
UCHWAŁA NR XXXV/235/2013
RADY GMINY STOCZEK

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Stoczek na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 
594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, 
art. 242, art.243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy w Stoczku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie  14.183.339 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie  14.183.339 zł,

b) majątkowe w kwocie  0 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie  14.204.193 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie  14.183.339 zł,

b) majątkowe w kwocie  20.854 zł,  zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 20.854 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych 
kredytów w kwocie 20.854 zł.

2. Ustala się:

a) przychody budżetu w kwocie 53.554 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 53.554 zł,

b) rozchody budżetu w kwocie 32.700 zł z następujących tytułów: spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 0 zł, 
spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 32.700 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 
2.000.000 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów – 2.000.000 zł, z tego na wyprzedzające finansowanie 
zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego 
deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1,

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 2 lit. b,

c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowych ze środków z UE w kwocie 1.000.000 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 47.100,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 32.900,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 
kryzysowego.
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§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora 
finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a do niniejszej Uchwały.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2014 r. zgodnie 
z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na 
realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do 
wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej Uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 
prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w granicach działu wydatków polegających na przesunięciu między rozdziałami 
planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 Przewodniczący

mgr inż Paweł Stelmach
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Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5

bieżące

010 Rolnictwo i łowiectwo 60 000,00

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

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 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

0970 Wpływy z różnych dochodów 55 000,00

01095 Pozostała działalność 5 000,00

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

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

5 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 171 200,00

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

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 171 200,00

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

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 000,00

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

170 000,00

0920 Pozostałe odsetki 200,00

750 Administracja publiczna 42 269,00

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

75011 Urzędy wojewódzkie 41 269,00

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/235/2013

Rady Gminy Stoczek

z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

41 269,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 899,00

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

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 899,00

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

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

899,00

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

3 541 636,00

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

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 200,00

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

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 30 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00

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

730 574,00

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

0310 Podatek od nieruchomości 642 000,00

0320 Podatek rolny 700,00

0330 Podatek leśny 65 108,00

0340 Podatek od środków transportowych 9 766,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00

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

900 570,00

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
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0310 Podatek od nieruchomości 359 000,00

0320 Podatek rolny 245 587,00

0330 Podatek leśny 133 641,00

0340 Podatek od środków transportowych 58 342,00

0360 Podatek od spadków i darowizn 16 000,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 23 000,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 83 000,00

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

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 63 000,00

0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw

8 000,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 797 292,00

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

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 793 292,00

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 000,00

758 Różne rozliczenia 6 784 251,00

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

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 059 667,00

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

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 059 667,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 631 071,00

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

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 631 071,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 18 000,00

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

0920 Pozostałe odsetki 18 000,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 75 513,00

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

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75 513,00

801 Oświata i wychowanie 360 587,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 57 300,00
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udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

80104 Przedszkola 30 287,00

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

0690 Wpływy z różnych opłat 22 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 8 287,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 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

0830 Wpływy z usług 500,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 270 000,00

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

0830 Wpływy z usług 270 000,00

80195 Pozostała działalność 59 800,00

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

57 300,00

2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich

48 705,00

2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich

8 595,00

2700
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2 500,00

852 Pomoc społeczna 2 596 608,00

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

105 708,00

85202 Domy pomocy społecznej 404 800,00

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

0830 Wpływy z usług 400 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 4 800,00

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

1 673 000,00

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

0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00

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

1 667 000,00
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2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

4 000,00

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.

16 500,00

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

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

1 500,00

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

15 000,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 41 300,00

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

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

41 300,00

85216 Zasiłki stałe 127 700,00

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

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

127 700,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 108 600,00

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

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

108 600,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 24 000,00

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

0830 Wpływy z usług 6 000,00

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

17 000,00

2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1 000,00

85295 Pozostała działalność 200 708,00

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

105 708,00

2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich

89 852,00
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2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich

15 856,00

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

95 000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 192 425,00

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

192 425,00

85395 Pozostała działalność 192 425,00

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

192 425,00

2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich

182 750,00

2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich

9 675,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 433 464,00

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

90002 Gospodarka odpadami 333 464,00

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

0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw

333 464,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 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

0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00

bieżące 14 183 339,00

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

355 433,00

Ogółem: 14 183 339,00

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 3 355 433,00

(* kol 2 do wykorzystania
fakultatywnego)
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Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

010 Rolnictwo i łowiectwo 23 020,00

01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i
biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

16 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00

01030 Izby rolnicze 5 000,00

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 000,00

01095 Pozostała działalność 2 020,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00

4430 Różne opłaty i składki 20,00

150 Przetwórstwo przemysłowe 6 013,00

15011 Rozwój przedsiębiorczości 6 013,00

6639
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

6 013,00

600 Transport i łączność 110 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 10 000,00

4430 Różne opłaty i składki 10 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 100 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00

4270 Zakup usług remontowych 30 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 120 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 119 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00

4260 Zakup energii 8 000,00

4270 Zakup usług remontowych 5 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00

4430 Różne opłaty i składki 1 500,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 000,00

70095 Pozostała działalność 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00

750 Administracja publiczna 2 273 830,00

75011 Urzędy wojewódzkie 41 269,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 528,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 687,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 054,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 53 000,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 930 332,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 235 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 97 300,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/235/2013

Rady Gminy Stoczek

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatku budżetu Gminy
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4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 50 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 224 000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 32 000,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 800,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 143 000,00

4260 Zakup energii 20 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 200,00

4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej

2 000,00

4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

7 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00

4430 Różne opłaty i składki 13 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 732,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 24 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00

75095 Pozostała działalność 225 229,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 400,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 448,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 546,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 45 600,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 109 800,00

4430 Różne opłaty i składki 8 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00

6639
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

14 841,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 899,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 899,00

4300 Zakup usług pozostałych 899,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 56 800,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 56 500,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00

4260 Zakup energii 10 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00

4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

500,00

4430 Różne opłaty i składki 9 000,00

75414 Obrona cywilna 300,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00

757 Obsługa długu publicznego 415 000,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 415 000,00

8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu
terytorialnego kredytów i pożyczek

415 000,00

758 Różne rozliczenia 80 000,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 80 000,00

4810 Rezerwy 80 000,00
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801 Oświata i wychowanie 6 257 735,00

80101 Szkoły podstawowe 2 921 821,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 290 000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 116 988,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 582 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 131 657,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 292 900,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 41 877,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 246 000,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500,00

4260 Zakup energii 50 300,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 120,00

4300 Zakup usług pozostałych 26 700,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 830,00

4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

5 600,00

4410 Podróże służbowe krajowe 3 400,00

4430 Różne opłaty i składki 5 150,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 120 799,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 344 507,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 500,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 239 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 807,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 400,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 6 400,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 400,00

80104 Przedszkola 203 286,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 500,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 123 500,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 601,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 907,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 428,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00

4260 Zakup energii 6 600,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00

4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

700,00

4430 Różne opłaty i składki 800,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 750,00

80110 Gimnazja 1 623 516,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 67 362,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 956 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 84 030,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 176 000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 25 400,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 166 000,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00

4260 Zakup energii 43 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 34 000,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00

4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

6 500,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00

4430 Różne opłaty i składki 3 200,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58 024,00
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80113 Dowożenie uczniów do szkół 449 302,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 108 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 220,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 800,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00

4270 Zakup usług remontowych 3 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 180 000,00

4430 Różne opłaty i składki 24 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 250,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 700,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 150,00

4410 Podróże służbowe krajowe 2 700,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 700,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 643 253,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 269 500,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 525,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 7 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00

4220 Zakup środków żywności 270 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 128,00

80195 Pozostała działalność 59 800,00

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 733,00

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 129,00

4127 Składki na Fundusz Pracy 104,00

4129 Składki na Fundusz Pracy 19,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 47 868,00

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 8 447,00

851 Ochrona zdrowia 63 000,00

85153 Zwalczanie narkomanii 16 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 47 000,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00

4260 Zakup energii 3 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00

852 Pomoc społeczna 3 649 822,00

85202 Domy pomocy społecznej 767 743,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 330 270,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 773,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 8 893,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 000,00

4220 Zakup środków żywności 90 000,00
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4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 800,00

4260 Zakup energii 20 000,00

4270 Zakup usług remontowych 3 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 114 800,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 850,00

4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

1 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 700,00

4430 Różne opłaty i składki 1 200,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 127,00

4480 Podatek od nieruchomości 830,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00

85206 Wspieranie rodziny 47 731,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 492,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 300,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 910,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 029,00

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

1 689 965,00

2910
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości

2 000,00

3110 Świadczenia społeczne 1 597 790,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 800,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 600,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 250,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00

4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

800,00

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 725,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00

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.

20 559,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 20 559,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 91 574,00

3110 Świadczenia społeczne 91 574,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 10 000,00

3110 Świadczenia społeczne 10 000,00

85216 Zasiłki stałe 171 900,00

3110 Świadczenia społeczne 171 900,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 477 142,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 248 142,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 200,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 7 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 600,00

4260 Zakup energii 8 400,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00

4300 Zakup usług pozostałych 8 880,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 720,00
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4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej

2 000,00

4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

1 800,00

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 40 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 2 400,00

4430 Różne opłaty i składki 36 300,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 400,00

4480 Podatek od nieruchomości 1 200,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 800,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 116 500,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 600,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 57 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 800,00

85295 Pozostała działalność 256 708,00

3110 Świadczenia społeczne 146 000,00

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 832,00

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 264,00

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 137,00

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 907,00

4127 Składki na Fundusz Pracy 731,00

4129 Składki na Fundusz Pracy 129,00

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 23 358,00

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4 122,00

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 9 544,00

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 684,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00

4307 Zakup usług pozostałych 20 910,00

4309 Zakup usług pozostałych 3 690,00

4367
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej

340,00

4369
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej

60,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 215 000,00

85395 Pozostała działalność 215 000,00

3119 Świadczenia społeczne 22 575,00

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 400,00

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 197,00

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 401,00

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 551,00

4127 Składki na Fundusz Pracy 1 480,00

4129 Składki na Fundusz Pracy 78,00

4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 170,00

4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 115,00

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 29 916,00

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 584,00

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 11 064,00

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 586,00

4307 Zakup usług pozostałych 66 749,00

4309 Zakup usług pozostałych 3 534,00

4437 Różne opłaty i składki 570,00

4439 Różne opłaty i składki 30,00
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854 Edukacyjna opieka wychowawcza 231 974,00

85401 Świetlice szkolne 201 974,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 700,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 139 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 484,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 500,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 650,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 640,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 30 000,00

3240 Stypendia dla uczniów 30 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 571 000,00

90002 Gospodarka odpadami 303 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 303 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 168 000,00

4260 Zakup energii 110 000,00

4270 Zakup usług remontowych 10 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 48 000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 99 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 75 700,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 32 700,00

4260 Zakup energii 30 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00

4430 Różne opłaty i składki 1 700,00

92116 Biblioteki 43 000,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 43 000,00

926 Kultura fizyczna 54 400,00

92601 Obiekty sportowe 14 400,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 293,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 184,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 523,00

4260 Zakup energii 3 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 500,00

4430 Różne opłaty i składki 1 900,00

92695 Pozostała działalność 40 000,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00

4260 Zakup energii 8 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 500,00

4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00

4430 Różne opłaty i składki 4 000,00

Razem: 14 204 193,00
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Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXV/235/2013

Rady Gminy Stoczek

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki inwestycyjne w 2014 roku

 Dział  Rozdział  Paragraf  Treść  Wartość

 150    Przetwórstwo przemysłowe  6 013,00

  15011   Rozwój przedsiębiorczości  6 013,00

   6639  Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  6 013,00

   
 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie 
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych 
baz wiedzy o Mazowszu

 6 013,00

 750    Administracja publiczna  14 841,00

  75095   Pozostała działalność  14 841,00

   6639  Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  14 841,00

    Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej 
niwelowanie dwudzielności potencjału województwa  14 841,00

 

 Razem  20 854,00
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Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota

1 2 3 4

Przychody ogółem: 53 554,00

1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 53 554,00

Rozchody ogółem: 32 700,00

1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 32 700,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/235/2013

Rady Gminy Stoczek

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.
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Dział Rozdział Paragraf Treść

Kwota dotacji
(w zł)

podmiotowej przedmioto
wej

celowej

1 2 3 4 5 6 7

Jednostki sektora
finansów publicznych

Nazwa jednostki

150 15011 6639

Marszałek
Województwa
Mazowieckiego
w Warszawie 6 013

750 75095 6639

Marszałek
Województwa
Mazowieckiego
w Warszawie 14 841

921 92116 2480

Gminna
Biblioteka
Publiczna w
Hucie
Gruszczyno 43 000

Razem:
43 0000 0 20 854

Jednostki nie należące do
sektora finansów

publicznych

Nazwa jednostki

801 80101 2540

Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi
"Mrozowa
Wola" 290 000 0 0

Razem: 290 000 0 0

Ogółem:
333 000 0 20 854

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/235/2013

Rady Gminy Stoczek

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów
publicznych
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Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie

750 Administracja publiczna 41 269,00

75011 Urzędy wojewódzkie 41 269,00

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

41 269,00

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

899,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 899,00

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

899,00

852 Pomoc społeczna 1 685 500,00

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

1 667 000,00

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

1 667 000,00

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.

1 500,00

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

1 500,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 000,00

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

17 000,00

Razem: 1 727 668,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/235/2013

Rady Gminy Stoczek

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2014 r.
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Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXXV/235/2013

Rady Gminy Stoczek

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
odrębnymi ustawami w 2014 r.

 Dział  Rozdział  Paragraf  Treść  Po zmianie

 750    Administracja publiczna  41 269,00

  75011   Urzędy wojewódzkie  41 269,00

   4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników  32 528,00

   4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  2 687,00

   4110  Składki na ubezpieczenia społeczne  6 054,00

 751    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa  899,00

  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  899,00

   4300  Zakup usług pozostałych  899,00

 852    Pomoc społeczna  1 685 500,00

  85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  1 667 000,00

   3110  Świadczenia społeczne  1 597 790,00

   4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników  33 732,00

   4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  2 800,00

   4110  Składki na ubezpieczenia społeczne  25 785,00

   4120  Składki na Fundusz Pracy  930,00

   4210  Zakup materiałów i wyposażenia  1 000,00

   4300  Zakup usług pozostałych  513,00

   4370  Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej.  800,00

   4410  Podróże służbowe krajowe  500,00

   4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  1 150,00

   4700  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  2 000,00

  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.

 1 500,00

   4130  Składki na ubezpieczenie zdrowotne  1 500,00

  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  17 000,00

   4170  Wynagrodzenia bezosobowe  17 000,00

 Razem:  1 727 668,00
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Dział Rozdział § Dotacje Wydatki

z tego:

Wydatki
bieżące

w tym: Wydatki

wynagrodze
nia

pochodne od
wynagrodzeń dotacje majątkowe

Jednostki samorządu terytorialnego

150 6 013 6 013

15011 6 013 6 013

6639 6 013 6 013

750 14 841 14 841

75095 14 841 14 841

6639 14 841 14 841

Razem: 0 20 854 0 0 0 0 20 854

Organy administracji rządowej

Razem: 0 0 0 0 0 0 0

Ogółem: 0 20 854 0 0 0 0 20 854

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/235/2013

Rady Gminy Stoczek

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2014 r.
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Dochody Wydatki

z tytułu
zezwoleń
na
sprzedaż
alkoholu

Dział
Rozdzi

ał
Plan

Gminny
Program
Profilaktyki i
Rozwiązywani
a Problemów
Alkoholowych

Dział Rozdział Plan

756 75618 63 000 851 85154 47 000

Gminny
Program
Przeciwdziała
nia
Narkomanii

Dział Rozdział Plan

851 85153 16 000
Ogółem

63 000 63 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/235/2013

Rady Gminy Stoczek

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii
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Uzasadnienie

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok opracowana została według zasad zawartych 
w ustawie o finansach publicznych oraz przyjętych założeń do opracowania projektu budżetu państwa na 
2014 rok. Uwzględnia lokalne uwarunkowania takie jak: wynajem mienia komunalnego, ściągalność 
podatków i opłat, a także możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Należy zaznaczyć, iż 
konstruowanie budżetu staje się coraz trudniejsze, gdyż możliwości finansowe Gminy nie nadążają za 
rosnącymi oczekiwaniami i potrzebami społeczeństwa. Ponadto samorządom z roku na rok przybywa zadań 
zleconych, za którymi idą niewystarczające środki finansowe.

Realizacja celów polityki budżetowej przez Gminę w 2014 roku wymagać będzie determinacji związanej 
z koniecznością racjonalizacji wydatków bieżących, jednocześnie uwzględniając konieczność pełnego 
zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne wynikające z ustaw.

Za podstawę kalkulacji planu dochodów i wydatków przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,4 %,

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00 
%,

- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe,

- publikowaną przez GUS średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał 
poprzedzający rok podatkowy 2014 w kwocie 69,28 zł za 1dt, do ustalenia wymiaru podatku rolnego,

- publikowaną przez GUS średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna 
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku, w kwocie 171,05 za 1m³, jako podstawę 
wymiaru podatku leśnego.

- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego 
o kwotach subwencji, dotacji oraz wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Inne założenia przyjęte do projektu to kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz 
realizacja zadań bieżących wynikających z ustaw.

Budżet Gminy Stoczek na rok 2014 zakłada następujące kwoty:

- dochody 14.183.339 zł, w tym dochody majątkowe 0 zł,

- wydatki 14.204.193 zł, w tym wydatki majątkowe 20.854 zł.

Budżet zakłada osiągnięcie przychodów w kwocie 53.554 zł, w tym uwzględnia spłatę zobowiązań 
kredytowych z lat poprzednich w kwocie 32.700 zł - spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek.

W budżecie po stronie dochodów zaplanowano kwotę 14.183.339 zł, w tym dochody bieżące 
w wysokości 14.183.339 zł.

Na dochody bieżące składają się:

- dochody z podatków i opłat lokalnych. Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano 
przeszacowując przewidywane wykonanie roku 2013 wskaźnikiem wysokości 4%. Planuje się wzrost 
podatku od nieruchomości od osób prawnych od budowli służących zaopatrzeniu mieszkańców w wodę 
i odprowadzeniu ścieków oraz gospodarce odpadami stałymi z 0,25 % do 0,50 %, szacunkowo wzrost w tej 
pozycji wyniesie ok. 170.000 zł. Pozostałe dochody podatkowe przeliczono wskaźnikiem trzy 
procentowym. Minister Finansów określił maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wskaźnikiem 
równym wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2013 roku w stosunku do 
pierwszego półrocza 2012 r. – 100,9. Po dokonaniu wymiaru będą wprowadzane do budżetu korekty do 
planów poszczególnych podatków. Przewiduje się wyższe wpływy z podatków i opłat lokalnych, również ze 
względu na całoroczne wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, zaplanowane w budżecie kwoty dochodów z tego tytułu oszacowano na

podstawie złożonych deklaracji. Wpływy z podatku rolnego i leśnego ulegną zmniejszeniu z uwagi na 
obniżenie średniej ceny skupu żyta i ceny drewna tartacznego.
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Po wykonaniu przez Starostwo Powiatowe w Węgrowie operatu geodezyjnego i otrzymaniu 
przez Urząd Gminy zawiadomienia o zmianach w ewidencji gruntów i budynków po założeniu ewidencji 
budynków, korygowane są dane na kontach podatkowych poszczególnych podatników oraz wydawane są 
decyzje dodatkowe w sprawie wymiaru podatków. W związku ze zmianą klasyfikacji poszczególnych 
gruntów oraz zmianą w ewidencji budynków, planowane wpływy do budżetu Gminy ulegną zwiększeniu 
w stosunku do roku ubiegłego.

W latach 2012 i 2013 dokonano kontroli podatkowej u podatników miejscowości Gajówka 
Zachodnia, Gajówka Wschodnia, Księżyzna, Mrozowa Wola, Topór i Drgicz. Po stwierdzeniu 
nieprawidłowości podatnicy złożyli korekty deklaracji, z których to wynikają planowane wyższe wpływy do 
budżetu w stosunku do roku bieżącego.

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będzie wynosić 37,53 % i jest on 
większy o 0,11 % w stosunku do planowanego przez Ministerstwo Finansów na 2013 rok, wyniesie 
w 2014 roku 1.793.292 zł. Wysokość tego dochodu uzależniona jest od średniorocznego wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych, od dynamiki funduszu wynagrodzeń, wzrostu przeciętnego 
wynagrodzenia, wzrostu zatrudnienia oraz wypłat świadczeń społecznych, w tym emerytur i rent.

- subwencja ogólna

część oświatowa będzie mniejsza o 91.371 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 
2013 i wyniesie 4.059.667zł,

część wyrównawcza zaplanowana na ten rok budżetowy to kwota 2.631.071 zł, wzrost o 4.034 zł 
w stosunku do roku 2013,

część równoważąca wpłynie do budżetu w kwocie 75.513 zł (w roku 2012 – 40.604 zł).

W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2014, Minister Finansów powiadomi 
wszystkie gminy o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Po otrzymaniu tej 
informacji dokona się stosownych zmian w budżecie Gminy.

- prognozuje się większe wpływy z różnych dochodów, m.in. z tytułu wpłat rodziców za korzystanie ich 
dzieci w stołówkach szkolnych z uwagi na zwiększenie się liczby uczniów korzystających z dożywiania,

- dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prognozuje się w wysokości 
63.000 zł.

- dotacje na zadania zlecone, wpływy przewidywane to kwota 1.727.668 zł (plan na rok 2013 wynosił 
1.762.745 zł, a po dokonanych w ciągu roku zmianach na dzień 31 października wynosi 2.058.923 zł), 
przeznaczone głównie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

- dofinansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków Unii Europejskiej, planowane wpływy 
to kwota 355.433 zł, w tym na zadania bieżące 355.433 zł. W 2014 roku planuje się realizację następujących 
projektów:

„Indywidualizacja szansą na lepszy start w przyszłość II”,

„Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym 
w Gminie Stoczek”,

„Kompleksowe formy reintegracji społeczno- zawodowej w środowisku lokalnym”.

Zakłada się spadek wydatków w stosunku do roku ubiegłego. Nie planowano wzrostu wynagrodzeń 
nauczycieli i pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych. Wskaźniki procentowe dla składek ZUS 
oraz Fundusz Pracy pozostają na dotychczasowym poziomie. Wydatki na bieżące utrzymanie budynków, 
zakup energii, mediów oraz na zakup paliwa do samochodów służbowych utrzymano na poziomie roku 
2013 przeliczając wskaźnikiem zbliżonym do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wydatki bieżące gminy na 2014 rok prognozowane są w warunkach utrzymywania się ograniczonych 
możliwości budżetowych przy założeniu pełnego sfinansowania wydatków „sztywnych” takich jak koszty 
wynagrodzeń, obsługi długu, spłata rat kredytów i pożyczek itp. Ograniczenie możliwości finansowych 
gminy wymaga od jednostek gminnych zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi 
i rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako 
uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.
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Wydatki na Administrację planuje się w kwocie 2.273.830 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia 
pracowników Urzędu Gminy, zakup artykułów biurowych, energii, paliwa, usług teleinformatycznych itp.. 
Znajdują się tu koszty związane z obsługą Rady Gminy jak też z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu oraz 
wydatki na promocję jednostki. W powyższej kwocie znajdują się środki w wysokości 41.269 zł 
przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań zleconych- sprawy USC.

Środki zaplanowane na Oświatę wynoszą 6.257.735 zł. Przeznaczone będą na wypłatę wynagrodzeń dla 
nauczycieli i pracowników obsługi. Ponadto znajdują się tu wydatki związane z bieżącym utrzymaniem 
placówek oświatowych. Na terenie Gminy funkcjonują cztery jednostki: Szkoła Podstawowa w Stoczku, 
Szkoła Podstawowa w Toporze, Szkoła Podstawowa w Grygrowie oraz Gimnazjum w Stoczku. W ramach 
tego działu realizowany będzie projekt współfinansowany ze środków unijnych w kwocie 57.300 zł oraz 
program „Na własne konto” realizowany zgodnie z umową o współpracy podpisaną z Fundacją pod nazwą 
„Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”. Kwotę w wysokości 290.000 zł przeznacza się na wypłatę 
dotacji celowej na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju wsi „Mrozowa Wola” prowadzącego Niepubliczną 
Szkołę Podstawową w Mrozowej Woli.

W dziale Pomoc Społeczna szacuje się plany wydatków na rok 2014 w wysokości 3.649.822 zł. 
Większość zadań tego działu ma charakter zlecony, gdzie kwoty wydatków są adekwatne do planowanych 
dotacji. Zaplanowano również w powyższym dziale środki na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Stoczku zatrudniającego 15 pracowników oraz środki na funkcjonowanie Samorządowego 
Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach, w którym przebywa obecnie 22 pensjonariuszy.

Zaplanowano także w budżecie wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina 
pokryje koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, a więc koszty odbierania, transportu, 
zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów 
selektywnego ich zbierania oraz koszty obsługi administracyjnej całego systemu.

Na obsługę długu publicznego zabezpieczono środki w wysokości 415.000 zł. Są one niższe od 
planowanych na rok 2013 z uwagi na korzystne warunki wynikające z podpisanej umowy na kredyt 
konsolidacyjny. Marża banku zgodnie z zawartą umową jest niższa, niż wynikająca z umów kredytów 
zawartych w latach poprzednich i podlegających konsolidacji.

W budżecie zaplanowano również wydatki na utrzymanie dróg, finansowanie ochotniczych straży 
pożarnych, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, na kulturę fizyczną, na wynagrodzenie trenera 
środowiskowego na boiskach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012” 
w Grygrowie oraz na działalność klubu sportowego, m.in. na wypłatę delegacji sędziowskich, zakup obuwia 
sportowego oraz innego sprzętu. Zaplanowano także kwoty wydatków na oświetlenie uliczne, m.in. na 
zapłatę za zużytą energię elektryczną oraz konserwację tegoż oświetlenia.

Ustalona rezerwa ogólna na 2014 rok to 47.100 zł, a rezerwa celowa na realizację zadań własnych 
z zakresu zarządzania kryzysowego wyniesie 32.900 zł.

W roku budżetowym 2014 planujemy realizację następujących zadań inwestycyjnych:

Dofinansowanie zadania p.n. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego 
przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie 
zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Wydatki roku budżetowego wynoszą 6.013 zł.

Dofinansowanie projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa 
mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Wydatki roku 
budżetowego wynoszą 14.841 zł.

Z budżetu 2014 roku planujemy przekazanie dotacji:

- podmiotowej :

dla Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Hucie Gruszczyno – w kwocie 
43.000 zł,

dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Mrozowa Wola”- organu prowadzącego Niepubliczną Szkołę 
Podstawową im. Jana Pawła II w Mrozowej Woli - 290.000 zł.

- celowej :
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dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadania p.n. „Przyśpieszenie wzrostu 
konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego 
i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – w kwocie 
6.013 zł,

dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadania p.n. „Rozwój elektronicznej 
administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności 
potencjału województwa” – w kwocie 14.841 zł.

W uchwale budżetowej na 2014 rok zapewnia się środki na realizację zadań, na które są już podpisane 
umowy.
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