
 

 

UCHWAŁA Nr XIX/80/2012 

RADY GMINY WIERZBNO 

z dnia 29 grudnia 2012 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wierzbno na 2013 rok. 

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 późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 

poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1.1) Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 7 371 657,00zł, z tego: 

a) bieżące w kwocie 7 211 657,00zł, 

b) majątkowe w kwocie 160 000,00zł. 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie 7 132 371,00zł z tego: 

a) bieżące w kwocie 7 059 133,00zł. 

b) majątkowe w kwocie 73 238,00zł 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013-2016 w wysokości 

73.238,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 3.1) Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 239 286,00zł, która zostanie przeznaczona na spłatę 

zaciągniętych pożyczek i kredytu.  

2) Ustala się rozchody budżetu w wysokości 239 286,00zł z tytułu spłat otrzymanych pożyczek zgodnie 

z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:  

1) ogólną w wysokości - 11 000zł,  

2) celową w wysokości - 15 000zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 

w kwocie – 15 000zł.  

§ 5.1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zle-

conych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.  

§ 6.1) Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 

24 000,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 

24 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.  
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§ 7.1) Plan dotacji określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.  

§ 8.1) Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości:  

1) przychody - 90 000zł,  

2) wydatki - 90 000zł,  

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.  

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 200 000zł,  

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek – w kwocie 239 286,00zł.  

§ 10. Upoważnia się Wójta do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu 

roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200 000,00zł,  

2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w za-

kresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,  

3) zaciągania zobowiązań:  

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określonych w załączniku nr 3,  

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

gminy i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 100 000,00zł,  

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowa-

dzący obsługę budżetu gminy. 

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy: 

Teresa Strupiechowska 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 1977



 
Uzasadnienie  

do Uchwały Nr XIX/80/2012  

Rady Gminy Wierzbno  

z dnia 29 grudnia 2012 roku  

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wierzbno na 2013 rok  

  

Lp. Treść Plan 

1. Dochody  7371657,00 

a. dochody bieżące  7211657,00 

b. dochody majątkowe  160 000,00 

2. Wydatki  7132371,00 

a. wydatki bieżące  7059371,00 

b. wydatki majątkowe  73 238,00 

3. Wynik budżetu  239 286,00 

Przychody ogółem: 0,00 

1. Pożyczki  0,00 

2. Inne źródła (wolne środki)  0,00 

Rozchody ogółem: 239 286,00 

1. Spłaty pożyczek  164 286,00 

2. Spłata kredytów  75 000,00 

 

Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 239 286,00zł, jest to nadwyżka, która zostanie przeznaczona na spłatę 

pożyczek i kredytu.  

Analiza planowanych dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1  

Dochody zaplanowano na kwotę 7 371 657,00zł.  

Dochody w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano na kwotę 11 150,00zł są to głównie wpływy z różnych opłat 

oraz dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych.  

W dziale 600 – Transport i łączność dochody zaplanowano na kwotę 3 000,00zł i są to wpływy z różnych opłat.  

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody na kwotę 169 449,00zł, z tego: 160 000,00zł to wpływy 

ze sprzedaży składników majątkowych, 414,00zł – wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości, 5 535,00zł –

wpływy z różnych opłat, 3 500,00zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.  

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano dochody na kwotę 58 551,00zł,  

z tego:  

a)  w rozdziale 75011 – dochody z dotacji na utrzymanie i obsługę Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 31 051,00 zł.,  

b) w rozdziale 75023 – wpływy z opłat oraz odsetek w wysokości 17 500,00zł,  

c) w rozdziale 75095 – wpływy z opłat na kwotę 10 000,00zł.  

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano 

dochody w wysokości 529,00 zł., zgodnie z dotacją Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie 

rejestru wyborców.  

W dziale 752 – Obrona narodowa dochody zaplanowano, zgodnie z dotacją na kwotę 500,00zł, z przeznaczeniem na pozo-

stałe wydatki obronne.  

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zaplanowano dochody, zgodnie z dotacją na kwotę 

300,00zł, z przeznaczeniem na obronę cywilną.  

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej, 

zaplanowano dochody w wysokości 2 446 596,00zł,  

z tego:  

a) w rozdziale 75601 – zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5 000,00zł,  

b) w rozdziale 75615 – zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od czynności cy-

wilnoprawnych w wysokości 255.510,00zł, oraz 5 000,00zł jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłaty związane z realizacją ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach),  
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c) w rozdziale 75616 – zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od spadków i daro-

wizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 

1 185 200,00zł, oraz 90 000,00zł jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryto-

rialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłaty związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach),  

d) w rozdziale 75618 – zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej, z opłat za wydanie zezwolenia na alkohol i opłat lokal-

nych w wysokości 37 200,00zł,  

e) w rozdziale 75621 – zaplanowano udziały gminy we wpływach z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych 

w wysokości 868 686,00zł.  

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano dochody w wysokości 3 443 606,00zł, z tytułu subwencji oświatowej 

w wysokości 1 992 067,00 zł. i subwencji w części wyrównawczej w wysokości 1 451 539,00zł.  

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 201.476,00zł, z tego:  

a) w rozdziale 80101 – dochody z najmu oraz wpływy z różnych opłat w wysokości 21 300,00zł,  

b) w rozdziale 80104 – wpływy z usług (za wyżywienie) w wysokości 53 712,00zł,  

c) w rozdziale 80148 – wpływy z usług (za wyżywienie) w wysokości 126 464,00zł.  

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano dochody na kwotę 936 500,00zł, z tego:  

a) w rozdziale 85212 – dochody z dotacji na realizację zadań zleconych w wysokości 769 000,00zł, wpływy z różnych 

opłat oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano na kwotę 3.500,00zł,  

b) w rozdziale 85213 – dochody z dotacji na realizację zadań zleconych w wysokości 2.400,00zł, oraz na realizację zadań 

własnych w wysokości 3.400,00zł,  

c) w rozdziale 85214 – dochody z dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 18 000,00zł,  

d) w rozdziale 85216 – dochody z dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 35 000,00zł,  

e) w rozdziale 85219 – dochody z dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 77 800,00zł oraz na realizację zadań 

zleconych w wysokości 2 000,00zł,  

f) w rozdziale 85228 – wpływy z usług opiekuńczych w wysokości 5 000,00zł,  

g) w rozdziale 85295 – wpływy z dotacji w wysokości 20 400,00zł.  

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska w wysokości 100 000zł.  

Analiza planowanych wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.  

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki na kwotę 30 300,00zł, w tym kwota 13 800,00zł przeznacze-

niem na wydatki na rzecz izb rolniczych. Kwota 16500,00zł przeznaczona zostanie na wydatki osobowe niezaliczane do 

wynagrodzeń, zakup materiałów i usług.  

W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe zaplanowano wydatek w kwocie 1445,00zł z przeznaczeniem na dotację 

w ramach realizowanego projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budo-

wanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy 

o Mazowszu” (Projekt BW).  

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki na kwotę 35 200,00zł z przeznaczeniem odśnieżanie, bieżące 

remonty i profilowanie dróg gminnych.  

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wydatki zaplanowano na kwotę 33 550,00zł i są to głównie wydatki na zakup 

usług, materiałów i wyposażenia.  

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki na kwotę 27 000,00zł z przeznaczeniem na zakup usług, ma-

teriałów i wyposażenia.  

W dziale 750 - Administracja publiczna zaplanowano wydatki na kwotę 1 313 383,00zł, z przeznaczeniem na:  

a) w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie – na realizację zadań zleconych, tj. utrzymanie i obsługę USC w wysokości 

31 051,00zł,  

b) w rozdziale 75022 – Rady Gmin, na obsługę Rady Gminy przeznaczono kwotę 19 000,00zł,  

c) w rozdziale 75023 - Urzędy Gmin, zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1 256 039,00zł z przeznaczeniem na bieżą-

ce funkcjonowanie urzędu, tj. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, za-

kup energii, opłaty z tyt. dostępu do sieci internet, opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służ-

bowe oraz szkolenia pracowników.  

d) w rozdziale 75095 – pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 7 293,00zł, w tym na realizację projektu 

„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie 

dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA).  

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zaplanowa-

no wydatki w wysokości 529,00zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizacje rejestru spisu wyborców.  
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W dziale 752 - Obrona narodowa wydatki zaplanowano na kwotę 500,00 zł., z przeznaczeniem na pozostałe wydatki 

obronne.  

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki w wysokości 47 400,00zł, 

z przeznaczeniem na:  

a) w rozdziale 75412 na dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych, wydatki w wysokości 47 100,00zł,  

b) w rozdziale 75414- zaplanowano kwotę zgodnie z przyznaną dotacją w wysokości 300,00zł, z przeznaczeniem na 

obronę cywilną,  

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano wydatki w wysokości 36 000,00zł z przeznaczeniem na wy-

nagrodzenia agencyjno – prowizyjne oraz ich pochodne.  

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki na kwotę 52 000zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek 

od zaciągniętych pożyczek.  

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano wydatki na kwotę 30 745,00zł, w tym rezerwy:  

- ogólną na kwotę 11 000,00zł 

- celową na kwotę 15 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.  

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w wysokości 3 626 878,00zł, w tym:  

a) szkoły podstawowe – 1 544 981,00zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (dodatki 

wiejskie i mieszkaniowe), wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy na-

ukowych, opłaty za usługi internetowe i telefoniczne, szkolenia pracowników.  

b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 88 552,00zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezliczone do 

wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe), wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposaże-

nia, zakup pomocy naukowych, zakup energii oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,  

c) przedszkola – 425 892,00zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie 

i mieszkaniowe), wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żyw-

ności, zakup pomocy naukowych, zakup usług telefonicznych, szkolenia pracowników oraz na finansowanie pobytu 

dziecka z terenu Gminy Wierzbno w przedszkolu na terenie innej gminy,  

d) gimnazja – 995 352,00zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie 

i mieszkaniowe), wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup 

pomocy naukowych, zakup energii, opłaty za korzystanie z usług telefonicznych, podróże służbowe, szkolenia pra-

cowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;  

e) dowożenie uczniów do szkół – 72 000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie dowozu uczniów do szkół;  

f) zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 263 644,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe 

pracowników wraz z pochodnymi oraz koszty związane z funkcjonowaniem zespołu obsługi ekonomiczno – admini-

stracyjnej szkół, tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty za korzystanie z usług internetowych i tele-

fonicznych, szkolenia pracowników.  

g) stołówki szkolne – 235 798,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, 

zakup żywności, zakup energii, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników,  

h) pozostała działalność – 11 659,00zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.  

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 24 000,00zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie 

alkoholizmowi – 20 000,00 zł. i zwalczanie narkomani 4 000,00zł.  

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w wysokości 1 432 520,00zł, z przeznaczeniem na:  

a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 

769 000,00zł, tj. świadczenia społeczne w wysokości 731 530,00zł, a 37 470,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia 

osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników,  

b) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 5 800,zł,  

c) zasiłki i pomoc w naturze – 51 000,00zł,  

d) zasiłki stałe 35 000,00zł,  

e) ośrodki pomocy społecznej – 381 320,00zł, są to wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej, 

tj. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług inter-

netowych i telefonicznych oraz szkolenia pracowników;  

f) usługi opiekuńcze – 25 200,00zł, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,  

g) pozostała działalność 165 200,00zł.  
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W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki w wysokości 61 721,00zł z przeznaczeniem na 

świetlice szkolne i ich obsługę.  

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 277 000,00zł. Na go-

spodarkę odpadami zaplanowano kwotę 90 000,00zł, na zakup energii (oświetlenie uliczne) zaplanowano wydatki w wy-

sokości 110 000,00zł oraz na konserwację oświetlenia ulicznego w wysokości 20 000,00zł. W rozdziale 90095 zaplano-

wano wydatki związane z administrowaniem wysypiska odpadów komunalnych w wysokości 15 000,00zł, oraz kwotę 

10 000,00zł z przeznaczeniem na zakup karmy i odławianie bezdomnych zwierząt, kwotę 2 000,00zł zaplanowano na 

zakup pozostałych usług oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 30 000,00zł z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni 

ścieków dla Szkoły Podstawowej w Wierzbnie oraz na projekt pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na tere-

nie Gminy Wierzbno.  

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w wysokości 90 000zł związane 

z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej.  

W dziale 926 – Kultura fizyczna zaplanowano wydatki w wysokości 500,00zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla 

uczniów za osiągnięcia sportowe. 
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