
ZARZĄDZENIE Nr 32/2015 

Wójta Gminy Gzy 

z dnia 24 sierpnia 2015r. 

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, 

informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek 
za pierwsze półrocze 2015 roku. 

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(tj. Dz.U. z 2013r. poz. 885) oraz Uchwały Nr XXXl156/10 Rady Gminy Gzy z dnia 03.08.2010r. 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

Przedstawić Radzie Gminy Gzy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie: 

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2015r., stanowiącą 

załącznik nr 1 do zarządzenia; 
2. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy, stanowiącą 

załącznik nr 2 do zarządzenia; 
3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach 

za pierwsze półrocze 2015r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu. 



• 

Załącznik Nr l do 

Zarządzenia Nr 32/2015 

Wójta Gminy Gzy 
z dnia 24.08.2015r. 

Informacja 	o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy 

za pierwsze półrocze 2015 roku 

Uchwałą budżetową Nr IV/15/2015 Rada Gminy Gzy z dnia 21 stycznia 2015r. uchwaliła 
budżet na rok 2015: 
dochody w łącznej kwocie 

w tym: dochody bieżące 
dochody majątkowe 

wydatki w łącznej kwocie 
w tym: wydatki bieżące 

wydatki majątkowe 
Nadwyżka budżetu 
Rozchody 

z tego: spłata kredytów 

10.365.963,01 zł; 
10.137.663,01 zł; 

228.300,00 zł; 
9.965.963,01 zł; 
9.361.750,63 zł; 

604.212,38 zł; 
400.000,00 zł; 
400.000,00 zł; 
400.000,00 zł. 

Na dzień 30.06.2015r. budżet gminy po stronie dochodów uległ zwiększeniu kwotę 
529.905,05 zł i zmniejszył się o kwotę 145.576,00 zł z uwagi na zmiany planu dotacji na zadania 
rządowe zlecone, na dofinansowanie zadań własnych, zmian planu subwencji ogólnej, zmiany planu 
inwestycji. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 666.321,65 zł, zmniejszenie o kwotę 5.576,00 zł. 
Do planu przychodów wprowadzono wolne środki w kwocie 276.416,60 zł z przeznaczeniem na 
spłatę rat kredytów. Po zmianach plan budżetu przedstawia się następująco: 
dochody w łącznej kwocie - 10.750.292,06 zł; wykonanie - 5.819.241,85 zł; - 54,13 % 

w tym: dochody bieżące - 10.484.492,06 zł; wykonanie - 5.797.491,85 zł; - 55,20 % 
dochody majątkowe 265.800,00 zł; wykonanie - 21.750,00 zł; - 8,18 % 

wydatki w łącznej kwocie - 10.626.708,66 zł; wykonanie - 5.395.923,22 zł; - 50,78 % 
w tym: wydatki bieżące - 9.900.609,68 zł; wykonanie - 5.317.128,77 zł; - 53,71 0/0 

wydatki majątkowe 726.098,98 zł; wykonanie - 78.794,45 zł; - 10,85 % 
Plan przychodów 276.416,60 zł; wykonanie - 277.966,02 zł; - 100,56 % 

Plan rozchodów 400.000,00 zł; wykonanie - 200.000,00 zł; - 50,00 % 
z tego: spłata kredytów 400.000,00 zł; wykonanie - 200.000,00 zł; - 50,00 0/0 

Przychody i rozchody budżetu Gminy Gzy przedstawia tabela Nr 1. 

DOCHODY 

Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2015r. przedstawia tabela Nr 2. 

DZIAŁ 010 -	 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

Plan - 404.900,05 zł; wykonanie - 388.541,47 zł - 95,96 % 

z tego: 

• otrzymana dotacja celowa na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot 


podatku akcyzowego producentom rolnym - 364.800,05 zł; 
• wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich - 1.991,42 zł; 
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• 

• 	 wpływy od mieszkańców na prace projektowo-kosztorysowe przydomowych oczyszczalni 
ścieków - 21.750,00 zł. 

DZIAŁ 600 TRA NSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -

Plan - 60.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł - 0,00 % 

• 	 planowana dotacja z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem 
z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej we wsi 
Żebry Wiatraki" .Przyznano kwotę 60.000,00 zł. Umowa Nr 13/RW/RM-II/D-I 132/15 o 
udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem produkcji gruntów rolnych zawarta w 
dniu 29 czerwca 2015r. 

Środki gmina otrzyma po wykonaniu zadania i przedłożeniu rozliczenia finansowego. Realizacja 
zadania do 30 września 2015r. Środki Gmina otrzyma po całkowitym rozliczeniu inwestycji. 

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA -

Plan - 164.087,00 zł; wykonanie - 20.057,67 zł - 12,22 % 

• 	 wpływy za czynsze lokalowe ,użytkowanie wieczyste i odsetki - 20.057,67 zł; 
• planowana kwota 100.000,00 zł ze sprzedaży mienia - 0,00 zł. 
Dochody z tego tytułu są planowane w II półroczu. W I półroczu przygotowywano dokumenty 
niezbędne do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż. Plan dochodów z sprzedaży będzie niższy 
z uwagi na rezygnację sprzedaży działek w Porzowie i Pękowo. 

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA -

Plan - 54.921,00 zł; wykonanie - 39.006,85 zł - 71,02 0/0 

• 	 otrzymana dotacja na realizację zadań rządowych zleconych ustawami - 19.890,00 zł; 
odsetki od środków na rachunku budżetu gminy i pozostałe dochody własne - 19.116,85 zł. • 

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,-

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

Plan - 25.634,00 zł; wykonanie - 25.295,00 zł - 98,68 % 

• 	 otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. aktualizacja spisu 
wyborców - 336,00 zł; 

• 	 -dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 24.959,00 zł. 

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA -

Plan - 500,00 zł; wykonanie - 500,00 zł - 100,00 % 

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -

Plan - 400,00 zł; wykonanie - 400,00 zł - 100,00 % 

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD-

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 
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• 

Plan - 3.065.623,01 zł; wykonanie - 1.497.263,57 zł - 48,84 % 

Realizacja podatków i opłat za pierwsze półrocze przebiegała zgodnie z planem, niżej są wykonane 

dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 44,86 %, co daje kwotę 

ubytku dochodów 76.582,00 zł. Dochody z tego tytułu są niższe od planowanych w pierwszym 

półroczu w związku z zwrotami podatku. Analizując poprzednia lata w II półroczu dochody z tego 
tytułu uległy znacznemu zwiększeniu i były wykonane . 

Ogółem należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat wynoszą 749.111,57 zł, w tym 
zaległości wymagalne ogółem 64.834,77 zł, z tego: 

• 	 z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości obejmuje 169 podatników ( osoby fizyczne) 
- 51.242,89 zł; 

• 	 zaległości wymagalne w kwocie 2.520,00 zł dotyczy podatku od spadków i darowizn, zaległości 

z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej -3.598,24 zł. 

Nadpłaty na dzień 30.06.2015r. - 1.150,53 zł. 

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2015r. na podstawie Uchwały Rady 

Gminy wynosi - 281.780,29 zł. 
Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie Uchwały Rady Gminy - 26.246,32 zł. 
Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy - 7.712,00 zł, 

z tego: 

• 	 podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych -1.514,00 zł; 

• 	 umorzenia zaległości podatkowych ( 16 podatników) -1.514,00 zł; 

• 	 odroczenia terminu płatności ( 8 podatników) - 2.302,00 zł; 
• 	 umorzenia podatku od spadków i darowizn ( 1 podatnik) -3.896,00 zł. 

DZIAŁ 758 ROŻNE ROZLICZ ENIA -

Plan - 4.695.206,00 zł; wykonanie - 2.648.496,00 zł - 56,41 % 

• 	 subwencja oświatowa: 
plan -2.607.739,00 zł; wykonanie -1.604.760,00 zł; 

• 	 subwencja wyrównawcza: 
plan -2.087.467,00 zł; wykonanie -1.043.736,00 zł; 

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -

Plan - 295.671,00 zł; wykonanie - 116.624,11 zł - 39,44 % 

• 	 dotacja celowa w kwocie 18.114,00 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla 

szkół; 

• 	 dochody z tytułu wynajmu hali gimnastycznej, odsetki od środków na rachunku bankowym, 
usługi itp. - 14.194,11 zł; 

• 	 dotacja celowa na oddziały przedszkolne z budżetu państwa: 
plan - 142.576,00 zł; wykonanie -71.286,00 zł; 

• 	 planowana dotacja celowa w kwocie 87.258,00 zł na realizację projektu "Bajkowy oddział 
przedszkolny" wpłynie w II półroczu po wykonaniu zadania. Terminy płatności sierpień 2015r; 

• 	 dotacja w kwocie 13.030,00 zł na realizację projektu "Moja przyszłość". 
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DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA -

Plan - 1.590.771,00 zł; wykonanie - 921.540,29 zł - 57,93 % 

• 	 dochody z tytułu dotacji na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami i dotacje 
na dofinansowanie zadań własnych - 912.785,00 zł; 

• 	 pozostałe dochody (odsetki od środków na rachunku bankowym, opłaty z tytułu ściągnięcia 
funduszu alimentacyjnego, zwrot kosztów pogrzebu z ZUS) - 8.755,29 zł. 

Ogółem należności w tym dziale wynoszą 347.264,34 zł, w tym wymagalne 347.264,34 zł. 
Należności dotyczą wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. W celu 
ściągnięcia powyższych należności zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne i inne działania 
takie jak: poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika, 
zobowiązania dłużnika do zarejestrowania w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący 
pracy itp. Główne przyczyny niskiej ściągalności należności od dłużników alimentacyjnych w opinii 
organu tj. brak zatrudnienia, brak własnych zasobów, niskie kwalifikacje zawodowe, brak informacji 
o aktualnym miejscu pobytu dłużnika, nieodebrane korespondencje, alkoholizm. W związku z 
powyższym ściągalność tych należności jest bardzo niska. Za I półrocze dochody z tego tytułu 
wyniosły - 1.141,69 zł. 

DZIAŁ 854 EDUKA CYJNA OPIEKA WYCH OWAW CZA -

Plan - 26.531,00 zł; wykonanie - 26.531,00 zł - 100,00 % 

• 	 dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 
socjalnym - 26.531,00 zł. 

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNA LNA I OCHRONA ŚRODOW ISKA -

Plan - 362.042,00 zł; wykonanie - 130.979,86 zł - 36,18 % 

• wpłaty za odpady komunalne - 124.239,60 zł; 

• odsetki za nieterminowe wpłaty - 123,00 zł; 

• opłaty z tytułu korzystania ze środowiska - 5.300,26 zł; 

• 	 planowana jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 25.154,00 zł 

na dofinansowanie realizacji zadania pn "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu". Ogłoszono 
przetarg na wykonawcę i po wyborze zostanie podpisana umowa na realizacje zadania do 15 
października 2015r. 

Należności w tym dziale wynoszą 177.349,10 zł i dotyczą należnej kary administracyjnej w 
wysokości 4.974,40 zł za usunięcie bez zezwolenia drzewa oraz należności z tytułu opłat za odbiór 
odpadów komunalnych - 172.374,70 zł, w tym zaległości wymagalne z opłat za odbiór odpadów 
komunalnych - 33.889,80 zł i obejmuje 233 podatników. Przewidywane jest niższe wykonanie 
dochodów z tego tytułu. 

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie przedstawia tabela Nr 3. 

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW EGO -

Plan - 4.006.,03 zł ; wykonanie - 4.006,03 zł - 100 0/0 
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• zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2014 Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach 

4.006,03 zł. 

WYDATKI 

Plan wydatków na dzień 30.06.2015r. wynosi - 10.626.708,66 zł; wykonanie - 5.395.923,22 zł 
50,78 % 
z tego: 

- wydatki bieżące 
plan - 9.900.609,68 zł; wykonanie - 5.395.923,22 zł - 54,50 % 

- wydatki majątkowe 
plan - 726.098,98 zł; wykonanie - 78.794,45 zł - 10,85 % 

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z tym, że w I półroczu trwały prace 
przygotowawcze, ogłoszenia przetargów zaplanowanych inwestycji, natomiast faktyczne wykonanie 
robót i płatności z tych tytułów nastąpią w II półroczu 2015r. 

Wykonanie wydatków przedstawia tabela Nr 4. 

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -

Plan - 450.545,05 zł; wykonanie - 374.178,79 zł - 83,05 % 

1. Wydatki bieżące 

Plan - 383.045,05 zł; wykonanie - 374.178,79 zł - 97,69 % 
z tego: 

• wynagrodzenia i pochodne - 4.710,27 zł; 
• wypłata 452 producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystanego do produkcji rolnej - 357.647,11 zł; 
• pozostałe wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku - 2.442,67 zł. 
Wydatki powyższe są realizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa. 
• za energię studni głębinowej Kozłowo - 505,99 zł; 
• wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 8.872,75 zł. 

2. Wydatki majątkowe 

Plan - 67.500,00 zł; wykonanie - 0,00 zł - 0,00% 

W sierpniu 2015 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo
kosztorysowej przydomowych oczyszczalni ścieków, termin wykonania do 30.10.20 l5r. 

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE -

Plan - 9.668,96 zł; wykonanie - 9.668,96 zł - 100,000/0 

1. Wydatki majątkowe 

Plan - 9.668,96 zł; wykonanie - 9.668,96 zł - 100,00 % 

Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy 
realizacji projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, 
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poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, przez stworzenie 
" 

zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - 9.668,96 zł 

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -

Plan - 479.004,00 zł; wykonanie - 45.681,83 zł - 9,54 % 

1. Wydatki bieżące 

Plan - 238.436,00 zł; wykonanie - 36.463,83 zł - 15,29 % 

• 	 zakup pospółki drogowej, paliwa do kosiarki, znaków drogowych - 2.443,71 zł; 
• 	 profilowanie dróg i wykonanie poboczy, usuwanie krzewów i drzew przy drogach gminnych -

19.083,00 zł; 
• 	 remont drogi gminnej - 14.937,12 zł, 

z tego: z Funduszu Sołeckiego Begno - 7.824,00 zł; 

W I półroczu ogłoszono przetarg nieograniczony na remonty dróg gminnych poprzez nawiezienie 
żwiru na drogi gminne i wybrano wykonawcę. Okres realizacji zadania do 31.10.2015r. W związku 
z powyższym jest niskie wykonanie wydatków. 

2. Wydatki majątkowe 

Plan - 240.568,00 zł; wykonanie - 9.218,00 zł - 3,83 % 

Na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową planowana jest 
kwota 240.568,00 zł; wykonanie 9.218,00 zł - 3,83 %, 
z tego: 
• 	 aktualizacja przedmiaru robót i kosztorys inwestorski na "Przebudowę drogi gminnej we wsi 

Żebry Wiatraki - 1.108,00 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę w dniu 
10.08.2015r. z wykonawcą. Realizacja zadania do 30.09.2015r. Inwestycja realizowana przy 
udziale środków z Województwa Mazowieckiego. Podpisano umowę w dniu 29.06.2015r. na 
kwotę 60.000,00 zł; 

• 	 pomoc finansowa z budżetu Gminy Gzy w formie dotacji celowej w kwocie 30.000,00 zł została 
przekazana na konto Starostwa Powiatowego w Pułtusku zgodnie z umową 05.08.2015r. z 
przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn " Przebudowa drogi powiatowej 
Łady - Winnica na odcinku Zalesie od km 1 +560 do 2+020 km"; 

• 	 wykonanie drenów osuszających drogę we wsi Porzowo - 8.110,00 zł, 
z tego: z funduszu sołeckiego - 8.110,00 zł. 

Wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu .W I półroczu głównie przygotowywano 
zadania inwestycyjne do realizacji tj.ogłoszono przetargi w celu wyłonienia wykonawców. 

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA -

Plan - 30.697,00 zł; wykonanie - 15.185,50 zł - 49,47 % 

1.Wydatki bieżące 

Plan - 30.697,00 zł; wykonanie - 15.185,50 zł - 49,47 % 

• 	 okresowa kontrola przewodów kominowych oraz bieżące naprawy kanalizacji, instalacji 
elektrycznej i kominów w lokalach socjalnych - 4.068,49 zł; 

• 	 uregulowanie stanu prawnego granic działek przyległych do stawu w Szyszkach - 3.300,00 zł 
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• opłaty za wpisy do księgi wieczystej gruntów i ich zmiany - 7.897,01 zł. 

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-

Plan - 5.000,00 zł; wykonanie - 0.00 zł - 0,00% 

1. Wydatki bieżące 

Plan - 5.000,00 zł; wykonanie - 0.00 zł - 0,00% 

• 	 w I półroczu nie było faktur za usługi z tytułu wykonania projektów decyzji o warunkach 
zabudowy, realizacja w II półroczu. 

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA -

Plan - 1.877.902,40 zł; wykonanie - 888.223,75 zł - 47,30 % 

(zobowiązania niewymagalne - 13.361,48 zł z tytułu usług i zaliczki na podatek dochodowy 
płatność w lipcu 2015r.). 

1. Wydatki bieżące 

Plan - 1.709.177,38 zł; wykonanie - 869.198,73 zł - 50,85 % 

• wynagrodzenia i pochodne - 730.225,19 zł; 

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 22.094,00 zł; 

• szkolenia pracowników na kursach organizowanych przez instytucje - 4.790,00 zł; 

• delegacje, ryczahy samochodowe - 8.599,62 zł; 

• pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, realizacja zadań zleconych -
80.165,04 zł; 

• diety dla radnych, przewodniczącego rady i zastępcy przewodniczącego rady - 19.550,00 zł; 

• diety dla sołtysów za udział w pracach organów gminy - 1.409,00 zł; 

• realizacja zadań z funduszu sołeckiego 2.365,88 zł (zakup tablic informacyjnych w 
Słończewie, Pękowie i zakup programów do tablicy interaktywnej w Społecznej Szkole 
Podstawowej w Gzach). 

Zadania zlecone gminie w dziale 750 realizowano z dotacji celowej w kwocie 19.849,64 zł. 

2. Wydatki majątkowe 

Plan - 168.725,02 zł; wykonanie - 19.025,02 zł - 11,28 % 

• 	 umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy 

realizacji projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa 

Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" -
18.725,02 zł; 

• 	 realizacja zadania pn. "Budowa budynku gospodarczego " wydatkowano kwotę 300,00 zł na 
aktualizację kosztorysu, budowa w II półroczu zgodnie z planem przyjętym w wykazie 
przedsięwzięć WPF. Termin wykonania zadania do 30.09.2015r., w tym stan surowy otwarty do 
30.07.2015r. 
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DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,-

KONTROLI I OCHRONY PR AWA ORAZ SĄDOWNIC TWA 

Plan - 25.634,00 zł; wykonanie - 23.228,59 zł - 90,62 % 

(zobowiązania niewymagalne - 8,00 zł zaliczka na podatek dochodowy termin płatności lipiec 

2015r.). 

1. Wydatki bieżące 

Plan - 25.634,00 zł; wykonanie - 23.228,59 zł - 90,62 % 

• 	 aktualizacja spisu wyborców - 326,86 zł; 
• 	 przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - 22.901,73 zł; 

Powyższe zadania zrealizowano z dotacji budżetu państwa w kwocie 23.228,59 zł. 

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA -

Plan - 500,00 zł; wykonanie - 0,00 zł - 0,00 % 

Realizacj a zadania w II półroczu. 

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -

Plan - 160.900,00 zł; wykonanie - 57.428,11 zł - 35,69 % 

(zobowiązania niewymagalne - 1.490,29 zł termin płatności lipiec 20 15r.). 

1. Wydatki bieżące 

Plan - 109.400,00 zł; wykonanie - 57.428,11 zł - 35,69 % 

Utrzymanie 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych 
• 	 zakup paliwa, części eksploatacyjnych, przeglądy techniczne pojazdów, zakup mundurów -

37.895,93 zł; 
• 	 energia - 9.462,18 zł; 
• 	 ubezpieczenie pojazdów i strażaków - 3.119,00 zł; 
• 	 ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych - 1.951,00 zł; 
• 	 badania lekarskie strażaków - 5.000,00 zł. 

2. Wydatki majątkowe 

Plan - 51.500,00 zł; wykonanie - 0,00 zł - 0,00 % 

Wydatki majątkowe ujęte w załączniku inwestycyjnym zostały zrealizowane w miesiącu lipcu i 

sierpniu, tj.: 
• 	 zakup bram garażowych OSP Szyszki i Przewodowo i zakup sprzętu pożarniczego OSP 

Przewodowo. 

8 



- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

DZIAŁ 757 OBS ŁUGA DŁUGU PUBLICZ NEGO -

Plan 130.000,00 zł; wykonanie 87.295,15 zł 67,15 % 

1. Wydatki bieżące 

Plan 130.000,00 zł; wykonanie 87.295,15 zł 67,15 % 

• 
-spłata odsetek od kredytów 87.295,15 zł. 

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA -

Plan 43.500,00 zł-

1. Wydatki bieżące 

Plan 43.500,00 zł-

• rezerwa ogólna i celowa 

DZIAŁ 801- OŚ W IATAI WYCHOWANIE 

Plan 4.797.587,25 zł; wykonanie 2.454.249,86 zł 51,16 % 

1. Wydatki bieżące 

Plan 4.648.278,25 zł; wykonanie 2.442.019,88 zł 52,54 % 

2. Wydatki majątkowe 

Plan 149.300,00 zł; wykonanie 12.229,08 zł 8,19 % 

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 111.101,64 zł dotyczą naliczonego podatku dochodowego, 
składek ZUS, faktury za energię elektryczną, za wywóz śmieci i nieczystości płynnych oraz za 
udział w szkoleniu pracownika z terminem płatności w miesiącu lipiec. 

Realizacja zadań oświatowych w poszczególnych jednostkach budżetowych podległych gminie 

przedstawia się następująco: 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie z oddziałem przedszkolnym: 

1.Wydatki bieżące 

Plan 1.326.401,28 zł; wykonanie 679.723,39 zł 51,20 % 

w tym: 

aj szkoła podstawowa 

Plan 1.101.435,28 zł; wykonanie 577.342,38 zł 52,40 % 

• 
-wynagrodzenia i pochodne 483.641,14 zł; 
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• dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy, odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych -54.944,26 zł; 

• środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, papiernicze itp. - 3.659,36 zł; 
• zakup koksu -22.000,03 zł (20 ton); 
• podróże służbowe i szkolenia pracowników - 2.611,24 zł; 
• usługi remontowe - 984,00 zł; (usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej) 
• pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół - 9.502,35 zł. 

bl oddział przedszkolny 

Plan - 127.381,00 zł; wykonanie - 60.285,78 zł - 47,33 % 

• wynagrodzenia i pochodne - 52.434,62 zł; 
• dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski mieszkaniowy, odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych -7.851,16 zł. 

ci dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

Plan - 4.000,00 zł; wykonanie - 1.905,24 zł - 47,63 % 

zwrot kosztów szkolenia oraz przejazdu dokształcających się nauczycieli. 

dl pozostała działalność 

Plan - 29.870,00 zł; wykonanie - 17.328,00 zł - 58,01 % 

• przekazanie środków na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów -17.328,00 zł; 
• środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykorzystane będą w II półroczu 2015r. 

el realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 
młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 
profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 

Plan - 63.715,00 zł; wykonanie - 22.861,99 zł - 35,88% 

• wynagrodzenia i pochodne -21.576,09 zł; 
• dodatki socjalne dla nauczycieli: odpis na ZFŚS - 1.030,00 zł; 
• wydatki związane z utrzymaniem szkoły - 255,90 zł. 

2. Wydatki majątkowe 

Plan - 50.000,00 zł; wykonanie - 1.230,00 zł - 2,46 % 

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania" Wykonanie łazienki w PSP Przewodowo". 
Zadanie zostało wykonane w miesiącu sierpniu 2015 roku. Płatność faktur nastąpiła w miesiącu 
sierpniu 2015 roku. 

Na dzień 30.06.2015r. jednostka posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 35.023,78 zł, 
które dotyczą naliczonego podatku dochodowego oraz składek ZUS, faktury za energię oraz faktury 
za wywóz śmieci z terminem płatności w miesiącu lipcu. 
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie z oddziałem przedszkolnym: 

1.Wydatki bieżące 

Plan - 1.141.842,00 zł; wykonanie - 584.819,53 zł - 51,22 % 
w tym: 

aj szkoła podstawowa 

Plan - 937.318,00 zł; wykonanie - 483.678,47 zł - 51,60 % 

• wynagrodzenia i pochodne - 393.946,99 zł; 

• dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy, odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych -40.808,44 zł; 

• zakup oleju opałowego dla szkoły - 34.006,92 zł; 
• środki czystości, materiały kancelaryjne, biurowe, wyposażenie itp. -3.853,66zł; 
• zakup pomocy dydaktycznych, zabawek - 1.020,04 zł; 
• podróże służbowe i szkolenia pracowników -2.289,93 zł; 
• pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły -7.752,49 zł. 

bl oddział przedszkolny 

Plan - 108.378,00 zł; wykonanie - 73.048,96 zł - 67,40 % 

• wynagrodzenia i pochodne - 64.216,63 zł; 
• dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski mieszkaniowy, odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych - 8.832,33 zł. 

ci dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

Plan - 3.000,00 zł; wykonanie - 1.242,61 - 41,42 % 


zwrot kosztów szkolenia oraz przejazdu dokształcających się nauczycieli. 


dl pozostała działalność 


Plan - 16.466,00 zł; wykonanie - 7.868,00 zł - 47,78 % 


• odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - 7.868,00 zł; 
• środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykorzystane będą w II półroczu 2015r. 

el realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego 

Plan - 46.643,00 zł; wykonanie - 7.224,78 zł - 15,49 % 

• wynagrodzenia i pochodne -5.724,78 zł; 
• odpis na ZFŚS -1.500,00 zł. 
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fi realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 
młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 

profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 

Plan - 30.037,00 zł; wykonanie - 11.756,71 zł - 39,14 % 

• wynagrodzenia i pochodne - 10.611,18 zł; 
• dodatki socjalne dla nauczycieli: odpis na ZFŚS - 738,00 zł; 
• wydatki związane z utrzymaniem szkoły - 407,53 zł. 

Na dzień 30.06.2015r jednostka posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 35.539,95 zł, które 
dotyczą naliczonego podatku dochodowego oraz składek ZUS, faktury za energię, za wywóz 

śmieci oraz nieczystości płynnych z terminem płatności w miesiącu lipcu. 

Publiczne Gimnazjum w Gzach: 

1.Wydatki bieżące 

Plan - 1.555.089,00 zł; wykonanie - 843.502,09 zł - 54,20 % 

w tym: 

al gimnazjum 

Plan - 1.513.823,00 zł; wykonanie - 825.997,66 zł - 54,50 % 

• wynagrodzenia i pochodne - 608.903,37 zł; 
• dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski mieszkaniowy, odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych -70.864,36 zł; 
• zakup oleju opałowego -55.438,31 zł; 
• poz. materiały, śr. czystości, materiały kancelaryjne, biurowe, wyposażenie itp.- 7.575,60 zł; 
• zakup usług remontowych - 56.632,63 zł (remont kotłowni olejowej wraz z materiałem); 
• podróże służbowe i szkolenia pracowników - 975,94 zł; 
• pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół - 25.607,45 zł. 

bl dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

Plan - 4.058,00 zł; wykonanie - 873.60 zł - 21,53 % 

zwrot kosztów przejazdu oraz szkolenia dokształcających się nauczycieli. 

ci pozostała działalność 

Plan - 8.114,00 zł; wykonanie - 3.857,00 zł - 47,54 % 

• wypłata czterech zapomóg zdrowotnych nauczycielom. 

dl realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 
profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 
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----

Plan - 29.094,00 zł; wykonanie - 12.773,83 zł - 43,91 % 

• 	 wynagrodzenia i pochodne - 11.014,34 zł; 
• 	 dodatki socjalne dla nauczycieli: odpis na ZFŚS -900,00 zł; 
• 	 wydatki związane z utrzymaniem szkoły - 859,49 zł. 

2. Wydatki majątkowe 

Plan - 7.000,00 zł; wykonanie - 7.000,00 zł - 100,00 % 

• 	 zakup ksero PG Gzy - 7.000,00 zł. 

Na dzień 30.06.2015r jednostka posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 38.895,77 zł, które 
dotyczą naliczonego podatku dochodowego, składek ZUS, faktury za wywóz śmieci , faktury za 
udział w szkoleniu pracownika z terminem płatności w miesiącu lipcu 2015r. 

Realizacja pozostałych zadań w oświacie realizowanych przez urząd gminy 

Plan - 717.254,97 zł; wykonanie - 337.974,85 zł - 47,12 % 
(zobowiązania niewymagalne - 1.642,14 zł za dowożenie uczniów) 

1. Wydatki bieżące 

Plan - 624.954,97 zł, wykonanie - 333.974,87 zł - 53,44 % 
Z tego: 

• 	 dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach - 216.177,02 zł; 
• 	 dowożenie uczniów do szkół - 67.170,35 zł; 
• 	 zakup materiałów do bieżących remontów podłogi w SSP Gzy - 2.499,96 zł - z Funduszu 

Sołeckiego Sulnikowo 
• 	 wpłata za dzieci uczęszczające do przedszkola w Pułtusku z terenu naszej gminy - 25.613,84 zł; 
• 	 realizacja projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia 

rozw jające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość " 
\v Publicznym Ginlnazjum w Gzach 

12.428,69 zł, z tego: 
• 	 Wydatki na zadanie nr 1 - Zajęcia pozalekcyjne z podziałem na grupy - 11.336,01 zł: 

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia matematyczno przyrod
nicze, zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym oraz za
jęcia z języków obcych - 6.828,01 zł; 

- zakup pomocy dydaktycznych (mapy, plansze, filmy, programy, przybory do nauki) 
2.635,00 zł; 

- zakup usług (wycieczki i wyjazdy do teatru) - 1.873,00 zł. 
• 	 Wydatki na zadanie nr 2 - zarządzanie projektem - 1.092,68 zł: 

- wynagrodzenie i pochodne dla asystenta koordynatora - 1.092,68 zł. 
• 	 zwrot środków z rozliczenia projektu "Radosne oddziały przedszkolne " - 10.085,01 zł. 

2. Wydatki majątkowe 

Plan - 92.300,00 zł; wykonanie - 3.999,98 zł - 4,33 % 

• 	 zakup sprzętu komputerowego z funduszu sołeckiego Gzy i przekazanie w użyczenie Społecznej 
Szkole Podstawowej w Gzach - 3.999,98 zł; 
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• realizacja projektu pn. "Bajkowy oddział przedszkolny " w Publicznej Szkole Podstawowej w 
Skaszewie przy udziale środków unijnych do końca sierpnia 2015 roku zgodnie z 
harmonogramem proj ektu. Wszystkie płatności odbędą się w miesiącu sierpniu 2015r. 

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA -

Plan - 46.200,00 zł; wykonanie - 27.581,65 zł - 59,70 % 

1. Wydatki bieżące 

Plan - 46.200,00 zł; wykonanie - 27.581,65 zł - 59,70 % 

Realizacja zadań przyjętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Gzy za I półrocze 2015 przedstawia się 
następująco: 
• zakup usług dotyczących prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich 

rodzin, ułatwienie osobom uzależnionym od alkoholu udziału w programach 
terapeutycznych, warsztaty profilaktyczne - 9.392,28zł; 

• zakup artykułów, nagród, pucharów, dyplomów na organizowane uroczystości, spotkania, 
konkursy, zawody sportowe - 18.189,37 zł: 

- gminne biegi przełajowe - PSP w Skaszewie 
- VI Przegląd piosenki religijnej - PG w Gzach 
- wielkanocne warsztaty dla dzieci 
- spotkanie emerytów i rencistów 

piknik rodzinny w ramach ogólnopolskiej kampanii "Postaw na rodzinę" promUjący 
pozytywny wizerunek rodziny - PSP w Skaszewie 

- piknik rodzinny "Grunt to rodzina - w niej zdrowie i siła" - PSP w Przewodowie 
- "Święto Rodziny" w PG w Gzach 
- "Dzień Rodziny" w SSP w Gzach 
- konkurs "Żyj zdrowo bezalkoholowo" dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Gzy 

zorganizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
wywiadówka edukacyjna " Dopalacze i nasze dzieci" oraz konsultacje indywidualne dla 

rodziców 
- programy profilaktyczne w PSP w Przewodowie, Skaszewie i SSP w Gzach: "Szanuję 

Siebie, szanuję Ciebie i potrafię zachować się asertywnie, " Radzę sobie sam i nie potrzebuję 
dopalać". 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii ma na celu hamowanie procesu degradacji osób uzależnionych od alkoholu i innych 
używek, jest kontynuacją zadań realizowanych w latach ubiegłych, promujących zdrowy styl życia. 

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA-

Plan - 1.832.070,00 zł; wykonanie - 1.053.423,92 zł - 57,50 % 
(zobowiązania niewymagalne - 1.964,00 zł; zaliczka na podatek dochodowy termin lipiec 2015r.). 

l. Wydatki bieżące 

Plan - 1.832.070,00 zł; wykonanie - 1.053.423,92 zł - 57,50 % 
z tego: 

• wynagrodzenia i pochodne - 136.140,84 zł; 
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.650,00 zł; 
• szkolenia pracowników - 270,00 zł; 
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• delegacje i ryczałty samochodowe - 3.286,79 zł; 
• pozostałe wydatki związane z utrzymaniem GOPS obsługa świadczeń rodzinnych, 

alimentacyjnych - 4.871,30 zł; 
• świadczenia rodzinne (338 rodzin) - 607.925,40 zł; 
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego (14 rodzin) - 51.240,00 zł; 
• zasiłek dla opiekuna - 30.680,00 zł; 
• wydatki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców (11 osób) - 16.696,49 zł; 
• wydatki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców (34 osoby) - 12.017,94 zł; 
• zasiłki stałe (27 osób) - 71.852,50 zł; 
• zasiłki okresowe (28 rodzin) - 20.373,89 zł; 
• dożywianie dzieci w szkole w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " 

(98 uczniów) - 50.383,00 zł; 
• dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego - 400,00 zł; 
• zasiłki celowe (20 rodzin) - 4.716,00 zł; 
• opłata za pobyt w DPS (l osoba) - 12.471,05 zł; 
• wynagrodzenie bezosobowe za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka 

z zakresu "Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka " - 4.747,00 zł; 
• wydatki związane z wypłatą bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych 

(50sób) - 8.176,00 zł; 
• piecza zastępcza obejmuje 2 rodziny - 4 dzieci - 9.901,72 zł; 
• koszty pogrzebu mieszkańca ZOL Tąsewy - 2.500,00 zł; 
• zadanie dotyczące "Karty Dużej Rodziny " - 124,00 zł. 

Źródła finansowania zadań realizowanych przez GOPS: 
• dotacja celowa otrzymana na zadania rządowe zlecone gminie ustawami - 740.014,09 zł; 
• dotacje celowe otrzymana na dofinansowanie zadań własnych - 167.970,00 zł; 
• środki gminy - 145.439,83 zł. 

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCH OWAWCZA -

Plan - 34.531,00 zł; wykonanie - 32.400,00 zł - 93,83 % 

1. Wydatki bieżące 

Plan - 34.531,00 zł; wykonanie - 32.400,00 zł - 93,83 % 

• wypłata dla 61 uczniów z 30 rodzin stypendium socjalnego za okres I - VI 2015r. 

Zadanie zrealizowano z dotacji budżetu państwa - 26.531,00 zł i środki gminy - 5.869,00 zł; 

DZIAŁ 900 GOSP ODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-

Plan - 552.679,00 zł; wykonanie - 258.319,63 zł - 46,74 % 

(zobowiązania niewymagalne - 11.900,41 zł faktury za energię płatność lipiec 2015r.). 


1. Wydatki bieżące 

Plan - 513.842,00 zł; wykonanie - 229.667,14 zł - 44,70 % 

• wydatki związane z oświetleniem dróg, konserwacja urządzeń - 71.781,97 zł; 
• wydatki związane z ochroną środowiska i utrzymaniem zieleni i pozostałe - 5.665,17 zł; 
• odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie 
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gminy - 152.220,00 zł. 

2. Wydatki majątkowe 

Plan - 38.837,00 zł; wykonanie - 28.652,49 zł - 73,78 % 

Zrealizowano następujące zadania przyjęte w planie zadań inwestycyjnych na rok 2015: 
• utwardzenie placu w Kozłówce przy świetlicy z funduszu sołeckiego - 8.000,00 zł; 
• zakup sprzętu na plac zabaw Żebry Falbogi z funduszu sołeckiego - 8.976,00 zł; 
• ogrodzenie działki przy świetlicy w Gzach z funduszu sołeckiego - 2.055,51 zł; 
• zakup i montaż wiat przystankowych Sisice i Grochy Imbrzyki - 9.620,98 zł, w tym z funduszu 

sołeckiego Grochy Imbrzyki - 4.532,00 zł. 
Pozostałe zadania są w trakcie przygotowania i będą realizowane w II półroczu. 

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Plan - 140.290,00 zł; wykonanie - 72.297,01 zł - 51,53 % 

1. Wydatki bieżące 

Plan - 140.290,00 zł; wykonanie - 72.297,01 zł - 51,53 % 

• dotacje dla biblioteki - 52.359,00 zł; 
• wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Gzach i ochrona zabytków - 19.938,01 zł. 

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

Plan - 10.000,00 zł; wykonanie - 2.634,29 zł - 26,34 % 

(zobowiązania niewymagalne - 256,82 zł, faktura za usługi płatna lipiec 2015r.). 

1. Wydatki bieżące 

Plan - 10.000,00 zł; wykonanie - 2.634,29 zł - 26,34 % 

• zakup nagród i transport uczestników Gminny Turniej Tenisa Stołowego 

Wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji zadań na podstawie umów jst. przedstawia 
tabela Nr 5. 
Wykonanie dotacji podmiotowej przedstawia tabela Nr 6. 

Na dzień 30.06.2015r. zobowiązania niewymagalne gminy ogółem wynoszą 140.299,64 zł. 
Zobowiązania dotyczą potrąconych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń, składek ZUS, 
faktury bieżące za materiały i usługi o terminach płatności w m-cu lipcu. 
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 
3.101.050,00 zł, co stanowi 28,85 % planowanych dochodów na rok 2015. 

ZAS 

mgr inż. 
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Przychody i rozchody budżetu Gminy Gzy za okres od początku roku 

do dnia 30 czerwca 2015r. 

Tabela Nr 1 

10 750 292,06 5819 241,85 

Bieżące 10484492,06 5797491,85 

Majątkowe 265800,00 21 750,00 

2 ydatki 10 626 708,66 5395923,22 

Bieżące 9 900 609,68 5 317 128,77 

Majątkowe 726 098,98 78 794,45 

3 ik budżetu 123 583,40 423 318,63 

Przychody ogółem 276416,60 277 966,02 

Inne źródła (wolne środki) 276416,60 277 966,02 

Rozchody ogółem 400 000,00 200 000,00 

1 Spłata kredytów i pożyczek 400 000,00 200 000,00 



O, 

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Gzy za okres od początku roku do 

dnia 30 czerwca 2015 roku 

Tabela Nr 2 

Środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane 

innych źródeł 

37 500,00 21 750,00 0,00 0,00 37 500,00 21 750,00 

Dochody z najmu i dzierżawy 
skladników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu 

lub innych jednostek 
do sektora finansów 

2 600,00 1 991,42 2 600,00 1 991,42 0,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 364800,05 364800,05 364800,05 364800,05 0,00 

600 

700 

750 

innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

Dotacje celowe otrzymane z samorządu 
województwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między 

samorządu terytońalnego 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 
i użytkowanie wieczyste nieruchomości 

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

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 
prawa własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego 
nieruchomości 

Pozostałe odsetki 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Pozostałe odsetki 

Wpływy z różnych dochodów 

60 000,00 

60 000,00 

164 087,00 

87,00 

64 000,00 

100 000,00 

0,00 

54 921,00 

3 000,00 

15 

0,00 

0,00 

20 057,67 

86,60 

19 969,83 

0,00 

1,24 

39 006,85 

1 342,41 

17 769,79 

0,00 

0,00 

64 087,00 

87,00 

64 000,00 

0,00 

0,00 

54 921,00 

3 000,00 

15 000,00 

0,00 

0,00 

20 057,67 

86,60 

19 969,83 

0,00 

1,24 

39 006,85 

1 342,41 

17 769,79 

60 000,00 

60 

0,00 

100 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 

ustawami 

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

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 

36 921,00 

0,00 

19890,00 

4,65 

36 921,00 

0,00 

19890,00 

4,65 

751 
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 

25 634,00 25 295,00 25 634,00 25 295,00 0,00 0,00 

z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

25 634,00 25 295,00 25 634,00 25 295,00 0,00 

752 OBRONA NARODOWA 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 

500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 

z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 



754 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 

400,00OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 400,00 400,00 
innych zadań zleconych gminie 

400,00 400,00 0,00 0,00 

(związkom gmin) ustawami 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, 
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 

756 
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 

3 065623,01 1 497263,57 3 065623,01 1 497263,57 0,00 0,00OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 
POBOREM 

Podatek dochodowy osób fizycznych 1 490 144,00 668 490,00 1 490 144,00 668 490,00 0,00 0,00 

Podatek dochodowy osób prawnych 2 000,00 624,39 2 000,00 624,39 0,00 0,00 

Podatek od nieruchomości 532 188,01 268 885,88 532 188,01 268 885,88 0,00 0,00 

Podatek rolny 848724,00 438708,76 848724,00 438708,76 0,00 0,00 

Podatek leśny 29 000,00 15 964,00 29 000,00 15 964,00 0,00 0,00 

Podatek od środków transportowych 28703,00 16 408,00 28703,00 16 408,00 0,00 0,00 

Podatek od działalności gospodarczej 

osób fizycznych, opłacany w formie 2 000,00 938,00 2 000,00 938,00 0,00 0,00 
karty podatkowej 

Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 8 169,00 15 000,00 8 169,00 0,00 0,00 

Podatek od spadków i darowizn 15 000,00 5 886,96 15 000,00 5 886,96 0,00 0,00 

Wpływy z opłaty targowej 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 

Wpływy z op/at za zezwolenia na 
46 200,00 38 943,95 46 200,00 38 943,95 0,00 0,00sprzedaż napojów alkoholowych 

Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki 
464,00 648,46 464,00 648,46 0,00 0,00samorządu terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000,00 30 465,00 50 000,00 30 465,00 0,00 0,00 

Wpływy z różnych opłat 2 000,00 1 261,20 2 000,00 1 261,20 0,00 0,00 

Odsetki od nieterminowych wpłat 
4 000,00 1 869,97 4 000,00 1 869,97 0,00 0,00

z tytułu podatków i opłat 

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 4 695206,00 2 648496,00 4 695206,00 2 648496,00 0,00 0,00 

Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 695 206,00 2 648 496,00 4 695 206,00 2 648 496,00 0,00 0,00 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 295671,00 116 624,11 227371,00 116 624,11 68300,00 0,00 

Wpływy z usług 4 000,00 2 835,00 4 000,00 2 835,00 0,00 0,00 

Pozostałe odsetki 30,00 6,26 30,00 6,26 0,00 0,00 

Wpływy z różnych dochodów 5 663,00 7787,40 5 663,00 7787,40 0,00 0,00 

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 
27 189,80 11 075,50 27 189,80 11 075,50 0,00 0,00

budżetu środków europejskich, 

z wyłączeniem dochodów 

klasyfikowanych w paragrafie 205 

Płatności w zakresie budżetu środków 

europejskich 

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, 
z wyłączeniem dochodów 

4798,20 1 954,50 4798,20 1 954,50 0,00 0,00
klasyfikowanych w paragrafie 205 
Wsp6/finansowanie programów i 
projektów realizowanych ze środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z 

wyłączeniem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz 

pkt 6 ustawy 
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz 18114,00 18114,00 
innych zadań zleconych gminie 

18114,00 18114,00 0,00 0,00 

(związkom gmin) ustawami 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 142 576,00 71 286,00 
bieżących gmin (związków gmin) 

142 576,00 71 286,00 0,00 0,00 

Wpływof z wpłat gmin i powiatów na 
rzecz innych jednostek samorządu 
terytorialnego oraz związków gmin lub 25 000,00 3 565,45 25 000,00 3 565,45 0,00 0,00 
związków powiatów na dofinansowanie 
zadań bieżących 

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 58055,00 0,00 0,00 0,00 58055,00 0,00budżetu środków europejskich, 
z wyłączeniem dochodów 
klasyfikowanych w paragrafie 625 
Płatności w zakresie budżetu środków 
europejskich 

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, 
z wyłączeniem dochodów 10 245,00 0,00 0,00 0,00 10 245,00 0,00klasyfikowanych w paragrafie 625 
Współfinansowanie programów i 
projektów realizowanych ze środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z 
wyłączeniem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz 
pkt 6 ustawy 

852 POMOC SPOŁECZNA 159077 1,00 921540,29 159077 1,00 921540,29 0,00 0,00 

Pozostałe odsetki 0,00 13,60 0,00 13,60 0,00 0,00 

Wpływof z różnych dochodów 5 500,00 5 521,00 5 500,00 5 521,00 0,00 0,00 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 1 348371,00 746 894,00 1 348371,00 746 894,00 0,00 0,00 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 233 900,00 167 970,00 233 900,00 167 970,00 0,00 0,00 
bieżących gmin (związków gmin) 

Dochody jednostek samorządu 
terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej 3 000,00 1 141,69 
oraz innych zadań zleconych ustawami 

3 000,00 1 141,69 0,00 0,00 

854 
EDUKACYJNA OPIEKA 

26531,00 26531,00 26531,00 26531,00 0,00 0,00WYCHOWAWCZA 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 26 531,00 26 531,00 26 531,00 26 531,00 0,00 0,00 
bieżących gmin (związków gmin) 

900 
GOSPODARKA KOMUNALNA I 

362 042,00 130 97 9,86 362 042,00 130 97 9,86 0,00 0,00OCHRONA ŚRODOWISKA 

Wpływof z innych lokalnych opłat 
pobieranych przez jednostki samorządu 327 888,00 124 239,60 327 888,00 124 239,60 0,00 0,00
terytorialnego na podstawie odrębnych 
ustaw 

Wpływof z różnych opłat 8000,00 6 617,26 8000,00 6 617,26 0,00 0,00 

Odsetki od nieterminowych wpłat 1 000,00 123,00 1 000,00 123,00 0,00 0,00
z tytułu podatków i opłat 

Dotacje otrzymane z państwowych 
funduszy celowych na realizację zadań 25 154,00 0,00 25 154,00 0,00 0,00 0,00
bieżących jednostek sektora finansów 
publicznych 

921 
KULTURA I OCHRONA 

4006,00 4006,03 4006,00 4006,03 0,00 0,00DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Wpływof z różnych dochodów 4 006,00 4 006,03 4 006,00 4 006,03 0,00 0,00 

OGÓŁEM 10750 292,06 5 819 241,85 10 484492,06 57 97 491,85 265 800,00 21750,00 

mgr inż. 



IWŁADZY 2563 4,00 1 25 295,00 1 2563 4,00 1 

675,001 336,001 675,001 

Polskie,: 
24 959,001 24 959,001 24 959,001 

I 

IObrona 400,°°1 400,°°1 400,°°1 

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Gzy związanych 


z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 


odrębnymi ustawami za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku. 

Tabela Nr 3 

010 

750 

751 

752 

754 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 364800,05 364800,05 364800,05 

01095 Pozostała działalność 364800,05 364800,05 364800,05 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 36 921,00 19890,00 36 921,00 

75011 Urzędy wojewódzkie 36 921,00 19890,00 36 921,00 

URZĘDY NACZELNYCH OGRANÓW 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 


OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 


Urzędy naczelnych organów władzy 
75101 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

75107 
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 

OBRONA NARODOWA 500,00 500,00 500,00 

75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 500,00 

BEZPIECZEŃSTWO PUB L1CZNE I 
. 400,00 400,00 400,00

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA 

75414 cywilna 

364800,05 

364800,05 

19849,64 

19849,64 

23 228,59 

326,86 

22 901,73 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 
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OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Szkoły podstawowe 

Gimnazja 

Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, 
liceach profilowanych i szkołach zawodowych 
oraz szkołach artystycznych 

POMOC SPOŁECZNA 

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

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

Ośrod ki pomocy społecznej 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

Pozostała działalność 

OGÓŁEM 

18 114,00 

10 358,00 

7 331,00 

425,00 

1 348 371,00 

1 328 000,00 

6 509,00 

600,00 

12 400,00 

862,00 

1 794 740,05 

18 114,00 

10 358,00 

7 331,00 

425,00 

746 894,00 

735 000,00 

5 670,00 

600,00 

5 100,00 

524,00 

1 175893,05 

>:,le 

18 114,00 

10 358,00 

7 331,00 

425,00 

1 348 371,00 

1 328 000,00 

6 509,00 

600,00 

12 400,00 

862,00 

1 794 740,05 

1 9 26,00 

1 926,00 

0,00 

0,00 

728 591,89 

5 551,20 

600,00 

4 747,00 

524,00 

1 149 818,37 

2 :s:mh 



I 30 697,001 185,501 30 697,001 185,501 0,001 

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gzy 

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku 

Tabela Nr4 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

9 668,96 

9 668,96 

9218,00 

0,00 

9 218,00 

0,00 

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 450 545,05 
Infrastruktura wodociągowa i 

01010 68 370,00 sanitacyjna wsi 

01030 Izby rolnicze 17 375,00 

01095 Pozostała działalność 364 800,05 

PRZETWÓRSTWO150 9 668,96 PRZEMYSŁOWE 

15011 Rozwój przedsiębiorczości 9 668,96 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 479 004,00 

60014 Drogi publiczne powiatowe 30 000,00 

60016 Drogi publiczne gminne 449 004,00 

GOSPODARKA700 MIESZKANIOWA 

374178,79 

505,99 

8 872,75 

364 800,05 

9 668,96 

9 668,96 

45 681,83 

0,00 

45 681,83 

15 

1 

383 045,05 

870,00 

17 375,00 

364 800,05 

0,00 

0,00 

238 436,00 

0,00 

238 436,00 

374178,79 

505,99 

8 872,75 

364 800,05 

0,00 

0,00 

36 463,83 

0,00 

36 463,83 

15 

67 500,00 

67 500,00 

0,00 

0,00 

9 668,96 

9 668,96 

240 568,00 

30 000,00 

210 568,00 



70005 
Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 
30 697,00 15 185,50 30 697,00 15 185,50 0,00 0,00 

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 

71004 
Plany zagospodarowania 

przestrzen nego 
5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 

750 
ADMINISTRACJA 
PUBLICZNA 

1 877 902,40 888 223,75 1 709 177,38 869 198,73 168 725,02 19 025,02 

75011 Urzędy wojewódzkie 36 921,00 19 849,64 36 921,00 19 849,64 0,00 0,00 

75022 Rady gmin 36 500,00 20 459,59 36 500,00 20 459,59 0,00 0,00 

75023 Urzędy gmin 1 747 650,38 814288,41 1 597 650,38 813 988,41 150 000,00 300,00 

75075 
Promocja jednostek 

samorządu terytorialnego 
8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 

75095 Pozostała działalność 48 831,02 33 626,11 30 106,00 14901,09 18 725,02 18 725,02 

URZĘDY NACZELNYCH 
ORGANÓW WŁADZY 

751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 25634,00 23 228,59 25634,00 23 228,59 0,00 0,00 

I OCHRONY PRAWA ORAZ 
S DOWNICTWA 

Urzędy naczelnych organów 

75101 władzy państwowej, kontroli i 675,00 326,86 675,00 326,86 0,00 0,00 
ochrony prawa 

75107 
Wybory Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej 
24959,00 22 901,73 24959,00 22 901,73 0,00 0,00 

752 OBRONA NARODOWA 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 

75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 
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754 

BEZPIECZEŃSTWO 

PUBLICZNE I OCHRONA 160 900,00 51 554,29 109 400,00 51 554,29 
PRZECIWPOŻAROWA 

51 500,00 0,00 

75412 Ochotnicze straże pożarne 157 500,00 51 554,29 106 000,00 51 554,29 51 500,00 0,00 

75414 Obrona cywilna 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 

75421 Zarządzanie kryzysowe 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 

75 7 
OBSŁUGA DŁUGU 

130 000,00 87 295,15 130 000,00 87 295,15 
PUBLICZNEGO 

Obsługa papierów 

75702 
wartościowych, kredytów i 

130 000,00 87 295,15 130 000,00 87 295,15 
pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego 

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 43 500,00 0,00 43 500,00 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

75818 Rezerwy ogólne i celowe 43 500,00 0,00 43 500,00 0,00 0,00 0,00 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 797587,25 2 454 249,86 4 648 287,25 2442 019,88 149 300,00 12 229,98 

80101 

80103 

80104 

Szkoły podstawowe 

Oddziały przedszkolne w 

szkołach podstawowych 

Przedszkola 

2 419 674,28 

406 362,97 

40 000,00 

1 229 896,83 

180 850,75 

25 613,84 

2 365 674,28 

338 062,97 

40 000,00 

1 224 666,85 

180 850,75 

25 613,84 

54 000,00 

68 300,00 

0,00 

5 229,98 

0,00 

0,00 

80110 Gimnazja 1 543 323,00 835 497,62 1 516 323,00 828 497,62 27 000,00 7 000,00 

80113 Dowożenie uczniów do szkół 110 000,00 67 170,35 110 000,00 67 170,35 0,00 0,00 
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I 1 058,001 4 021,451 058,001 021,451 0,001 

Iw 46 643,001 7 224,781 46 643,001 7 224,781 0,001 

I 153046,001 62492,551 153046,001 62492,551 0,001 

80146 Dokszta c nie i doskonalenie 
nauczycieli 

11 11 4 0,00 

Realizacja zadań 
wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci 

80149 przedszkolach, oddziałach 0,00 
przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych 
formach wychowania 
przedszkolnego 

Realizacja zadań 
wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy d la dzieci 

80150 i młodzieży w szkołach 
podstawowych, gimnazjach, 0,00 
liceach ogólnokształcących, 
liceach profilowanych 
i szkołach zawodowych oraz 
szkołach artystycznych 

80195 Pozostała działalność 67 480,00 41 481,69 67 480,00 41 481,69 0,00 0,00 

851 OCHRONA ZDROWIA 46200,00 27581,65 46200,00 27581,65 0,00 0,00 

85153 Zwalczanie narkomanii 3500,00 740,00 3500,00 740,00 0,00 0,00 

85154 Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

42700,00 26 841,65 42700,00 26 841,65 0,00 0,00 

852 POMOC SPOŁECZNA 1 832 070,00 1 0 53423,92 1 832 070,00 1 053423,92 0,00 0,00 

85202 Domy pomocy społecznej 31 000,00 12471,05 31 000,00 12471,05 0,00 0,00 
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I 

I 0,001 5 032,001 0,001 0,001 

IWspieranie 15 404,601 15 496,00 1 15 404,601 0,00 1 

l
alimentacyjnego I 728 591,891 328 000,001 591,891 0,001 

I 16 909,001 12 017,941 16 909,001 12 017,941 0,001 

loraz 1 37 300,001 27 589,891 37 300,001 27 589,891 0,001 

I 

I 

IOśrodki 

85204 	 Rodziny zastępcze 24000,00 9 901,72 24000,00 9 901,72 0,00 0,00 
Zadania w zakresie 

85205 	 przeciwdziałania przemocy w 5 032,00 0,00 
rodzinie 

85206 rodziny 15 496,00 	 0,00 

adczenia rodzinne, 

świadczenia z funduszu 


oraz składki 
85212 	 1 328 000,00 1 728 0,00

na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia 


o 

85213 

Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestn iczące w 
zajęciach w centrum integracji 
społecznej 

0,00 

85214 

Zasiłki i pomoc w naturze 
składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 
0,00 

85215 Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 

85216 Zasiłki stałe 74000,00 71 852,50 74000,00 71 852,50 0,00 0,00 

85219 pomocy społecznej 197 771,00 112 164,33 197 771,00 112 164,33 0,00 0,00 
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I 12 400,00 1 4 747,00 1 12 400,00 1 4 747,00 1 0,00 1 
I 

I I j 
34 531,00 1 32 400,00 1 34 531,00 1 32 400,00 1 0,00 1 

I 552 6 79,001 258 3 19,63 1 5 13 842 ,001 22966 7,141 3 8 83 7,001 
I 

I 

I 

140290,001 72297,01 1 0,001 
IDomy 

32 990,00 1 19 516,81 1 0,00 1 

I 000,00/ 52 359,001 0,00/ 

Usługi opiekuńcze i 
85228 	 specjalistyczne usługi 0,00 

opiekuńcze 

85295 	 Pozostała działalność 89 162,00 58 683,00 89 162,00 58 683,00 0,00 0,00 

EDUKACYJNA OPIEKA 
854 3453 1 ,00 3 2400,00 3453 1 ,00 3 2400,00 0,00 0,00

WYCHOWAWCZA 

85415 
Pom? , 

c materialna dla 
ucznlow 0,00 

GOSPODARKA 

900 KOMUNALNA I OCHRONA 28 652 ,49 
ŚRODOWISKA 

90002 Gospodarka odpadami 343 642,00 152 220,00 343 642,00 152 220,00 0,00 0,00 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 5 500,00 918,00 5 500,00 918,00 0,00 0,00 

90004 
Utrzymanie zieleni w miastach 
i gminach 

3 500,00 277,14 3 500,00 277,14 0,00 0,00 

90013 Schroniska dla zwierząt 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 133 200,00 71 781,97 133 200,00 71 781,97 0,00 0,00 

90095 Pozostała działalność 56 837,00 33 122,52 18 000,00 4 470,03 38 837,00 28 652,49 

KULTURA I OCHRONA 

921 DZIEDZICTWA 140290,00 72 297,01 0,00 
NARODOWEGO 

92109 
i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby 
32 990,00 19 516,81 0,00 

92116 Biblioteki 100 000,00 52 359,00 100 0,00 
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IOchrona 7300,00 1 421 ,20 1 300,00 1 421,201 0,001 

I 10 000,001 2 634,291 10 000,001 2 634,291 0,001 

Izadania 
'7izycznej 

10 000,00 1 2634,291 10 000,00 1 2634,291 0,001 

I 708,661 923,221 609,681 128,771 726 098,981 

926 

92120 

92605 

zabytków i opieka 
nad zabytkami 

KUL TURA FIZYCZNA I 

SPORT 
w zakresie kultury 
i sportu 

7 0,00 

0,00 

0,00 

OGÓŁEM 10 626 5 395 9 900 5317 78 794,45 
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Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Gzy z realizacji zadań na podstawie umów porozumień między 

JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015r. 

Tabela Nr 5 

ZAS 

mgr inż. 



Plan i wykonanie dotacji podmiotowej Gminy Gzy od początku roku 

do 30 czerwca 2015r. 

Tabela Nr 6 

801 80101 324 995,00 161 720,00 

801 80103 
Społeczna Szkoła Podstawowa w 

73 260,96 37 431, 
Gzach 

801 80150 30 200,00 15 100,00 

921 92116 
Gminna Biblioteka Publiczna w 

100 000,00 52359,00
Gzach 

OGÓŁEM 528455,96 266 610,00 

mgr int. 



% 

Załącmik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 32/2015 

Wójta Gminy Gzy 
z dnia 24.08.2015r. 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

za I półrocze 2015r. 

Wykonanie
Wyszczególnienie Plan 2015 Lp. 

30.06.2015r. 

1. Dochody ogółem z tego: 

- dochody bieżące 

- dochody majątkowe w tym: 

ze sprzedaży maj ątku 

2. Wydatki ogółem z tego: 

- wydatki bieżące z tym: 

wydatki na obsługę długu 

- wydatki maj ątkowe 

123.583,40 423.318,63Wynik budżetu (rubr. 1-2) 3. 

276.416,60 277.966,02 100,56Przychody budżetu 4. 

277.966,02 100,56- wolne środki 276.416,60 

0,00W tym: na pokrycie deficytu budżetu 0,00 

200.000,00 50,005. Rozchody budżetu 400.000,00 

50,00200.000,00- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek 400.000,00 

2.901.050,00 3.101.050,006. Kwota długu 

0,000,00 0,00Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia 
przez JST zobowiązań po likwidowanych i 
przekształcanych jednostkach zaliczanych do 
sektora finansów publicznych 

7. 

10.690.937,06 

10.425.137,06 

265.800,00 

100.000,00 

10.567.353,66 

9.841.254,68 

130.000,00 

726.098,98 

5.819.241,85 54,43 

5.797.491,85 55,61 

21.750,00 8,18 

0,00 0,00 

5.395.923,22 51,06 

5.317.128,77 54,03 

87.295,15 67,15 

78.794,45 10,85 
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% Lp. Wyszczególnienie Plan 2015 
Wykonanie 
30.06.2015r. 

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o 
której mowa w art. 242 ustawy 
- różnica między dochodami bieżącymi a 583.882,38 480.363,08 82,27 
wydatkami bieżącymi 
- różnica między dochodami bieżącymi 860.298,98 758.329,10 88,15 
powiększonymi o nadwyżkę budżetową i 
wolne środki a wydatkami bieżącymi 

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań (kredyty i 4,96% 
odsetki) o której mowa w art. 243 ust. 1 
ustawy o finansach publicznych. 

- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 8,32% 
określony w art. 243 ust.1 

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 123.583,40 0,00 0,00 
budżetowej, 
- w tym: na spłatę kredytów 123.583,40 0,00 0,00 

11. Informacje uzupełniające o wybranych 
rodzajach wydatków budżetowych 
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki 4.958.465,31 2.567.932,40 51,79 
od nich naliczane 
- wydatki związane z funkcjonowaniem 1.784.150,38 834.748,00 46,79 
organów jednostek samorządu terytorialnego 

12. Finansowanie programów, projektów lub 
zadań realizowanych z udziałem środków, o 

których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
- dochody bieżące na programy, projekty lub 31.988,00 13.030,00 40,73 
zadania finansowane z udziałem środków o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
- dochody majątkowe na programy, projekty 68.300,00 0,00 0,00 
lub zadania finansowane z udziałem środków o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
- wydatki bieżące na programy, projekty lub 31.988,00 12.428,69 38,85 
zadania finansowane z udziałem środków o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
- wydatki majątkowe na programy, projekty 68.300,00 0,00 0,00 
lub zadania finansowane z udziałem środków o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
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% Lp. Wyszczególnienie 

13. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 
przez jst zobowiązań polikwidowanych i 

przekształcanych samodzielnych zakładach 
opieki zdrowotnej 

14. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów 

wartościowych o których mowa w pkt 5 

wynikaj ące z tytułu zobowiązań już 
zaciągniętych 

15. Dane dotyczące emitowanych obligacji 
przychodowych, 

- środki z przedsięwzięcia gromadzone na 
rachunku bankowym 

Plan 2015 

0,00 

400.000,00 

0,00 

Wykonanie 
30.06.2015r. 

0,00 0,00 

200.000,00 50,00 

0,00 0,00 

Objaśnienia 

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2020 została uchwalona uchwałą Nr IV/14/2015 


Rady Gminy Gzy z dnia 21 stycznia 2015r. 

Do dnia 30 czerwca 2015 roku dokonano następujących zmian: 


- uchwała nr V/19/2015 z dnia 30.03.2015r. Rady Gminy Gzy; 


- uchwała nr VI/26/2015 z dnia 8.05.2015r.Rady Gminy Gzy. 

Zmiany planu dochodów i wydatków wynikły z planu dotacji na zadania rządowe i zlecone, 


dofinansowanie zadań własnych, zmniejszenie subwencji oświatowej, zmian dotacji na projekt przy 

udziale środków unijnych, wydatków majątkowych, wprowadzenie wolnych środków oraz innych 


zmian wynikających w trakcie realizacji budżetu. 


Po dokonanych zmianach w WPF kategorie ekonomiczne po stronie dochodów i wydatków zawarte 

w WPF na dzień 30 czerwca 2015 r. są niższe o 59.355,00 zł od uchwały budżetowej po zmianach, 

gdyż zmiany uchwały budżetowej nastąpiły Zarządzeniem Wójta Nr 17/2015, 19/2015 i 21/2015 w 


dniach od 22 maja do 30 czerwca 2015r. w związku z otrzymaniem dotacji celowych. Wynik 


budżetu zgodny z uchwałą budżetową po zmianach. 


W pozycji 1 - dochody ogółem wykonanie 54,43 % , dochody bieżące wykonanie - 55,61 %, 

dochody majątkowe - 8,18%. 

Niżej zostały wykonane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 

44,86 % co daję kwotę ubytku dochodów 76.582,00 zł dochody z tego tytułu są niższe 

od planowanych w pierwszym półroczu w związku z zwrotami podatku przez urzędy skarbowe. 

Analizując poprzednie lata w II półroczu dochody z tego tytułu uległy znacznemu zwiększeniu 


i były wykonane. 

Realizacja dochodów na zadania rządowe zlecone gminie ustawami przebiegała zgodnie 


z planem. 

Dochody z sprzedaży działek planowane w II półroczu. W I półroczu przygotowywano niezbędne 
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dokumenty do przeprowadzenia przetargów. 
Dotację z Województwa Mazowieckiego w kwocie 60.000,00 zł , Gmina otrzyma po wykonaniu 
zadania i rozliczeniu finansowym zgodnie z zawartą umowa z dnia 29 czerwca 2015r. 

W poz. 2 - wydatki ogółem zrealizowano w 51,06 %. Realizacja zadań bieżących i zadań 
rządowych zleconych gminie przebiegała zgodnie z planem. Wydatki bieżące wykonano w 
54,03%, natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 78.794,45 zł, co stanowi 10,85% 
planu. 
W Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane są wydatki majątkowe na: 

- inwestycje roczne w kwocie 517.705,00 zł; 
- przedsięwzięcia wieloletnie w kwocie 150.000,00 zł; 
- wydatki na podstawie porozumień w kwocie 58.393,98 zł. 

Ogółem wydatki majątkowe w kwocie 726.098,98 zł. 

Z inwestycji rocznych wykonano następujące zadania: 
- przekazanie środków zgodnie z umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w 

sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu 
konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa 
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, przez stworzenie zintegrowanych baz 
wiedzy o Mazowszu " - 9.668,96 zł; 
aktualizacja przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na "Przebudowę drogi gminnej 
we wsi Żebry Wiatraki " - 1.108,00 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano 
umowę w dniu 10.08.2015r. z wykonawcą. Realizacja zadania do 30.09.2015r .. Inwestycja 
realizowana przy udziale środków z Województwa Mazowieckiego. Podpisano umowę w 
dniu 29.06.2015r. na kwotę 60.000,00 zł; 
wykonanie drenów osuszających drogę we wsi Porzowo - 8.110,00 zł, z tego z funduszy 
sołeckiego - 8.110,00 zł; 
umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy 
przy realizacji projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach 
województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału 
województwa" - 18.725,02 zł; 
opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania "Wykonanie łazienki w PSP 
Przewodowo". Zadanie zostało wykonane w miesiącu sierpniu 2015 roku. Płatność faktur w 
miesiącu sierpniu 2015 roku - 1.230,00 zł; 
zakup ksero Publiczne Gimnazjum w Gzach - 7.000,00 zł; 
zakup sprzętu komputerowego z funduszu sołeckiego Gzy i przekazanie w użyczenie 
Społecznej Szkole Podstawowej w Gzach - 3.999,98 zł; 
utwardzenie placu w Kozłówce przy świetlicy z funduszu sołeckiego - 8.000,00 zł; 
zakup sprzętu na plac zabaw Żebry Falbogi z funduszu sołeckiego - 8.976,00 zł; 
ogrodzenie działki przy świetlicy w Gzach z funduszu sołeckiego - 2.055,51 zł; 
zakup i montaż wiat przystankowych Sisice i Grochy Imbrzyki - 9.620,98 zł, w tym z 
funduszu sołeckiego Grochy Imbrzyki - 4.532,00 zł. 

Pozostałe zadania są w trakcie przygotowania i będą realizowane w II półroczu 2015r. 

Z przedsięwzięć wieloletnich na zadanie "Budowa budynku gospodarczego " wydatkowano kwotę 
300,00 zł na aktualizację kosztorysu. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonawcę robót. W 
wyniku przetargu wybrano wykonawcę i podpisano umowę w dniu 18.05.2015r. Okres realizacji 
zadania do 30.09.2015r. w tym stan surowy otwarty do 30.07.2015r. 
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Z wydatków majątkowych zrealizowano kwotę 28.393,98 zł na podstawie porozumień z 
Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. 

W poz. 3 - wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2015r. plan - nadwyżka 123.583,40 zł -
wykonanie nadwyżka budżetu 423.318,63 zł wiąże się z niskim wykonaniem planu wydatków 
majątkowych za I półrocze 2015r. 

W poz. 4 - przychody budżetu plan 276.416,60 zł; wykonanie 277.966,02 zł wprowadzono do 
planu wolne środki uchwałą nr VI/27/2015 Rady Gminy Gzy na spłatę kredytów bankowych. 

W poz. 5 spłata rat kredytów w kwocie 200.000,00 zł na podstawie harmonogramów 
zaciągniętych kredytów zgodnie z zawartymi umowami z bankami, wykonanie 500/0 planu. 

W poz. 6 - kwota długu na dzień 30 czerwca 2015r. wynosi 3.101.050,00 zł , planowany stan 
zadłużenia na dzień 30 grudnia 2015r. 2.901.050,00 zł zgodnie z zawartymi umowami 
z bankami. 

W poz. 9 - planowany wskaźnik spłaty rat kredytów bankowych wraz z odsetkami do planu 
dochodów ogółem wynosi 4,96%. Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań wynikający z art. 243 ust.1 
ustawy o finansach publicznych 8,32%. 

W poz. 10 - plan - 0,00. 

W poz. 11 plan i wykonanie wydatków związanych z wynagrodzeniami i składek ZUS 
i Fundusz Pracy dla wszystkich jednostek budżetowych podległych gminie, wykonanie 51,79%. 
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst dotyczą planu i wykonania wydatków rozdziału 
75022 - Rada Gminy i rozdziału 75023 - Urząd Gminy, wykonanie w 46,79%. 

W poz. 12 - realizacja zadań przy udziale środków unijnych. 
- Realizacja projektu "Bajkowy oddział przedszkolny " w Publicznej Szkole Podstawowej w 

Skaszewie Włościańskim. W I półroczu ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę do 
wykonania projektu. Koszt projektu po przetargu 88.685,16 zł. Okres realizacji do końca 
sierpnia 2015r. 
W okresie od 01.09.2014r. do 30 czerwca 2015r. realizowany był projekt z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach umowy partnerskiej z Samorządem Województwa 
Mazowieckiego pn "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe 
zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość " w Publicznym Gimnazjum w 
Gzach. Wydatki projektu poniesione ogółem - 33.851,98 zł, w tym w roku 2014 -
11.423,29zł, w roku 2015 - 12.428,69 zł. Źródło finansowania 85% ze środków unijnych, 
10% budżet państwa i 5% - wkład wniesiony przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego. 
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Załącznik Nr 3 do 
Zarządzenia Nr 32/2015 
Wójta Gminy Gzy 
z dnia 24.08.2015r. 

Informacja z wykonania planu finansowego 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach 
za I półrocze 2015r. 

PRZYCHODY 

Lp. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

2.1 

2.2 

3 

Treść Plan Wykonanie 

Dotacj e otrzymane z budżetu gminy 100.000,00 52.359,00 

Pozostałe przychody 
Dotacja z Fundacji Orange 553,16 553,16 
Inne przychody 0,00 1.550,14 

Razem 100.553,16 54.462,30 

Stan środków na początek roku 0,00 4.006,03 

Ogółem 100.553,16 58.468,33 

Wynagrodzenia 68.000,00 33.426,90 

Ubezpieczenia i różne świadczenia 18.200,00 10.145,10 

Zużycie materiałów i energia 11.100,00 8.256,69 

Usługi obce 2.953,16 1.298,43 

Pozostałe 300,00 79,24 

Ogółem 100.553,16 53.206,36 

Stan środków na 30.06.2015r. 1.583,94 

Ogółem 54.790,30 

Zobowiązanie niewymagalne BO 0,00 4.006,03 

zapłacone 

Zobowiązanie ogółem na dzień 0,00 328,00 

30.06.2015r. 
w tym: 

Zobowiązania wymagalne 0,00 0,00 

Zobowiązania niewymagalne 0,00 328,00 

Należności ogółem na dzień 30.06.2015r. 0,00 0,00 



Zobowiązania niewymagalne dotyczą zaliczki na podatek dochodowy za m-c czerwiec, termin 
płatności lipiec 2015r. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach posiada Filię biblioteczną w Skaszewie. 

Księgozbiór bibliotek na koniec I półrocza 2015 r. liczył 18914 woluminów. 

W rozbiciu na poszczególne typy literatury przedstawia się następująco: 

Lp. Typ literatury GBP Filia Razem 

1 Literatura piękna dla dzieci 2952 2111 5063 

2 Literatura piękna dla dorosłych 5851 3599 9450 

3 Literatura popularnonaukowa 3000 1401 4401 

Ogółem 11803 7111 18914 

W ciągu I półrocza biblioteka zakupiła 207 książek o wartości 4.130,28 zł., z czego 143 dla 

GBP w Gzach, a 64 dla Filii w Skaszewie. Otrzymaliśmy w darze 41 książek o wartości 227,90zł z 

Muzeum Regionalnego w Pułtusku, Hurtowni Książek "Kaprys s " w Olkuszu oraz od anonimowego 

darczyńcy. 

Do końca czerwca 2015r. wypożyczyliśmy naszym czytelnikom 2328 książek, z czego 

w GBP 1857, w Filii 471. W I półroczu w GBP w Gzach usunięto z księgozbioru 475 książek. 

Była to selekcja książek zniszczonych i zdezaktualizowanych. 

Zamawiamy w prenumeracie 6 czasopism, z czego dla GBP 5 tytułów, a dla Filii 3. 

Do końca czerwca 2015r. zarejestrowaliśmy 209 czytelników, z czego w GBP 138, w Filii 71. 

Czytelnicy mogą korzystać z 3 komputerów i bezpłatnego internetu. Lokal przystosowany 

jest dla osób niepełnosprawnych. W pracy codziennej urządzamy wystawki książek związane 

z rocznicami sławnych ludzi i pisarzy oraz organizujemy konkursy dla dzieci i młodzieży. 

W czasie ferii zimowych zorganizowaliśmy dla dzieci "Ferie w bibliotece " , podczas których 

dzieci obejrzały przedstawienie teatralne "Bajeczna Księga " , spotkały się ze strażakami 

i policjantami, uczestniczyły w warsztatach plastycznych. 

Współpracujemy ze szkołami, instytucjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi na terenie 

naszej gminy. W marcu zostało zorganizowane spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 

dla członków Klubu Seniora, natomiast w kwietniu spotkanie wielkanocne. 

mgr inż. 


