze,  

- podatek od środków transportowych na plan 175.000,00 zł. wykonano 171.514,10 zł. tj. 98% planu 

rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 80.556,16 zł. Na wszystkich zalegających wystawiono tytuły 

wykonawcze,  

- podatek od spadków i darowizn na plan 28.600,00 zł. wykonano 8.149,00 zł. tj. 29% planu rocznego. 

Wymiarem i egzekucją tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy,  

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 150.000,00 zł. wykonano 143.269,95 zł. tj. 96% planu 

rocznego. Wymiarem i egzekucją tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy,  

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 10.000,00 zł. wykonano 12.744,00 zł. tj. 127% planu rocznego,  

- odsetki od nieterminowych wpłat na plan 32.120,00 zł. wykonano 43.632,86 zł. tj. 136% planu rocznego, 

w miesiącu grudniu wpłynęła znaczna zaległość podatku od nieruchomości i odsetki od tej zaległości  

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 25.000,00 zł. wykonano 24.817,00 zł. tj. 99% planu rocznego,  

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 65.878,71 zł. wykonano 65.878,71 zł. tj. 100% 

planu rocznego,  

- wpływy z czynszu łowieckiego na plan 200,00 zł. wykonano 1.066,46 zł. tj. 533% planu rocznego, 

w listopadzie dokonano zmniejszenia planu uchwałą Rady Gminy w związku z niskimi wpływami jednak 

w m-cu grudniu wpłynęła wyższa należność.  

- wpływy z czynszu wynajmu lokalu na plan 98.800,00 zł. wykonano 105.870,47 zł. tj. 107% planu rocznego. 

Zaległości w czynszu wynoszą 4.932,30 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia.  

- 5% dochody za udostępnienie danych osobowych na plan 6,00 zł. wpłynęło 6,20 zł. tj. 103% planu 

rocznego,  

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 

3.000,00 zł. wpłynęło 3.949,00 zł. tj. 132% planu rocznego. Wyższe wpływy w miesiącu grudniu  

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 280.000,00 zł. wykonano 219.559,93 zł. tj. 78% 

planu rocznego. W IV kwartale 2010 roku były zdecydowanie niższe wpływy w porównaniu z III kwartałem 

2010 roku.  

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1.382.941,00 zł. wykonano 1.373.842,00 zł.  

tj. 99% planu rocznego.  

- otrzymane darowizny na plan 70.000,00 zł. wykonano 70.000,00 zł., tj. 100% planu rocznego  

- dochody z tytułu niewykorzystanych środków z tytułu wydatków które nie wygasły z upływem roku 

2009 na plan 174.354,11 zł. wykonane 174.354,11 zł. 

- wpływy z opłaty targowej wykonano 140,00 zł., 

- wpływy za koncesje i licencje na plan 5.000,00 zł. wykonania nie było.  

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wykonano 4.846,99 zł.  

- wpływy z różnych dochodów na plan 22.363,21 zł wykonano 22.563,21 zł., tj. 101% planu rocznego.  
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- odsetki od lokat i środków na rachunku bieżącym na plan 10.000,00 zł. wykonano 20.205,15 zł. tj. 202% 

planu rocznego, Na koniec roku zostały dopisane odsetki od środków na rachunku bankowym (Bank 

zwiększył oprocentowanie rachunku) 

- dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na plan 

7.000,00 zł wykonano 7.268,46 zł., tj. 104% planu rocznego.  

- opłaty za przedszkole na plan 60.000,00 zł. wpłynęło 76.877,32 zł. co stanowi 128% planu rocznego.  

- wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska) na plan 16.100,00 zł. wykonano 16.715,36 zł., tj. 

104% planu rocznego  

- wpływy z różnych usług na plan 1.000,00 zł. wykonano 7.535,52 zł., tj. 754% planu rocznego. Pod koniec 

roku osiągnięto wpływy ze sprzedaży starych nieużytkowanych kontenerów.  

- wpływy z mandatów (za przekroczenie prędkości) na plan 228.653,00 zł. wykonano 259.870,00 zł., tj. 114% 

planu rocznego 

2. W roku 2010 otrzymaliśmy 2.097.514,71 zł. dotacji na plan 2.111.350,00 zł. w tym:  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej otrzymaliśmy kwotę 1.264.263,65 zł.  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 248.118,57 zł.,  

- dotacje celowe otrzymane od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację 

projektów z udziałem środków europejskich realizowanych przez gminę 585.132,49 zł. 

3. W roku 2010 otrzymaliśmy subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie 4.229.918,00 zł., w tym:  

- część oświatowa 2.948.126,00 zł.  

- część wyrównawcza 1.281.792,00 zł. 

Dochody majątkowe na plan 671.047,00 zł. zrealizowano 1.210.230,00 zł. co stanowi 180% planu rocznego 

w tym:  

- 1.185.230,00 zł. sprzedaż nieruchomości w miejscowości Przęsławice. Sprzedaży nieruchomości dokonano 

dopiero pod koniec grudnia  

- 25.000,00 zł. dotacja (Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych). W dziale 700 nie wpłynęła dotacja 

w kwocie 190.061,00 zł. w związku ze zbyt późną kontrolą zrealizowanej inwestycji przez Urząd 

Marszałkowski (dotacja jest dochodem 2011 roku). 

Na koniec roku pojawiły się odchylenia od planu w wykonaniu dochodów jednak w zdecydowanej 

większości były do odchylenia na plus (wykonanie ponad plan). W żadnym razie sytuacja taka 

nie zagrażała realizacji budżetu w przeciwnym razie dokonano by stosownych korekt planu. 

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok 2010 wynoszą 228.099,00 zł. 

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 

12.811,00 zł. 

Umorzenie zaległości podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 5.810,00 zł. 

Szczegółowe dane wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik Nr 1.  

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 8656



WYDATKI 

Na ustalony plan wydatków po zmianach 13.111.715,40 zł. wydano 12.522.535,59 zł. tj. 96% planu rocznego.  

Wykorzystanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:  

Dział Nazwa działu Plan po zmianach Wykonanie % 

010 Rolnictwo i łowiectwo  183.412,00  181.719,39  99 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  1.218,00  1.218,00  100 

600 Transport i łączność  2.027.083,00  1.777.386,95  88 

700 Gospodarka mieszkaniowa  63.253,00  48.168,00  76 

710 Działalność usługowa  194.000,00  99.835,43  52 

750 Administracja publiczna  1.845.125,48  1.837.842,80  100 

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

sądownictwa  

38.194,00  28.999,02  76 

752 Obrona Narodowa  500,00  500,00  100 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  404.294,00  380.910,50  94 

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

nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  

53.465,00  46.541,00  87 

757 Obsługa długu publicznego  10.000,00  1.944,44  19 

758 Różne rozliczenia  12.400,00  10.980,00  89 

801 Oświata i wychowanie  4.879.375,00  4.781.556,39  98 

851 Ochrona zdrowia  105.928,71  104.087,88  98 

852 Pomoc społeczna  1.709.418,00  1.699.170,37  99 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  581.350,00  557.099,95  96 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza  38.605,00  38.159,09  99 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  607.872,21  575.049,34  95 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  203.300,00  198.477,58  98 

926 Kultura fizyczna i sport  152.922,00  152.890,46  100 

OGÓŁEM: 13.111.715,40 12.522.535,59 96 

Wydatki bieżące wykonano w 97% na plan 10.874.570,40 zł. wydano 10.515.914,30 zł. 

Wydatki majątkowe inwestycyjne wykonano w 90% na plan 2.237.145,00 zł. wykonano 2.006.621,29 zł.  

Szczegółowe informacje z wykonania inwestycji przedstawia Załącznik Nr 3.  

Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:  

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 

Na plan 154.440,00 zł. wydano 152.746,39 zł. tj. 99% planu rocznego w tym;  

- wpłata na rzecz izb rolniczych 2% od uzyskanych wpływów podatku rolnego 6.879,19 zł 

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 

135.822,35 zł 

- koszty postępowania w sprawie zwrotu akcyzy 2.716,45 zł 

- usunięcie awarii wodociągu 7.328,40 zł. 

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

Na plan 1.218,00 zł. wydano 1.218,00 zł. tj. 100% planu rocznego  

- opłaty za zużycie wody 1.218,00 zł. 

Dział 600 Transport i łączność 

Na plan 290.354,00 zł. wydano 271.161,55 zł. tj. 93% planu rocznego.  

- przepusty 8.430,92 zł.  

- usługi koparko-ładowarki, transport piachu, montaż przepustów przy remoncie dróg gminnych 21.089,04 zł.  

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 8656



- kosztorysy 3.965,00 zł. 

- montaż tablicy informacyjnej 550,00 zł.  

- remont cząstkowy dróg utwardzonych 36.188,43 zł.  

- książki obiektów mostowych 7.000,00 zł.  

- wydatki z funduszu sołeckiego 193.938,16 zł. Załącznik Nr 4 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

Na plan 58.793,00 zł. wydano 43.708,00 zł. tj. 74% planu rocznego, w tym:  

- podatek VAT 13.779,00 zł,  

- dokumentacja projektowa budynku w Michrowie 5.490,00 zł.  

- kosztorys inwestorski prace modernizacyjne budynku w Wilczorudzie 1.186,00 zł.  

- wydatki z funduszu sołeckiego 23.253,00 zł. Załącznik Nr 4  

Nie zostało wypłacone odszkodowanie za zajęcie nieruchomości pod drogę w kwocie 11.400,00 zł. w związku 

z nieuregulowanym prawem własności właściciela nieruchomości 

Dział 710 Działalność usługowa 

Na plan 194.000,00 zł. wydano 99.835,43 zł. tj. 52 % planu rocznego, w tym:  

- opracowania geodezyjne i kartograficzne, mapy do celów projektowych 40.000,91 zł.  

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego 59.834,52 zł. ( w tym: 29.890,00 zł. przeniesiono na 

wydatki niewygasające z końcem 2010 roku) 

Dział 750 Administracja publiczna 

Na plan 1.803.767,48 zł wydano 1.796.484,80 zł. tj. 100% planu rocznego, w tym:  

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 35.640,00 zł. wydano 35.640,00 zł. tj. 100% planu rocznego 

są to wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na zadania zlecone gminie ustawami 

przez Wojewodę (dotacja).  

2. Rozdział 75022 Rady Gmin na plan 120.061,00 zł. wydano 119.779,66 zł. tj. 100% planu  

- diety radnych 56.240,00 zł.  

- dieta Przewodniczącej Rady Gminy 14.708,80 zł.  

- diety sołtysów 27.600,00 zł 

- artykuły spożywcze na posiedzenia sesji rady i komisji i inne 10.045,49 zł.  

- szkolenia 1.558,00 zł.  

- opłaty za telefon 1.258,18 zł.  

- delegacje podróże służbowe 611,57 zł.  

- prenumerata, catering i inne usługi 7.757,62 zł. 

3. Rozdział 75023 Urzędy Gmin na plan 1.594.762,48 zł. wydano 1.588.540,64 zł. tj. 100,0% planu rocznego, 

w tym:  

- pranie odzieży 120,00 zł.  

- ekwiwalent za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych (2 os)4.762,28 zł.  

- wynagrodzenia osobowe pracowników 808.016,59 zł.  

- nagroda jubileuszowa 10.080,00 zł.  

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 64.315,52 zł.  

- pochodne od płac tj. ZUS i Fundusz Pracy 150.502,44 zł.  
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- delegacje pracowników 16.322,62 zł.  

- materiały biurowe, druki, przepisy prawne, pieczątki 27.259,93 zł. 

- środki czystości i artykuły gospodarcze, spożywcze, socjalne 8.976,78 zł 

- wyposażenie urzędu (krzesła, drukarki, biurka, stacja robocza, tablica projekcyjna)4.652,53 zł 

- różne zakupy 13.938,73 zł. 

- artykuły do remontu Urzędu 7.389,49 zł.  

- licencje do programów komputerowych i części do komputerów 16.689,74 zł.  

- badania lekarskie 1.045,00 zł. 

- energia elektryczna 32.411,87 zł.  

- opłata za wodę 512,73 zł. 

- gaz 35.243,56 zł. 

- szkolenia pracowników 15.278,20 zł. 

- usługi komputerowe, informatyczne, serwisowe 26.118,28 zł. 

- opłaty pocztowe 53.361,19 zł. 

- wyrób pieczątek 115,00 zł 

- różne usługi i naprawy 36.157,77 zł 

- ochrona mienia, monitoring 2.382,12 zł 

- remonty maszyn (ksero, sprzęt biurowy, kosiarka)1.073,32 zł.  

- obsługa prawna 39.000,00 zł. 

- opracowanie wniosków unijnych 77.470,00 zł 

- wywóz nieczystości płynnych 1.498,00 zł. 

- prenumerata czasopism 3.020,35 zł. 

- opłata za radio i telewizor 552,40 zł. 

- opłata za telefony stacjonarne 10.509,65 zł 

- opłata za telefon komórkowy 4.078,16 zł 

- papier 4.993,80 zł.  

- usługi internetowe, udostępnienie serwera 10.737,71 zł. 

- różne opłaty i składki, ubezpieczenia budynku, sprzętu komputerowego 6.188,51 zł. 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.667,00 zł. 

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20.184,00 zł. 

- za księgowanie kasy zapomogo – pożyczkowej 800,00 zł. 

- umowa zlecenie operatora równiarki 9.061,04 zł. 

- paliwo i części do równiarki 30.734,35 zł.  

- naprawa równiarki 12.319,98 zł. 

4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 37.192,00 zł. wykonano 36.988,67 zł. 

tj. 99 % planu rocznego, w tym:  

- obsługa techniczna Dożynek Powiatowych 1.000,00 zł  

- promocja gminy „Noc Świętojańska” 35.988,67 zł 
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5. Rozdział 75056 Spis powszechny na plan 16.112,00 zł. wykonano 15.535,83 zł. tj. 96% planu rocznego, 

w tym:  

- wydatki związane z obsługą Powszechnego Spisu Rolnego (dotacja)15.535,83 zł. 

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

Na plan 38.194,00 zł. wydano 28.999,02 zł. tj. 76% planu rocznego, w tym:  

1. Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 761,00 

zł. wydano 761,00 zł. tj. 100% planu rocznego  

- za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 

2. Rozdział 75107 Wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 14.707,00 zł wydano 14.689,33 zł 

tj. 100% planu rocznego  

- powyższą kwotę wydano na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP 

3. Rozdział 75109 Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw, Wybory Wójtów, 

Burmistrzów i Prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan 22.726,00 zł. 

wydano 13.548,69 zł. tj. 60% planu rocznego  

- powyższą kwotę wydano na przeprowadzenie I tury wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików 

województw oraz wybory wójta gminy. Nie było II tury wyborów. 

Dział 752 Obrona Narodowa 

Na plan 500,00 zł. wydano 500,00 zł. tj. 100% planu rocznego, w tym:  

- usługa z zakresu spraw obronnych – szkolenie stałego dyżuru 500,00 zł. (dotacja) 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Na plan 344.294,00 zł. wydano 320.910,50 zł. tj. 94% planu rocznego, w tym:  

1. Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne na plan 149.664,00 zł. wydano 130.499,81 zł. tj. 87% planu 

rocznego, w tym:  

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 3.417,75 zł.  

- wynagrodzenie kierowców (umowy zlecenie)31.058,48 zł.  

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.616,70 zł. 

- pochodne od płac ZUS 4.127,95 zł.  

- pochodne od płac Fundusz Pracy 156,22 zł. 

- ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków 4.031,00 zł 

- badania lekarskie strażaków 1.540,00 zł. 

Wydatki rzeczowe w poszczególnych OSP przedstawia poniższa tabela  

Lp . Nazwa wydatku OSP Ciechlin OSP Konie OSP Kruszew OSP Przęsławice OSP Wilczoruda 

1.  Paliwo  4.658,57  2.134,81  3.395,30  1.662,23  1.260,86 

2.  Części do samochodu  1.029,70  2.398,01  -  320,00  2.398,01 

3.  Węże strażackie  -  -  761,16  334,30  926,45 

4.  Ubrania specjalne  -  -  8.478,05  469,50  6.563,40 

5.  Artykuły elektryczne  2.498,78  -  -  -   

6.  Energia  4.183,00  19.749,95  4.310,21  -  9.922,41 

7.  Przegląd samochodów  357,50  376,00  204,00  149,00  557,50 

8.  Remont samochodów  1.305,10  1.672,10  488,00  329,40  2.222,01 

9.  Prenumerata „Strażak”  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00 

10.  Transport  21,60  21,60  21,60  21,60  21,60 

RAZEM 14.084,25 26.382,47 17.688,32 3.316,03 23.080,64 
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2. Rozdział 75416 Straż Miejska na plan 194.630,00 zł. wydano 190.410,69 zł. tj. 98% planu rocznego w tym:  

- wynagrodzenia osobowe pracowników 45.659,15 zł.  

- składki ZUS od wynagrodzeń 5.416,31 zł.  

- składki na Fundusz Pracy 1.149,71 zł.  

- zakup licencji do programów komputerowych 3.655,12 zł.  

- szkolenia strażników gminnych 5.530,00 zł. 

- podróże służbowe (delegacje)921,73 zł. 

- ubezpieczenie radaru 1.745,00 zł. 

- materiały biurowe, umundurowanie, wyposażenie, paliwo do samochodu, miernik laserowy 56.251,82 zł. 

- koszty przesyłki, za dokumentacje mandatowe, remont samochodu 70.081,85 zł. 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

Na plan 53.465,00 zł. wydano 46.541,00 zł. tj. 87% planu rocznego, w tym:  

1. prowizja sołtysów za inkaso podatków 46.541,00 zł. 

Dział 757 Obsługa długu publicznego 

Na plan 10.000,00 zł. wydano 1.944,44 zł. tj. 19% planu rocznego, w tym:  

1. odsetki od udzielonej pożyczki 1.944,44 zł. 

Dział 758 Różne rozliczenia 

W dziale tym na zaplanowaną kwotę 11.000,00 zł. wydano 10.980,00 zł. tj. 100% planu rocznego na koszty 

związane z prowadzeniem i obsługą rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Grójcu Oddział 

Pniewy.  

Nie została wydatkowana zaplanowana kwota 1.400,00 zł jako rezerwa zgodnie z ustawą o zarządzaniu 

kryzysowym. 

Dział 801 Oświata i wychowanie 

W dziale tym zaplanowano kwotę 4.879.375,00 zł. z tego wydano 4.781.556,39 zł. tj. 98% planu rocznego, 

w tym:  

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe na plan 2.926.897,00 zł. wydano 2.922.569,23 zł. tj. 100% planu 

rocznego.  

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela:  

Nazwa wydatku 
SZKOŁY  

Ciechlin Jeziora Karolew Kruszew RAZEM  

Dodatki mieszkaniowe i wiejskie  35.648,06  34.774,80  38.970,27  39.235,21  148.628,34   

Wynagrodzenia osobowe  435.987,73  416.342,58  470.714,65  475.772,26  1.798.817,22   

Dodatkowe wynagrodzenie roczne  34.261,18  32.033,98  36.490,88  34.863,63  137.649,67   

Składki na ZUS  82.006,90  78.119,15  87.519,11  87.956,90  335.602,06   

Składki na Fundusz Pracy  12.571,65  11.943,21  13.464,55  12.601,72  50.581,13   

Zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów 

gospodarczych i wyposażenie  
13.652,38  12.498,48  15.667,59  14.984,92  56.803,37   

Pomoce naukowe i książki, w tym z programu „Radosna Szkoła”  
8.993,36  

5.993,00  
8.612,39  

6.000,00  
7.631,11  

6.000,00  
7.525,3  

46.000,00  
32.762,20  

23.993,00   

Energia elektryczna  9.451.83  5.751,15  9.007,83  12.405,69  137.186,23   

Gaz  19.589,00  33.022,31  50.722,70  33.852,22  36.616,50   

Usługi zdrowotne  1.636,00  879,00  80,00  1.405,00  4.000,00   
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Opłaty za telefon  1.126,01  1.185,92  1.149,13  2.524,63  5.985,69   

Wywóz nieczystości płynnych  856,00  3505,98  428,00  214,00  5.003,98   

Język angielski  0  0  12.320,00  0  12.320,00   

Ubezpieczenia sprzętu i budynku  1193,00  159,00  553,00  559,00  2464,00   

Monitoring, drobne remonty i naprawy  3063,60  37417,13  6911,58  2681,08  50073,39   

Opłata za radio i telewizor  186,70  186,70  186,70  186,70  746,80   

Podróże służbowe  117,02  167,15  1.261,73  253,89  1.799,79   

Papier do drukarek i ksero  286,09  997,99  999,92  197,30  2.481,30   

Zakup usług dostępu do sieci Internet  1.068,40  348,00  576,75  1.039,41  3.032,56   

Odpis na ZFŚS  24.444,00  22.660,00  27.209,00  25.702,00  100.015,00   

OGÓŁEM  686.138,91  700.604,92  781.864,50  753.960,90  2.922.569,23  
 

 

Koszt utrzymania ucznia w szkołach podstawowych w roku 2010 przedstawia poniższa tabela:  

Nazwa szkoły  Ilość uczniów (przeciętna) Roczne wydatki bieżące  Roczne wydatki na 1 ucznia  Miesięczne wydatki na 1 ucznia 

Ciechlin  51  686.138,91  13.453,70  1.121,14 

Jeziora  39  700.604,92  17.964,23  1.497,02 

Karolew  51  781.864,50  15.330,68  1.277,56 

Kruszew  115  753.960,90  6.556,18  546,35 

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych na plan 264.772,00 zł. wydano 

255.794,17 zł. tj. 97% planu rocznego  

Wykonanie w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych przedstawia poniższa 

tabela:  

Nazwa wydatku Szkoły Razem 

Ciechlin Jeziora Karolew Kruszew  

Dodatki mieszkaniowe i wiejskie  4.811,10  4.003,30  3.230,70  4.754,03  16.799,13 

Wynagrodzenie osobowe  55.508,71  34.939,52  36.538,91  51.922,57  178.909,71 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne  3.564,68  2.142,67  2.656,83  4.043,45  12.407,63 

Składki na ZUS  9.020,05  6.953,96  7.150,33  9.796,85  32.921,19 

Składki na Fundusz Pracy  1.301,26  966,05  997,89  1.427,31  4.692,51 

Odpis na ZFŚS  2.516,00  2.516,00  2.516,00  2.516,00  10.064,00 

OGÓŁEM 76.721,80 51.521,50 53.090,66 74.460,21 255.794,17 

Koszt utrzymania dziecka w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przedstawia poniższa tabela:  

Nazwa szkoły Ilość uczniów 

(przeciętna) 

Roczne wydatki ogółem 

w zł. 

Roczne wydatki na 1 ucznia 

w zł. 

Miesięczne wydatki na 1 ucznia 

w zł. 

Ciechlin  10  76.721,80  7.672,18  639,35 

Jeziora  13  51.521,50  3.963,19  330,27 

Karolew  10  53.090,66  5.309,07  442,42 

Kruszew  16  74.460,21  4.653,76  387,81 

3. Rozdział 80104 Przedszkola na plan 241.930,00 zł. wydano 215.072,01 zł. tj. 89% planu rocznego  

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 8.758,64 zł.  

- wynagrodzenia pracowników 72.563,06 zł.  

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.497,30 zł.  

- składki ZUS 14.533,23 zł. 
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- składki na Fundusz Pracy 1.452,04 zł. 

- zakup materiałów (art. Przemysłowe, biurowe, szkolne)3.990,79 zł. 

- pomoce dydaktyczne i książki 1.773,40 zł. 

- dożywianie 29.506,38 zł. 

- zwrot za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Pniewy do przedszkoli na terenie innych gmin 73.465,17 zł. 

- odpis na ZFŚS 5.532,00 zł. 

4. Rozdział 80110 Gimnazja na plan 1.151.113,00 zł. wydano 1.109.087,69 zł. tj. 96% planu rocznego, w tym:  

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 61.433,03 zł.  

- wynagrodzenia osobowe 715.010,07zł.  

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 59.985,32 zł. 

- składki na ZUS 126.395,36 zł.  

- składki na Fundusz Pracy 18.463,35 zł. 

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych 24.895,41zł.  

- zakup pomocy naukowych i książek 4.530,29 zł. 

- energia elektryczna 9.757,98 zł. 

- gaz 34.942,90 zł. 

- ubezpieczenie sprzętu i budynku 2.246,00 zł. 

- badania lekarskie 952,00 zł 

- opłaty za telefon 2.081,17 zł. 

- drobne usługi i naprawy 2.907,83 zł. 

- internet 807,80 zł. 

- opłata za radio i telewizor 186,70 zł. 

- papier do drukarek i ksero 1.495,00 zł. 

- podróże służbowe 771,48 zł. 

- odpis na ZFŚS 42.226,00 zł. 

Koszt utrzymania ucznia w Publicznym Gimnazjum w Kruszewie przedstawia się następująco:  

- przeciętna liczba uczniów 148  

- roczne wydatki bieżące 1.109.087,69 zł.  

- roczne wydatki na 1 ucznia 7.493,84 zł.  

- miesięczne wydatki na 1 ucznia 624,49 zł. 

5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 259.099,00 zł. wydano 243.482,74 zł. tj. 94% planu 

rocznego  

6. Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli na plan 15.000,00 zł. wydano 14.986,55 

zł. tj. 100% planu rocznego  

- zwrot czesnego dla nauczycieli dokształcających się 10.505,00 zł 

- szkolenie nauczycieli 4.481,55 zł 

7. Rozdział 80195 Pozostała działalność na plan 20.564,00 zł. wydano 20.564,00 zł. tj. 100% planu rocznego  

- ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli i obsługi 20.564,00 zł 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 8656



Dział 851 Ochrona zdrowia 

Na plan 65.928,71 zł. wydano 64.087,88zł. tj. 97% planu rocznego.  

1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii na plan 1.000,00 zł. wydano 500,00 zł. tj. 50% planu rocznego.  

2. Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 64.878,71 zł. wydano 63.537,88 zł. tj. 98% planu 

rocznego 

Szczegółowe informacje z wykonania Programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i narkomanii przedstawia Załącznik Nr 5.  

3. Rozdział 85195 pozostała działalność na plan 50,00 zł. wykonano 50,00 zł. tj. 100% planu rocznego  

- wydano kwotę 50,00 zł na zakup materiałów biurowych i opłatę pocztową (dotacja) 

Dział 852 Pomoc społeczna 

Na plan 1.709.418,00 zł. wydano 1.699.170,37 zł. tj. 99% planu rocznego, w tym:  

1. Rozdział 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego na plan 1.058.626,00 zł. wydano 1.058.548,48 zł. tj. 100% planu rocznego. Szczegółowe 

wykonanie zawiera Załącznik Nr 6.  

2. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej na plan 35.949,09 zł. wydano 35.949,09 zł. tj. 100% planowanych 

wydatków. Szczegółowe wykonanie zawiera Załącznik Nr 6.  

3. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej na plan 7.475,00 zł. wydano 7.445,12 zł. tj. 100,0% planu rocznego. Wydatki realizowane 

są z otrzymanej dotacji, a szczegółowe wykonanie zawiera Załącznik Nr 6.  

4. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 171.934,42 zł. 

wydano 163.934,42 zł. tj. 95% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale realizowane są z otrzymanych dotacji 

w kwocie 8.700,00 zł. oraz 155.234,42 zł. ze środków własnych gminy. Szczegółowe informacje zawiera 

Załącznik Nr 6.  

5. Rozdział 85216 zasiłki stałe na plan 82.723,57 zł. wydano 82.723,57 zł. tj. 100% planu rocznego. Wydatki 

w rozdziale realizowane są z otrzymanych dotacji w kwocie 81.900,00 zł. oraz 823,57 zł. ze środków własnych 

gminy. Szczegółowe informacje zawiera Załącznik Nr 6.  

6. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 206.330,00zł. wydano 204.189,77 zł. tj. 99% planu 

rocznego. Wydatki w tym rozdziale realizowane są z otrzymanej dotacji w kwocie 58.730,00zł. oraz 

145.459,77 zł. ze środków własnych gminy, w tym:  

- wynagrodzenia osobowe 140.430,72 zł. 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.787,87 zł. 

- składki na ubezpieczenia społeczne 22.295,69 zł. 

- składki na Fundusz Pracy 3.596,16 zł. 

- materiały biurowe i wyposażenie i inne artykuły 10.099,91 zł. 

- opłaty telefoniczne 1.951,67 zł 

- przegląd i naprawa ksero i inne usługi 2.521,34 zł. 

- podróże służbowe krajowe 559,70 zł. 

- szkolenia 897,00 zł. 

- papier do drukarek i ksero 2.500,00 zł. 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.000,00 zł. 

- ekwiwalent za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 3.763,36 zł. 

- odzież ochronna 1.162,00 zł. 

- dostęp do sieci Internet 608,20 zł 
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7. Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 146.379,92 zł. wydano 146.379,92 zł. tj. 100% planu 

rocznego. Powyższa kwota została wydana na dożywiane dzieci w szkołach i realizację programu „Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania”. Wydatki w rozdziale realizowane są z otrzymanych dotacji w kwocie 

50.000,00 zł. oraz 96.379,92 zł. ze środków własnych gminy. Szczegółowe informacje przedstawia Załącznik 

Nr 6. 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

W dziale tym poniesiono wydatki na realizację projektu z Programu Kapitał Ludzki, działania: rozwój 

pracowników i przedsiębiorstw w regionie, nazwa projektu: „ Nowy zawód to nowe perspektywy – program 

szkoleniowo-doradczy dla mieszkańców Gminy Pniewy” na plan 581.350,00 zł. wydano 557.099.95 zł. tj. 96% 

planu rocznego 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

Na plan 38.605,00 zł. wydano 38.159,09 zł. tj. 99% planu rocznego, w tym:  

1. Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów na plan 30.830,00 zł. wydano 30.384,09 zł. tj. 99% planu 

rocznego w tym:  

- wypłaty stypendium dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich na rok szkolny 2010/2011 

w kwocie 13.442,58 zł. 

- dofinansowano zakup podręczników szkolnych dla uczniów za kwotę 6.941,51 zł. 

- stypendia za dobre wyniki w nauce 10.000,00 zł 

2. Rozdział 85495 pozostała działalność na plan 7.775,00 zł. wydano 7.775,00 zł. tj. 100% planu rocznego – 

wydatki na Fundusz sołecki Szczegółowe informacje przedstawia Załącznik Nr 4 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Na plan 355.648,21 zł. wydano 322.825,45 zł. tj. 91% planu rocznego, w tym:  

1. Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi na plan 78.318,21 zł. wydano 46.370,04 zł. tj. 59% planu rocznego, 

w tym:  

- wywóz nieczystości z terenu gminy 29.569,32 zł. 

- wywóz odpadów niebezpiecznych 16.800,72 zł. 

2. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 275.634,00 zł. wydano 274.763,01 zł. tj. 100% planu 

rocznego, w tym:  

- oświetlenie dróg wiejskich 245.162,17 zł.  

- konserwacja oświetlenia ulicznego 29.280,00 zł. 

- zakup lampy 320,84 zł. 

3. Rozdział 90095 pozostała działalność na plan 1.696,00 zł. wydano 1.692,40 zł. tj. 100% planu rocznego  

- wywóz padłych zwierząt i wyłapywanie bezdomnych psów 1.692,40 zł. 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Na plan 203.300,00 zł. wydano 198.477,58 zł. tj. 98% planu rocznego, w tym:  

1. Rozdział 92116- biblioteki na plan 154.600,00 zł wydano 154.596,03 zł. tj. 100% planu rocznego  

- przekazano dotację do Gminnej Biblioteki Publicznej w Pniewach w kwocie 154.596,03 zł 

2. Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby na plan 10.000,00 zł wydano 8.501,55 zł, tj. 

85% planu rocznego, w tym:  

- opłata za gaz 299,08 zł. 

- wywóz nieczystości, ochrona mienia, opłata za TV 1.893,70 zł. 

- montaż urządzenia chłodniczego z osprzętem 5.830,00 zł. 

- opłata za dostęp do Internetu 279,56 zł. 
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- opłata za telefon 199,21 zł. 

3. Rozdział 92120 ochrona i konserwacja zabytków na plan 38.700,00 zł. wydano 35.380,00 zł. tj. 91% planu 

rocznego  

- sporządzenie rejestru zabytków 35.380,00 zł. 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 

Na plan 79.520,00 zł. wydano 79.508,46 zł. tj. 100% planu rocznego, w tym:  

1. Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 67.420,00 zł. wydano 67.420,00 zł. tj. 

100% planu rocznego  

- przekazano dotacje na zadania z tego zakresu 60.000,00 zł 

- wydatki na realizację projektu „wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia 

rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 

7.420,00 zł. 

2. Rozdział 92695 pozostała działalność na plan 12.100,00 zł. wydano 12.088,46 zł. tj. 100% planu rocznego  

- zakup nagród, pucharów, sprzęty sportowego i strojów sportowych 7.010,12 zł. 

- przewóz dzieci na zawody sportowe oraz wydatki związane z zawodami sportowymi 5.078,34 zł. 

Szczegółowe dane wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik Nr 2 i 2a .  

W trakcie roku budżetowego nie wystąpiły żadne trudności z realizacją budżetu.  

ZAŁĄCZNIKI:  

1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych za rok 2010.  

2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za rok 2010.  

2a. Plan i wykonanie wydatków bieżących za rok 2010.  

2b. Plan i wykonanie wydatków majątkowych za rok 2010.  

3. Sprawozdanie z wykonania inwestycji w 2010 roku.  

4. Sprawozdanie z wykonania Funduszu sołeckiego w 2010 roku  

5. Sprawozdanie z wykorzystania budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Pniewach za rok 2010.  

6. Wykorzystanie budżetu gminy na pomoc społeczną za rok 2010.  

7. Sprawozdanie z realizacji zadań wykonanych w trybie zamówień publicznych w 2010 roku.  

8. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej.  

9. Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów za rok 2010. 
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Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 13/11 

Wójta Gminy Pniewy 

z dnia 31 marca 2011r. 

 

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010 ROK  
 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 8656



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 8656



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 8656



 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 8656



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 8656



Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 13/11 

Wójta Gminy Pniewy 

z dnia 31 marca 2011r. 

 

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010 ROK  
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Załącznik Nr 2a 

do Zarządzenia Nr 13/11 

Wójta Gminy Pniewy 

z dnia 31 marca 2011r. 

 

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2010 ROK  
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Załącznik Nr 2b 

do Zarządzenia Nr 13/11 

Wójta Gminy Pniewy 

z dnia 31 marca 2011r. 

 

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK  
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Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia Nr 13/11 

Wójta Gminy Pniewy 

z dnia 31 marca 2011r. 

 

INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2010 ROK  
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Załącznik Nr 4 

do Zarządzenia Nr 13/11 

Wójta Gminy Pniewy 

z dnia 31 marca 2011r. 

 

Wydatki w 2010 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,  

w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego  
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Załącznik Nr 5 

do Zarządzenia Nr 13/11 

Wójta Gminy Pniewy 

z dnia 31 marca 2011r. 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA BUDŻETU GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PNIEWACH ZA 2010 ROK  
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Załącznik Nr 6 

do Zarządzenia Nr 13/11 

Wójta Gminy Pniewy 

z dnia 31 marca 2011r. 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu na pomoc społeczną i wypłatę świadczeń rodzinnych,  

oraz funduszu alimentacyjnego za 2010 rok  
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Załącznik Nr 7 

do Zarządzenia Nr 13/11 

Wójta Gminy Pniewy 

z dnia 31 marca 2011r. 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań wykonanych w trybie zamówień publicznych w 2010 roku.  
 

W 2010 roku przeprowadzono 14 przetargów stosując ustawę Prawo zamówień publicznych zakończonych 

realizacją zadań:  

1. Świadczenie usług szkoleniowo-doradczych dla osób odchodzących z rolnictwa w ramach projektu: Nowy 

zawód to nowe perspektywy – program szkoleniowo-doradczy dla mieszkańców gminy Pniewy,  

2. Adaptacja budynku po byłym przedszkolu na miejsce spotkań oraz integracji społecznej mieszkańców 

w Michrowie,  

3. Świadczenie usług szkoleniowo-doradczych dla osób odchodzących z rolnictwa w ramach projektu: Nowy 

zawód to nowe perspektywy – program szkoleniowo-doradczy dla mieszkańców gminy Pniewy – 

zamówienie uzupełniające,  

4. Zakup i transport kruszywa kamiennego na potrzeby naprawy dróg na terenie gminy Pniewy,  

5. Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni przy PSP w Ciechlinie, Jeziorze, Karolewie, gm. Pniewy, 

pow. grójecki, woj. mazowieckie,  

6. Wykonanie przebudowy drogi w m. Budki Petrykowskie, Czekaj-Wola Grabska, Kruszewek,  

7. Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Pniewy,  

8. Dożywianie dzieci w Publicznym Gimnazjum i Publicznych Szkołach Podstawowych na terenie gminy 

Pniewy,  

9. Wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Pniewy, zawierającej ocenę 

postępów w opracowaniu planów miejscowych oraz opracowanie wieloletnich programów dla 

sporządzania,  

10. Wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Jurki-Kruszew,  

11. Wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Załęże Duże,  

12. Wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kruszew,  

13. Wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kocerany-Michrów,  

14. Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Cychry-Bronisławów (granica gminy) 
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Załącznik Nr 8 

do Zarządzenia Nr 13/11 

Wójta Gminy Pniewy 

z dnia 31 marca 2011r. 

 

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych, otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2010 rok  
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Załącznik Nr 9 

do Zarządzenia Nr 13/11 

Wójta Gminy Pniewy 

z dnia 31 marca 2011r. 

 

Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów budżetu 2010 r.  
 

 

 

 Wójt Gminy: 

Wiesław Nasiłowski 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 59 – Poz. 8656



 
 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 60 – Poz. 8656



INSTRUKCJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO 

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PNIEWACH ROK 2010  
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INFORMACJA O STANIE MIENIA STAN NA 31 GRUDNIA 2010 ROKU  
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