
Zarządzenie Nr 127/11 

Wójta Gminy Ostróda 

   z dnia 14 listopada 2011r. 

 

 

w sprawie: projektu uchwały  budżetowej gminy na 2012 rok. 

 

 

 Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r  

o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 r  Nr 157 poz. 1240 z póź. zm./  

Wójt Gminy  z a r z ą d z a, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Przedkładam projekt uchwały budżetowej wraz załącznikami i uzasadnieniem: 

1) Radzie Gminy Ostróda; 

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania. 

 

§ 2. 

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Ostróda 

Gustaw Marek Brzezin 



 

            Gmina Ostróda  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Uchwały budżetowej   

na rok  2012  

 

 

Ostróda, dnia 14 listopada  2011r 

 

 



PROJEKT 

Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Wójta Gminy 

Nr  

z dnia r 

 

Uchwała Nr ............... 
Rady Gminy Ostróda 

z dnia ............... 
 

 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2012 r.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 

212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236,  

art. 237 , art. 239 , art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.)  Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Dochody budżetu gminy w wysokości            42.401.433 zł,  

z tego: dochody bieżące w wysokości              40.002.829 zł, 

  dochody majątkowe w wysokości           2.398.604 zł. 

- zgodnie z załącznikiem nr 1 

§ 2 

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości            42.796.687 zł,  

     z tego: wydatki bieżące w wysokości  40.398.083 zł, 

   wydatki majątkowe w wysokości         2.398.604 zł. 

    - zgodnie z załącznikiem nr 2 

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 2.398.604 zł,  

    - zgodnie  z załącznikiem nr 3 

3.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy  

   strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł  

   zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 355.963 zł,  

   -  zgodnie  z załącznikiem nr 4  

 

 



4. Dochody i wydatki związane z realizacją: 

     1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce 

        samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  

     -  zgodnie  załącznikiem  nr 5 .  

§ 3 

1.  Deficyt budżetu gminy w wysokości 395.254. zł zostanie pokryty przychodami  

      pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy. 

 

§ 4 

Przychody budżetu w wysokości 1.905.279 zł, rozchody budżetu w wysokości 

1.510.025. zł,  

- zgodnie z załącznikiem nr 6 

§ 5 

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych 

papierów wartościowych zaciąganych na: 

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie    3.000.000, zł ; 

 

§ 6 

1. Ustala się dochody w kwocie 220.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 216.000 zł na realizację 

zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań określonych w 

gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 

 

§ 7  

Ustala się dochody i wydatki z tytułu; 

1) opłat i kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia  z dnia 

    27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150 

    ze zm.): 



1) dochody w wysokości 1.090.000 zł, 

2) wydatki w wysokości  1.090.000 zł. 

2) opłata produktowa, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 

    2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi  

    odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej ( Dz. U. 2007 nr  

    90 poz. 607) 

               1) dochody w wysokości 2.790 zł, 

               2) wydatku w wysokości 2.790 zł. 

 

§ 8 

Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy 

ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 556.834 zł  

– zgodnie z załącznikiem nr 7 

§ 9 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy obejmują: 

1) dotacje podmiotowe w wysokości 1.312.397 zł, 

2) dotacje celowe w wysokości         1.064.190 zł, 

- zgodnie z  załącznik nr 8. 

§ 10 

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: 

- przychody  3.955.538 zł, 

- koszty        3.955.538 zł,   

- zgodnie z załącznikiem nr 9. 

§ 11 

1. Rezerwa ogólna wynosi 134.570 zł, 

2. Rezerwa celowa wynosi 101.500 zł na zarządzanie kryzysowe. 

§ 12 

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów 

wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań : 

 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, 



2. Ponadto upoważnia się Wójta do: 

  1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach 

następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z 

których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 

  2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 

 

§ 13 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 

   § 14 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-

Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012r. 

 

 



w  złotych

dochody własne dotacje subwencje środki unijne dochody własne dotacje środki unijne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

010  Rolnictwo i łowiectwo 7 864 320          14 775             14 775           14 775           -                   -                     -                -                     -                   -            -                   

01010
Infrastruktura wodociągowa i saniitacyjna 

wsi
7 856 820          -                      -                    -                    -                  -                     -               -                    -                  -           -                   

6207

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 

7 736 820           

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 

gmin (związków  gmin), powiatów (związków 

powiatów), samorządów województw, 

pozyskanych z innych źródeł

120 000              

01095 Pozostała działalność 7 500                 14 775            14 775           14 775           -                  -                     -               -                    -                  -           -                   

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 

7 500                  14 775             14 775            14 775           

600 Transport i łączność 153 390             6 030               6 030             6 030             -                   -                     -                -                     -                   -            -                   

60016 Drogi publiczne gminne 153 390             6 030              6 030             6 030             -                  -                     -               -                    -                  -           -                   

0690 Wpływy z różnych opłat 7 270                  6 030               6 030              6 030             

6207

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 

146 120              

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 414 710          2 493 054        216 220         216 220         -                   -                     -                2 276 834       2 276 834     -            -                   

70004
Różne jednostki obsługi gospodarki 

mieszkaniowej
120 960             122 330          122 330         122 330         -                  -                     -               -                    -                  -           -                   

0690 Wpływy z różnych opłat 200                    100                  100                 100                

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 

119 760              121 230           121 230          121 230          

0920 Pozostałe odsetki 1 000                  1 000               1 000              1 000             

Dochody 

bieżące

z tego
Przewidywane 

wyk. za 2011 r.*

Plan

2012 r.
DziałRozdział §

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy

Nr

z dnia

Planowane dochody budżetu gminy na 2012 r  w/g działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dochody 

majątkowe

z tego
dochdy bieżące dochody majątkoweTreść
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70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 293 750          2 370 724       93 890           93 890           -                  -                     -               2 276 834      2 276 834    -           -                   

0470
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 

użytkowanie wieczyste nieruchomości 
24 380                23 860             23 860            23 860           

0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw

43 870                16 690             16 690            16 690           

0690 Wpływy z różnych opłat 200                    200                  200                 200                

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych 

96 400                53 140             53 140            53 140           

0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego przysługującego 

osobom fizycznym w  prawo własności 

3 400                  4 360               4 360              4 360            

0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości 

1 124 500           2 272 474        2 272 474       2 272 474     

0920 Pozostałe odsetki 1 000                  

710 Działalność usługowa 8 100                 7 660               7 660             7 660             -                   -                     -                -                     -                   -            -                   

71035 Cmentarze 8 100                 7 660              7 660             7 660             -                  -                     -               -                    -                  -           -                   

0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw

7 100                  7 660               7 660              7 660             

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na zadania bieżące realizowane przez gminę na 

podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej

1 000                  

750 Administracja publiczna 98 460               111 700           111 700         8 179             103 521       -                     -                -                     -                   -            -                   

75011 Urzędy wojewódzkie 85 060               103 600          103 600         79                 103 521       -                     -               -                    -                  -           -                   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom  gmin)  ustawami

84 960                103 521           103 521          103 521        

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacja zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami

100                    79                    79                  79                  

75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 
13 400               8 100              8 100             8 100             -                  -                     -               -                    -                  -           -                   

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 

10 800                7 200               7 200              7 200             

0970 Wpływy z różnych dochodów 2 600                  900                  900                 900                
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751

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa

2 500                 2 606               2 606             -                     2 606           -                     -                -                     -                   -            -                   

75101
Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa
2 500                  2 606               2 606              -                     2 606            -                      -                -                     -                   -            -                    

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom  gmin)  ustawami

2 500                  2 606               2 606              2 606            

756

Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem

14 005 440         14 884 633      14 884 633     14 884 633    -                   -                     -                -                     -                   -            -                   

75601
Wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych
10 540               12 920            12 920           12 920           -                  -                     -               -                    -                  -           -                   

0350
Podatek od działalności gospodarczej osób 

fizycznych, opłacanych w  postaci karty 

podatkowej

10 540                12 920             12 920            12 920           

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku 

leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat 

lokalnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych

4 921 000          5 674 600       5 674 600      5 674 600      -                  -                     -               -                    -                  -           -                   

0310 Podatek od nieruchomości 4 307 500           5 004 400        5 004 400       5 004 400       

0320 Podatek rolny 223 000              253 800           253 800          253 800          

0330 Podatek leśny 280 400              340 700           340 700          340 700          

0340 Podatek od środków  transportowych 71 700                72 800             72 800            72 800           

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 8 400                  2 900               2 900              2 900             

0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków  i opłat
30 000                

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku 

leśnego, podatku od spadków i darowizn, 

podatku od czynności cywilnoprawnych 

oraz podatków i opłat lokalnych od osób 

fizycznych 

2 948 500          3 415 850       3 415 850      3 415 850      -                  -                     -               -                    -                  -           -                   

0310 Podatek od nieruchomości 1 308 600           1 654 800        1 654 800       1 654 800       

0320 Podatek rolny 1 109 300           1 225 900        1 225 900       1 225 900       

0330 Podatek leśny 17 300                19 180             19 180            19 180           

0340 Podatek od środków  transportowych 108 800              113 150           113 150          113 150          

0360 Podatek od spadków i darowizn 30 000                30 000             30 000            30 000           

0440 Wpływy z opłaty miejscowej 65 500                76 170             76 170            176 170          

0500 Pdatek od czynności cywilnoprawnych 264 900              247 780           247 780          147 780          

0690 Wpływy z różnych opłat 13 700                17 670             17 670            17 670           

0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków  i opłat
30 400                31 200             31 200            31 200           
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75618
Wpływy z innych opłat stanowiących 

dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw

267 600             267 400          267 400         267 400         -                  -                     -               -                    -                  -           -                   

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 41 000                41 000             41 000            41 000           

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6 400                  6 400               6 400              6 400             

0480
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż 

napojów  alkoholowych
220 200              220 000           220 000          220 000          

75619 Wpływy z różnych rozliczeń 7 400                 5 770              5 770             5 770             -                  -                     -               -                    -                  -           -                   

2680
Rekompensaty utraconych dochodów w 

podatkach i opłatach lokalnych
7 400                  5 770               5 770              5 770             

75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa 
5 850 400          5 508 093       5 508 093      5 508 093      -                  -                     -               -                    -                  -           -                   

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 810 200           5 465 913        5 465 913       5 465 913       

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 40 200                42 180             42 180            42 180           

758 Różne rozliczenia 15 003 670         14 338 646      14 338 646     88 450           -                   14 250 196     -                -                     -                   -            -                   

75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego
10 776 280        11 049 594     11 049 594    -                    -                  11 049 594    -               -                    -                  -           -                   

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 776 280         11 049 594      11 049 594     11 049 594     

75807
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 

gmin
3 620 850          3 200 602       3 200 602      -                    -                  3 200 602      -               -                    -                  -           -                   

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 620 850           3 200 602        3 200 602       3 200 602       

75814 Różne rozliczenia finansowe 597 620             88 450            88 450           88 450           -                  -                     -               -                    -                  -           -                   

0920 Pozostałe odsetki 50 000                54 850             54 850            54 850           

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 

pieniężnej
81 200                

0970 Wpływy z różnych dochodów 61 410                33 600             33 600            33 600           

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 5i 6 ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich

14 730                

2990
Wpływy środków finansowych z 

niewykorzystanych w terminie wydatków, które 

nie wygasają z upływem roku budżetowego

75 990                

6207

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 

178 320              

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin)

134 230              

6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych gmin

1 740                  

75831
Część równoważąca subwencji ogólnej dla 

gmin
8 920                 -                      -                    -                    -                  -                     -               -                    -                  -           -                   

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 920                  
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801 Oświata i wychowanie 537 650             685 769           685 769         647 060         -                   -                     38 709      -                     -                   -            -                   

80101 Szkoły podstawowe 12 420               38 709            38 709           -                    -                  -                     38 709      -                    -                  -           -                   

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 5i 6 ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich

32 903            32 903           32 903      

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 5i 6 ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich

5 806              5 806             5 806        

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin)

6 300                  

0970 Wpływy z różnych dochodów 6 120                  

80104 Przedszkola 304 790             69 000            69 000           69 000           -                  -                     -               -                    -                  -           -                   

0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw

102 130              69 000             69 000            69 000           

0830 Wpływy z usług 202 660              

80110 Gimnazja 18 300               -                      -                    -                    -                  -                     -               -                    -                  -           -                   

0970 Wpływy z różnych dochodów 18 300                

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 202 140             578 060          578 060         578 060         -                  -                     -               -                    -                  -           -                   

0830 Wpływy z usług 202 140              578 060           578 060          578 060          

852 Pomoc społeczna 8 767 030          8 637 000        8 637 000       92 000           8 545 000     -                     -                -                     -                   -            -                   

85212 Domy pomocy społecznej 8 200                 

0970 Wpływy z różnych dochodów 8 200                 

85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z 

funduszy alimentacyjnego oraz składki na 
478 780             180 000          180 000         -                    180 000       -                     -               -                    -                  -           -                   

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom  gmin)  ustawami

478 780             180 000           180 000         180 000       

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z 

funduszy alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego

7 177 290          7 743 000       7 743 000      62 000           7 681 000    -                     -               -                    -                  -           -                   

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom  gmin)  ustawami

7 114 110           7 681 000        7 681 000       7 681 000     

2360

dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacja zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami

63 180                62 000             62 000            62 000           
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85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia  z pomocy społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej

98 650               79 000            79 000           -                    79 000         -                     -               -                    -                  -           -                   

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom  gmin)  ustawami

37 190                26 000             26 000            26 000          

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin)

61 460                53 000             53 000            53 000          

85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe
150 800             84 000            84 000           -                    84 000         -                     -               -                    -                  -           -                   

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin)

150 800              84 000             84 000            84 000          

85216 Zasiłki stałe 366 120             193 000          193 000         -                    193 000       -                     -               -                    -                  -           -                   

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin)

366 120              193 000           193 000          193 000        

85219 Ośrodki pomocy społecznej 264 020             201 000          201 000         -                    201 000       -                     -               -                    -                  -           -                   

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin)

264 020              201 000           201 000          201 000        

85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze
28 170               30 000            30 000           30 000           -                  -                     -               -                    -                  -           -                   

0830 Wpływy z usług 28 170                30 000             30 000            30 000           

85295 Pozostała działalność 195 000             127 000          127 000         -                    127 000       -                     -               -                    -                  -           -                   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin)

195 000              127 000           127 000          127 000        

853
Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej
370 220             -                      -                     -                     -                   -                     -                -                     -                   -            -                   

85395 Pozostała działalność 370 220             -                      -                    -                    -                  -                     -               -                    -                  -           -                   

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 5i 6 ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich

336 200              

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 5i 6 ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich

34 020                

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 225 500             -                      -                     -                     -                   -                     -                -                     -                   -            -                   

85415 Pomoc materialna dla uczniów 225 500             -                      -                    -                    -                  -                     -               -                    -                  -           -                   

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin)

225 500              
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900
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska
1 094 920          1 092 790        1 092 790       1 092 790      -                   -                     -                -                     -                   -            -                   

90019

Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska

1 090 000          1 090 000       1 090 000      1 090 000      -                  -                     -               -                    -                  -           -                   

0690 Wpływy z różnych opłat 1 090 000           1 090 000        1 090 000       1 090 000       

90020
Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat 

produktowych

3 920                 2 790              2 790             2 790             -                  -                     -               -                    -                  -           -                   

0400 Wpływy z opłaty produktowej 3 920                  2 790               2 790              2 790             

90095 Pozostała działalność 1 000                 

2700
Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin, powiatów, samorządów, 

pozyskane z innych źródeł

1 000                  

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 380                 126 770           5 000             5 000             -                   -                     -                121 770          -                   -            121 770        

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 380                 126 770          5 000             5 000             -                  -                     -               121 770         -                  -           121 770       

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 

7 380                  5 000               5 000              5 000             

6207

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 5i 6 ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich

121 770           121 770          121 770        

926 Kultura fizyczna 933 000             -                      -                     -                     -                   -                     -                -                     -                   -            -                   

92601 Obiekty sportowe 933 000             -                      -                    -                    -                  -                     -               -                    -                  -           -                   

6207

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 5i 6 ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich

364 000              

6300

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy 

finansowej udzielonej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych

100 000              

6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych gmin

469 000              

50 486 290         42 401 433      40 002 829     17 062 797     8 651 127     14 250 196     38 709       2 398 604       2 276 834     -            121 770        Dochody ogółem

*) - kol. 5 tylko do projektu
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z dnia 

w złotych

Wynagro-

dzenia i 

składki od 

nich 

naliczane

wydatki 

związane z 

realizacją 

statutowych 

zadań 

jednostek

Dotacje na 

zadania 

bieżące

świadczenia 

na rzecz osób 

fizycznych

w. na 

programy 

finansowane  

z udziałem 

środków 

opisanych w 

art. 5 ust. 1 

pkt 2. i 3 ufp 

w części zw. z 

realizacja 

zadań jst

Wypłaty

z tytułu 

poręczeń

i gwarancji 

udzielonych 

przez jst 

przypadajace 

do spłaty w 

roku 

budżetowym

Wydatki na 

obsługę 

długu

wydatki 

majątkowe

inwestycje i 

zakupy 

inwestycyjne 

inwestycje i 

zakupy 

inwestycyjnen

a programy 

finansowane z 

udziałem 

środków wym. 

w art.5 ust. 1 

pkt 2. i 3 ufp  

zakup i 

objęcie 

akcji i 

udziałów

wniesienie 

wkładów do 

spółek prawa 

handlowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

010
Rolnictwo i łowiectwo

      9 699 510            509 600            29 600                     -           29 600                   -                      -                      -                      -                    -           480 000           480 000                      -                 -                     -    

01010
Infrastruktura wodociągowa i 

sanitacyjna wsi 
     9 674 510            480 000                     -                     -                    -                   -                     -                     -                      -                   -          480 000          480 000                      -                 -                     -    

4270 Zakup usług remontowych            33 500    

4430 Różne opłaty i składki              4 740    

6050
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych
         569 100            480 000           480 000           480 000    

6057
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych
      6 200 040    

6059
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych
      2 867 130    

01030 Izby rolnicze           25 000              29 600            29 600                     -           29 600                   -                     -                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 

wysokości 2% uzyskanych wpływów z 

podatku rolnego

           25 000              29 600            29 600           29 600    

600 Transport i łączność       1 670 810         1 371 473          921 473            57 725         413 748        450 000                      -                      -                      -                    -           450 000           450 000                      -                 -                     -    

60004 Lokalny transport zbiorowy         455 220            450 000          450 000                     -                    -       450 000                     -                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na 

zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego

         455 220            450 000          450 000        450 000    

60014 Drogi publiczne powiatowe         125 120                       -                     -                     -                    -                   -                     -                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

2710
Dotacja celowa na pomoc finansową 

udzeloną między jst na dofinansowan          125 120    

60016 Drogi publiczne gminne      1 090 470            921 473          471 473           57 725         413 748                   -                     -                     -                      -                   -          450 000          450 000                      -                 -                     -    

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne            20 990                7 600              7 600              7 600    

4120 Składki na fundusz pracy              3 320                   125                 125                 125    

4170
Wynagrodzenia bezosobowe

         163 670              50 000            50 000            50 000    

4210 Zakup materiałów i wyposażenia            15 880              24 646            24 646           24 646    

4270 Zakup usług remontowych          403 430            304 302          304 302         304 302    

4300 Zakup usług pozostałych          238 580              84 800            84 800           84 800    

Nazwa

Przewidywane 

wykonanie za 

2011 r.**

Plan

na 2012 r.

w tym:

z tego:

Wydatki 

bieżące

z tego:

Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Gminy

Nr

Planowane wydatki budżetu gminy na  2012 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dział Rozdział §*
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6050
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych
             8 480            450 000           450 000           450 000    

6057
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych
         146 120    

6059
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych
           90 000    

700
Gospodarka mieszkaniowa

         364 230            296 670          296 670            29 420         267 250                   -                      -                      -                      -                    -                      -                      -                      -                 -                     -    

70004
Różne jednostki obsługi gospodarki 

mieszkaniowej
        200 700            141 920          141 920           29 420         112 500                   -                     -                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne              4 000                3 600              3 600              3 600    

4120 Składki na fundusz pracy                 500                   620                 620                 620    

4170 Wynagrodzenia bezosobowe            32 500              25 200            25 200            25 200    

4210 Zakup materiałów i wyposażenia            49 540              52 000            52 000           52 000    

4260 Zakup energii              9 550              10 000            10 000           10 000    

4270 Zakup usług remontowych            81 900              20 000            20 000           20 000    

4300 Zakup usług pozostałych            22 500              29 000            29 000           29 000    

4430
Opłaty na rzecz budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego                 210    

4520 Różne opłaty i składki             1 500              1 500             1 500    

70005
Gospodarka gruntami 

nieruchomościami         163 530            154 750          154 750                     -         154 750                   -                     -                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

4260 Zakup energii              1 300                4 000              4 000             4 000    

4300 Zakup usług pozostałych          150 750            122 600          122 600         122 600    

4430 Różne opłaty i składki              4 350                8 150              8 150             8 150    

4590
Kary i odszkodowania wypłacane na 

rzecz osób fizycznych
             7 130              20 000            20 000           20 000    

710
Działalność usługowa

         332 970            340 080          340 080          143 580         196 500                   -                      -                      -                      -                    -                      -                      -                      -                 -                     -    

71004
Plany zagospodarowania 

przestrzennego
        289 110            298 000          298 000         135 000         163 000                   -                     -                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                 100                2 322              2 322              2 322    

4120 Składki na fundusz pracy                  20                   378                 378                 378    

4170 Wynagrodzenia bezosobowe            97 700            132 300          132 300          132 300    

4300 Zakup usług pozostałych          191 290            163 000          163 000         163 000    

71035
Cmentarze

          43 860              42 080            42 080             8 580           33 500                   -                     -                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne              1 110                1 110              1 110              1 110    

4120 Składki na fundusz pracy                  50                   170                 170                 170    

4170 Wynagrodzenia bezosobowe              7 300                7 300              7 300              7 300    

4210 Zakup materiałów i wyposażenia              1 170                2 000              2 000             2 000    

4260 Zakup energii              3 000                3 500              3 500             3 500    

4270 Zakup usług remontowych            14 450              12 000            12 000           12 000    

4300 Zakup usług pozostałych            16 780              16 000            16 000           16 000    

750
Administracja publiczna

      4 331 530         4 695 981       4 695 981       3 449 634         897 389            2 500          346 458                      -                      -                    -                      -                      -                      -                 -                     -    

75011
Urzędy wojewódzkie

          84 960            103 521          103 521         103 000               521                   -                     -                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników

           72 300              87 550            87 550            87 550    

4110
Składki na ubezpieczenia społeczne

           10 970              13 300            13 300            13 300    

4120
Składki na fundusz pracy

             1 690                2 150              2 150              2 150    
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4370

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci 

telefonicznej

               521                 521                521    

75022
Rady gmin (miast i miast na 

prawach powiatu)
        233 960            242 908          242 908                     -           13 000                   -          229 908                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

3030
Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych
         225 960            229 908          229 908          229 908    

4210
Zakup materiałów i wyposażenia

             1 000                5 000              5 000             5 000    

4300
Zakup usług pozostałych

             7 000                8 000              8 000             8 000    

75023
Urzędy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) 
     3 759 230         3 903 434       3 903 434      3 277 434         621 450                   -              4 550                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

3020
Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń
             3 100                4 550              4 550              4 550    

4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników

      2 335 000         2 578 900       2 578 900       2 578 900    

4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

         178 950            190 000          190 000          190 000    

4110
Składki na ubezpieczenia społeczne

         360 660            417 240          417 240          417 240    

4120
Składki na fundusz pracy

           53 200              67 294            67 294            67 294    

4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
             1 000                2 000              2 000             2 000    

4170 Wynagrodzenia bezosobowe            20 000              24 000            24 000            24 000    

4210 Zakup materiałów i wyposażenia          130 060            108 700          108 700         108 700    

4260 Zakup energii            68 500              80 000            80 000           80 000    

4270 Zakup usług remontowych            31 800              18 000            18 000           18 000    

4280 Zakup usług zdrowotnych              4 150                3 000              3 000             3 000    

4300 Zakup usług pozostałych          236 400            230 100          230 100         230 100    

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet              1 000     - 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 

ruchomej publicznej sieci telefonicznej

           11 800              12 000            12 000           12 000    

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci 

telefonicznej

           23 500              35 000            35 000           35 000    

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za 

budynki, lokale i pomieszczenia 

garażowe

                250    

4410
Podróże służbowe krajowe

           29 930              44 000            44 000           44 000    

4420
Podróże służbowe zagraniczne

                220                2 000              2 000             2 000    

4430
Różne opłaty i składki

            8 000              8 000             8 000    

4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
           61 040              63 650            63 650           63 650    

4700
Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej
           13 670              15 000            15 000           15 000    

6050
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych
         195 000    

75075
Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego         180 210            210 732          210 732             7 000         201 232           2 500                     -                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

2360

Dotacje celowe z budżetu jst udzielone 

w trybie art..221 ustawy na 

finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym 

działalność pozytku publicznego

            2 500              2 500            2 500    
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2900

Wpłaty gmin i powiatu na rzecz innych 

jednostek samorządu terytorialnego 

oraz związków gmin lub związków 

powiatu na dofinansowanie zadań 

bieżących

             2 380                2 400              2 400             2 400    

4170 Wynagrodzenia bezosobowe            11 080                7 000              7 000              7 000    

4210 Zakup materiałów i wyposażenia            33 200              36 232            36 232           36 232    

4300 Zakup usług pozostałych          101 380            110 200          110 200         110 200    

4430 Różne opłaty i składki            32 170              52 400            52 400           52 400    

75095
Pozostała działalność 

          73 170            235 386          235 386           62 200           61 186                   -          112 000                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

3030
Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych
           65 200            112 000          112 000          112 000    

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne           45 000            45 000            45 000    

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne             2 000              2 000              2 000    

4120 Składki na fundusz pracy                200                 200                 200    

4170 Wynagrodzenia bezosobowe           15 000            15 000            15 000    

4210 Zakup materiałów i wyposażenia              2 810                4 000              4 000             4 000    

4300 Zakup usług pozostałych              5 160              54 386            54 386           54 386    

4430 Różne opłaty i składki             2 800              2 800             2 800    

751

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 

             2 500                2 606              2 606              2 606                     -                   -                      -                      -                      -                    -                      -                      -                      -                 -                     -    

75101

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli ochrony prawa             2 500               2 606              2 606             2 606                    -                   -                     -                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników

             2 100                2 220              2 220              2 220    

4110
Składki na ubezpieczenia społeczne

                310                   340                 340                 340    

4120
Składki na fundusz pracy

                 90                     46                   46                  46    

752 Obrona narodowa              1 000                2 000              2 000                     -             2 000                   -                      -                      -                      -                    -                      -                      -                      -                 -                     -    

75212 Pozostałe wydatki obronne             1 000               2 000              2 000                     -            2 000                   -                     -                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

4300
Zakup usług pozostałych

             1 000                2 000              2 000             2 000    

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa          510 960            348 000          348 000            62 400         262 600                   -            23 000                      -                      -                    -                      -                      -                      -                 -                     -    

75412 Ochotnicze straże pożarne         503 590            330 000          330 000           62 400         245 600                   -            22 000                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

3030
Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych
           18 820              22 000            22 000            22 000    

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne              4 200                4 200              4 200              4 200    

4120 Składki na fundusz pracy                 200                   200                 200                 200    

4170 Wynagrodzenia bezosobowe            58 900              58 000            58 000            58 000    

4210 Zakup materiałów i wyposażenia            79 570              74 600            74 600           74 600    

4260 Zakup energii            59 000              73 000            73 000           73 000    

4270 Zakup usług remontowych            69 300              45 000            45 000           45 000    

4300 Zakup usług pozostałych            48 200              43 000            43 000           43 000    
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4430 Różne opłaty i składki              5 400              10 000            10 000           10 000    

6050
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych            10 000    

6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych
         150 000    

75414
Obrona cywilna

                500                2 000              2 000                     -             2 000                   -                      -                      -                      -                    -                      -                      -                      -                 -                     -    

4300
Zakup usług pozostałych

                500                2 000              2 000             2 000    

75421
Zarządzanie kryzysowe

            6 870              16 000            16 000                     -           15 000                   -              1 000                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

3030
Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych
                 50               1 000              1 000              1 000    

4210
zakup materiałów i wyposażenia

            3 860               8 500              8 500            8 500    

4300
Zakup usług pozostałych

             2 460                5 780              5 780             5 780    

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 

ruchomej publicznej sieci telefonicznej

                500                   720                 720                720    

756

Dochody od osób prawnych, od 

osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

         111 310                        -                      -                     -                     -                   -                      -                      -                      -                    -                      -                      -                      -                 -                     -    

75647

Pobór podatków, opłat i 

niepodatowanych należności 

budżetowych 

        111 310                       -                     -                     -                    -                   -                     -                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne            38 620    

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne              1 650    

4170 Wynagrodzenia bezosobowe            14 430    

4210 Zakup materiałów i wyposażenia              2 460    

4300 Zakup usług pozostałych            44 830    

4430 Różne opłaty i składki              9 320    

757 Obsługa długu publicznego          522 000            660 000          660 000                     -             3 000                   -                      -                      -                      -         657 000                      -                      -                      -                 -                     -    

75702

Obsługa papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego

        522 000            660 000          660 000                     -            3 000                   -                     -                     -                      -        657 000                     -                      -                      -                 -                     -    

8090

Koszty emisji samorządowych 

papierów wartościowych oraz inne 

opłaty i prowizje
             3 400                3 000              3 000             3 000    

8110

Odsetki od samorządowych papierów 

wartościowych lub zaciągniętych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego 

kredytów i pożyczek

         518 600            657 000          657 000         657 000    

758 Różne rozliczenia                     -            236 070          236 070                     -         236 070                   -                      -                      -                      -                    -                      -                      -                      -                 -                     -    

75818 Rezerwy ogólne i celowe                     -            236 070          236 070                     -         236 070                   -                     -                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

4810 Rezerwy         236 070          236 070         236 070    
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801 Oświata i wychowanie     18 095 570       19 604 819     19 604 819     14 192 826      3 661 588        969 161          742 535            38 709                      -                    -                      -                      -                      -                 -                     -    

80101 Szkoły podstawowe      9 042 370         9 427 745       9 427 745      7 293 497      1 306 284       369 200          420 055            38 709                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej jednostki systemu 

oświaty

         358 800            369 200          369 200        369 200    

3020
Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń
         405 120            420 055          420 055          420 055    

4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników

      5 368 600         5 683 118       5 683 118       5 683 118    

4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

         378 900            496 214          496 214          496 214    

4110
Składki na ubezpieczenia społeczne

         920 300            959 520          959 520          959 520    

4120
Składki na fundusz pracy

         144 400            152 145          152 145          152 145    

4170
Wynagrodzenia bezosobowe

             7 900                2 500              2 500              2 500    

4177
Wynagrodzenia bezosobowe

          32 903            32 903            32 903    

4179
Wynagrodzenia bezosobowe

            5 806              5 806              5 806    

4210
Zakup materiałów i wyposażenia

         364 090            360 530          360 530         360 530    

4240
Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek
           20 890                4 950              4 950             4 950    

4260 Zakup energii          358 030            367 850          367 850         367 850    

4270 Zakup usług remontowych          133 900                8 700              8 700             8 700    

4280 Zakup usług zdrowotnych              7 450                9 550              9 550             9 550    

4300 Zakup usług pozostałych          130 640              98 868            98 868           98 868    

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet              4 970                6 940              6 940             6 940    

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci 

telefonicznej

           15 450              16 800            16 800           16 800    

4410 Podróże służbowe krajowe            10 890              14 100            14 100           14 100    

4430 Różne opłaty i składki            23 470              21 800            21 800           21 800    

4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
         386 540            390 496          390 496         390 496    

4480 Podatek od nieruchomości                 720                1 000              1 000             1 000    

4700
Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej
             1 310                4 700              4 700             4 700    

80103
Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych
        363 540            356 989          356 989         317 849           15 650                   -            23 490                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

3020
Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń
           24 650              23 490            23 490            23 490    

4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników

         255 090            245 744          245 744          245 744    

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne            14 850              20 804            20 804            20 804    

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne            44 780              44 216            44 216            44 216    

4120 Składki na fundusz pracy              6 960                7 085              7 085              7 085    

4210 zakup materiałów i wyposażenia                 620    

4240
Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek                 320    

4280 Zakup usług zdrowotnych                 350                   300                 300                300    

4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
           15 920              15 350            15 350           15 350    
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80104 Przedszkola      2 206 420         1 875 265       1 875 265      1 110 301         155 983       551 571            57 410                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na 

zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego

         244 550            281 300          281 300        281 300    

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej jednostki systemu 

oświaty

         110 000            270 271          270 271        270 271    

3020
Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń
           55 700              57 410            57 410            57 410    

4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników

      1 094 120            877 552          877 552          877 552    

4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

           79 490              65 961            65 961            65 961    

4110
Składki na ubezpieczenia społeczne

         183 240            143 655          143 655          143 655    

4120
Składki na fundusz pracy

           27 550              21 633            21 633            21 633    

4170
Wynagrodzenia bezosobowe

             4 000                1 500              1 500              1 500    

4210
Zakup materiałów i wyposażenia

           76 650              64 950            64 950           64 950    

4220
Zakup środków żywności

         202 660    

4240
Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek
             5 420                4 500              4 500             4 500    

4260
Zakup energii

           13 770                9 000              9 000             9 000    

4270
Zakup usług remontowych

           21 620                   750                 750                750    

4280
Zakup usług zdrowotnych

             1 620                1 775              1 775             1 775    

4300
Zakup usług pozostałych

           13 620              11 300            11 300           11 300    

4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet

             1 280                1 320              1 320             1 320    

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci 

telefonicznej

             4 000                5 800              5 800             5 800    

4410 Podróże służbowe krajowe              2 920                2 800              2 800             2 800    

4430 Różne opłaty i składki              1 680                2 050              2 050             2 050    

4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
           62 300              50 638            50 638           50 638    

4700
Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej
                230                1 100              1 100             1 100    

80110 Gimnazja      5 098 090         5 642 757       5 642 757      4 674 917         730 910                   -          236 930                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

3020
Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń
         199 090            236 930          236 930          236 930    

4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników

      3 279 100         3 681 287       3 681 287       3 681 287    

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne          242 660            269 395          269 395          269 395    

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne          559 680            624 762          624 762          624 762    

4120 Składki na fundusz pracy            80 590              97 473            97 473            97 473    

4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych              1 000    

Strona 7



4170 Wynagrodzenia bezosobowe             2 000              2 000              2 000    

4210 Zakup materiałów i wyposażenia          256 320            251 280          251 280         251 280    

4240
Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek
           14 800                4 700              4 700             4 700    

4260 Zakup energii          110 250            110 400          110 400         110 400    

4270 Zakup usług remontowych            38 020                8 000              8 000             8 000    

4280 Zakup usług zdrowotnych              2 310                6 200              6 200             6 200    

4300 Zakup usług pozostałych            72 470              77 271            77 271           77 271    

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet              3 920                4 520              4 520             4 520    

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci 

telefonicznej

           10 100              12 040            12 040           12 040    

4410 Podróże służbowe krajowe              7 790                9 700              9 700             9 700    

4430 Różne opłaty i składki            11 660              13 000            13 000           13 000    

4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
         208 330            230 799          230 799         230 799    

4700
Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej
            3 000              3 000             3 000    

80113
Dowożenie uczniów do szkół

        849 230            921 820          921 820         153 980         727 340         40 000                500                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

2360

Dotacje celowe z budżetu jst udzielone 

w trybie art..221 ustawy na 

finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym 

działalność pozytku publicznego

           36 000              40 000            40 000          40 000    

3020
Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń
                400                   500                 500                 500    

4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników

         102 500            122 290          122 290          122 290    

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne              8 130                9 520              9 520              9 520    

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne            15 720              19 090            19 090            19 090    

4120 Składki na fundusz pracy                 850                3 080              3 080              3 080    

4210 Zakup materiałów i wyposażenia              1 000                2 000              2 000             2 000    

4270 Zakup usług remontowych                 500                2 000              2 000             2 000    

4280 Zakup usług zdrowotnych                 500                   600                 600                600    

4300 Zakup usług pozostałych          676 500            713 460          713 460         713 460    

4430 Różne opłaty i składki              1 400                4 000              4 000             4 000    

4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
             5 730                5 280              5 280             5 280    

80146
Dokształcanie, doskonalenie 

nauczycieli
          48 670              71 510            71 510                     -           71 510                   -                     -                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

4210 Zakup materiałów i wyposażenia                 400                   561                 561                561    

4300 Zakup usług pozostałych            14 350              19 195            19 195           19 195    

4410 Podróże służbowe krajowe              8 080              14 102            14 102           14 102    

4700
Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej
           25 840              37 652            37 652           37 652    
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80148 Stołówki szkolne i przedszkolne         409 750         1 229 283       1 229 283         595 222         629 911                   -              4 150                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

3020
Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń
             1 850                4 150              4 150              4 150    

4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników

         156 460            467 984          467 984          467 984    

4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

           10 200              37 983            37 983            37 983    

4110
Składki na ubezpieczenia społeczne

           25 280              76 908            76 908            76 908    

4120
Składki na fundusz pracy

             3 900              12 347            12 347            12 347    

4210
Zakup materiałów i wyposażenia

             5 380              12 800            12 800           12 800    

4220
Zakup środków żywności

         202 140            505 060          505 060         505 060    

4260
Zakup energii

            7 050              7 050             7 050    

4270
Zakup usług remontowych

            1 750              1 750             1 750    

4280
Zakup usług zdrowotnych

                200                1 225              1 225             1 225    

4300
Zakup usług pozostałych

          78 050            78 050           78 050    

4410
Podróże służbowe krajowe

            2 100              2 100             2 100    

4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
             4 340              21 876            21 876           21 876    

80195 Pozostała działalność           77 500              79 450            79 450           47 060           24 000           8 390                     -                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na 

zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego

             8 200                8 390              8 390            8 390    

4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników

           36 000              38 000            38 000            38 000    

4110
Składki na ubezpieczenia społeczne

             5 770                6 080              6 080              6 080    

4120
Składki na fundusz pracy

                930                   980                 980                 980    

4170
Wynagrodzenia bezosobowe

             1 600                2 000              2 000              2 000    

4210
Zakup materiałów i wyposażenia

           13 530              10 000            10 000           10 000    

4260
Zakup energii

             1 000    

4300
Zakup usług pozostałych

           10 470              14 000            14 000           14 000    

851 Ochrona zdrowia          220 200            220 000          220 000            73 053         146 947                   -                      -                      -                      -                    -                      -                      -                      -                 -                     -    

85153 Zwalczanie narkomanii             2 000               4 000              4 000                     -            4 000                   -                     -                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

4210
zakup materiałów i wyposażenia

             1 000                2 000              2 000             2 000    

4300
Zakup usług pozostałych

             1 000                2 000              2 000             2 000    

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi         218 200            216 000          216 000           73 053         142 947                   -                     -                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników

           39 520              40 420            40 420            40 420    

4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

             3 000                3 171              3 171              3 171    

4110
Składki na ubezpieczenia społeczne

             6 750                7 365              7 365              7 365    

4120
Składki na fundusz pracy

             1 020                1 197              1 197              1 197    

4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                500                 500                500    

4170
Wynagrodzenia bezosobowe

           16 920              20 900            20 900            20 900    

4210
Zakup materiałów i wyposażenia

           55 780              24 787            24 787           24 787    
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4270
Zakup usług remontowych

                350                   500                 500                500    

4300
Zakup usług pozostałych

           70 850              93 460            93 460           93 460    

4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet

                680                   750                 750                750    

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci 

telefonicznej

                990                   950                 950                950    

4390
Zakup usług obejmujących wykonanie 

ekspertyz, analiz i opinii
             8 820                6 800              6 800             6 800    

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za 

budynki, lokale i pomieszczenia 

garażowe

           12 000              12 000            12 000           12 000    

4410
Podróże służbowe krajowe

               400                 400                400    

4430
Różne opłaty i składki

                420                   800                 800                800    

4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
             1 100                1 100              1 100             1 100    

4700
Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej
               900                 900                900    

852 Pomoc społeczna     10 329 400       10 271 321     10 271 321       1 345 412         572 727          27 000       8 326 182                      -                      -                    -                      -                      -                      -                 -                     -    

85202 Domy pomocy społecznej         124 700            130 000          130 000                     -         130 000                   -                     -                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

4330

Zakup usług przez jednostki 

samorządu terytorialnego od innych 

jednostek samorządu terytorialnego

         124 700            130 000          130 000         130 000    

85203 Ośrodki wsparcia         503 780            180 000          180 000         129 998           50 002                   -                     -                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników

        110 000          110 000          110 000    

4110
Składki na ubezpieczenia społeczne

          17 303            17 303            17 303    

4120
Składki na fundusz pracy

            2 695              2 695              2 695    

4210
Zakup materiałów i wyposażenia

           30 750                5 000              5 000             5 000    

4260
zakup energii

            8 000              8 000             8 000    

4270
Zakup usług remontowych

         443 510                3 000              3 000             3 000    

4300
Zakup usług pozostałych

           29 520              26 502            26 502           26 502    

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci 

telefonicznej

            3 000              3 000             3 000    

4410
Podróże służbowe krajowe

            1 000              1 000             1 000    

4430
Różne opłaty i składki

            2 000              2 000             2 000    

4700
Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej
            1 500              1 500             1 500    

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie 

z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

     7 114 110         7 681 000       7 681 000         178 993           44 725                   -       7 457 282                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

3110 Świadczenia społeczne       6 903 470         7 457 282       7 457 282       7 457 282    

4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników

         133 530            140 108          140 108          140 108    

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne            11 350              11 350            11 350            11 350    

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne            22 150              23 824            23 824            23 824    
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4120 Składki na fundusz pracy              3 550                3 711              3 711              3 711    

4210 Zakup materiałów i wyposażenia              4 000                4 000              4 000             4 000    

4260 zakup energii              4 000                4 500              4 500             4 500    

4300 Zakup usług pozostałych            22 230              25 000            25 000           25 000    

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci 

telefonicznej

             3 500                3 500              3 500             3 500    

4410
Podróże służbowe krajowe

                500                   725                 725                725    

4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
             3 830                4 000              4 000             4 000    

4700
Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej              2 000                3 000              3 000             3 000    

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w 

centrum integracji społecznej

        108 150              89 600            89 600                     -           89 600                   -                     -                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

4130
Składki na ubezpieczenia zdrowotne

         108 150              89 600            89 600           89 600    

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

        343 500            286 800          286 800                     -            4 000         15 000          267 800                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

2360

Dotacje celowe z budżetu jst udzielone 

w trybie art..221 ustawy na 

finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym 

działalność pozytku publicznego

           15 000              15 000            15 000          15 000    

3110
Świadczenia społeczne

         328 500            267 800          267 800          267 800    

4300
Zakup usług pozostałych

            4 000              4 000             4 000    

85215
Dodatki mieszkaniowe

        110 000            110 000          110 000                     -                    -                   -          110 000                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

3110
Świadczenia społeczne

         110 000            110 000          110 000          110 000    

85216
Zasiłki stałe

        461 620            231 600          231 600                     -                    -                   -          231 600                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

3110
Świadczenia społeczne

         461 620            231 600          231 600          231 600    

85219
Ośrodki pomocy społecznej

     1 097 290         1 153 321       1 153 321      1 036 421         114 400                   -              2 500                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

3020
Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń
                450                2 500              2 500              2 500    

4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników

         762 950            817 276          817 276          817 276    

4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

           56 870              65 021            65 021            65 021    

4110
Składki na ubezpieczenia społeczne

         125 890            135 773          135 773          135 773    

4120
Składki na fundusz pracy

           17 130              18 351            18 351            18 351    

4210
Zakup materiałów i wyposażenia

           20 300              10 000            10 000           10 000    

4260
Zakup energii

           19 950              20 000            20 000           20 000    
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4270
Zakup usług remontowych

             2 550                3 000              3 000             3 000    

4280
Zakup usług zdrowotnych

                700                1 000              1 000             1 000    

4300
Zakup usług pozostałych

           55 730              45 000            45 000           45 000    

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 

ruchomej publicznej sieci telefonicznej

             2 400                2 400              2 400             2 400    

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci 

telefonicznej

             6 000                6 000              6 000             6 000    

4410
Podróże służbowe krajowe

             2 980                4 000              4 000             4 000    

4430
Różne opłaty i składki

             3 380                3 000              3 000             3 000    

4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
           17 500              19 000            19 000           19 000    

4700
Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej              2 510                1 000              1 000             1 000    

85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze         115 000            110 000          110 000                     -         110 000                   -                     -                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

4300
Zakup usług pozostałych

         115 000            110 000          110 000         110 000    

85295
Pozostała działalność

        351 250            299 000          299 000                     -           30 000         12 000          257 000                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

2360

Dotacje celowe z budżetu jst udzielone 

w trybie art..221 ustawy na 

finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym 

działalność pozytku publicznego

           10 000              12 000            12 000          12 000    

3110
Świadczenia społeczne

         323 320            257 000          257 000          257 000    

4300
Zakup usług pozostałych

           17 930              20 000            20 000           20 000    

4330
Zakup uslug przez jst od innych jst

          10 000            10 000           10 000    

853
Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej          460 530                        -                      -                     -                     -                   -                      -                      -                      -                    -                      -                      -                      -                 -                     -    

85395
Pozostała działalność

        460 530                       -                     -                     -                    -                   -                     -                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 

wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem lub wykorzystanych z 

naruszeniem procedur, októrych mowa 

w art.. 184 ustawy, pobranych  

nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości

           65 000    

3110
świadczenia społeczne

           25 310    

4017
Wynagrodzenia osobowe pracowników

         102 130    

4019
Wynagrodzenia osobowe pracowników

             9 250    

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne            26 310    

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne              2 180    

4127 Składki na fundusz pracy              4 110    

4129 Składki na fundusz pracy                 340    

4177 Wynagrodzenia bezosobowe            90 820    
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4179 Wynagrodzenia bezosobowe              9 030    

4217 Zakup materiałów i wyposażenia            12 170    

4219 Zakup materiałów i wyposażenia              1 680    

4307 Zakup usług pozostałych            98 990    

4309 Zakup usług pozostałych            11 460    

4367

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 

ruchomej publicznej sieci telefonicznej
             1 640    

4369

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 

ruchomej publicznej sieci telefonicznej
                110    

854
Edukacyjna opieka wychowawcza

         320 110              74 000            74 000                     -                     -                   -            74 000                      -                      -                    -                      -                      -                      -                 -                     -    

85415
Pomoc materialna dla uczniów

        320 110              74 000            74 000                     -                    -                   -            74 000                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

3240
Stypendia dla uczniów

         280 160              74 000            74 000            74 000    

3260
Inne formy pomocy dla uczniów

           39 950    

900
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska       1 700 660         2 512 412       1 361 062            77 638      1 220 799          60 000              2 625                      -                      -                    -        1 151 350        1 151 350                      -                 -                     -    

90002
Gospodarka odpadami

          29 020              29 085            29 085                     -           29 085                   -                     -                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

2900

Wpłaty gmin i powiatu na rzecz innych 

jednostek samorządu terytorialnego 

oraz związków gmin lub związków 

powiatu na dofinansowanie zadań 

bieżących

           29 020              29 085            29 085           29 085    

90003
Oczyszczanie miast i wsi

        130 460            186 241          186 241           77 638         105 978                   -              2 625                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

3020
Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń
             2 800                2 625              2 625              2 625    

3110
Świadczenia społeczne

             8 500    

4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników

           37 280              63 000            63 000            63 000    

4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

             4 630                3 000              3 000              3 000    

4110
Składki na ubezpieczenia społeczne

             5 790              10 063            10 063            10 063    

4120
Składki na fundusz pracy

                930                1 575              1 575              1 575    

4210
Zakup materiałów i wyposażenia

           20 530              41 629            41 629           41 629    

4300
Zakup usług pozostałych

           46 500              60 359            60 359           60 359    

4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
             3 500                3 990              3 990             3 990    

90013
Schroniska dla zwierząt

          91 000            516 350            92 000                     -           32 000         60 000                     -                     -                      -                   -          424 350          424 350                      -                 -                     -    

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na 

zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego

           58 940              60 000            60 000          60 000    

4210
Zakup materiałów i wyposażenia

             5 500              17 000            17 000           17 000    

4270
Zakup usług remontowych

           20 540    

4300
Zakup usług pozostałych

             5 420              15 000            15 000           15 000    

4430
Różne opłaty i składki

                600    

6050
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych
        424 350           424 350           424 350    
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90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg

        502 370            556 942          556 942                     -         556 942                   -                     -                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

4260
Zakup energii

         350 000            380 000          380 000         380 000    

4270
Zakup usług remontowych

         152 370            176 942          176 942         176 942    

90019

Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat i kar 

za korzystanie ze środowiska

        819 030         1 090 000          363 000                     -         363 000                   -                     -                     -                      -                   -          727 000          727 000                      -                 -                     -    

4210
Zakup materiałów i wyposażenia

             6 470              20 000            20 000           20 000    

4270
Zakup usług remontowych

        248 000          248 000         248 000    

4300
Zakup usług pozostałych

           57 000              80 000            80 000           80 000    

4430
Różne opłaty i składki

             6 560    

4520
Opłaty na rzecz budżetów jst

          15 000            15 000           15 000    

6050
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych
         749 000            727 000           727 000           727 000    

90020

Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat 

produktowych

            3 860               2 790              2 790                     -            2 790                   -                     -                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

4210
Zakup materiałów i wyposażenia

                560                   790                 790                790    

4300
Zakup usług pozostałych

             3 300                2 000              2 000             2 000    

90095
Pozostała działalność

        124 920            131 004          131 004                     -         131 004                   -                     -                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

4210
Zakup materiałów i wyposażenia

           88 030              84 471            84 471           84 471    

4270
Zakup usług remontowych

           14 000                1 000              1 000             1 000    

4300
Zakup usług pozostałych

           22 890              45 533            45 533           45 533    

921
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego          875 810         1 285 815          968 561                     -         295 635        672 926                      -                      -                      -                    -           317 254                      -           317 254                 -                     -    

92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i 

kluby         615 710         1 025 415          708 161                     -         293 635       414 526                     -                     -                      -                   -          317 254                      -          317 254                 -                     -    

2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

samorządowej instytucji kultury
         395 000            414 526          414 526        414 526    

4170
Wynagrodzenia bezosobowe

             1 400    

4210
Zakup materiałów i wyposażenia

           71 470            111 358          111 358         111 358    

4260
Zakup energii

           54 000              60 000            60 000           60 000    

4270
Zakup usług remontowych

           82 270            111 877          111 877         111 877    

4300
Zakup usług pozostałych

             9 000                7 000              7 000             7 000    

4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet

                800                   900                 900                900    

4430
Różne opłaty i składki

             1 770                2 500              2 500             2 500    

6057
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych
        121 770           121 770           121 770    

6059
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych
        195 484           195 484           195 484    
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92116
Biblioteki

        249 000            258 400          258 400                     -                    -       258 400                     -                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

samorządowej instytucji kultury          249 000            258 400          258 400        258 400    

92120
Ochrona zabytków i ochrona nad 

zabytkami
          11 100               2 000              2 000                     -            2 000                   -                     -                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

4270
Zakup usług remontowych

            2 000              2 000             2 000    

4300
Zakup usług pozostałych

           11 100    

926
Kultura fizyczna i sport

      1 609 160            365 840          365 840            42 590         127 750        195 000                 500                      -                      -                    -                      -                      -                      -                 -                     -    

92601
Obiekty sportowe

     1 270 000              60 540            60 540           42 590           17 450                   -                500                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

3020
Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń
               500                 500                 500    

4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników

          36 200            36 200            36 200    

4110
Składki na ubezpieczenia społeczne

            5 500              5 500              5 500    

4120
Składki na fundusz pracy

               890                 890                 890    

4210
Zakup materiałów i wyposażenia

            4 000              4 000             4 000    

4260
Zakup energii

          10 000            10 000           10 000    

4280
Zakup usług zdrowotnych

               200                 200                200    

4300
Zakup usług pozostałych

            1 000              1 000             1 000    

4440
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych             2 250              2 250             2 250    

6050
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych
      1 270 000    

92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej 

i sportu         339 160            305 300          305 300                     -         110 300       195 000                     -                     -                      -                   -                     -                      -                      -                 -                     -    

2360

Dotacje celowe z budżetu jst udzielone 

w trybie art..221 ustawy na 

finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym 

działalność pozytku publicznego

         193 030            195 000          195 000        195 000    

4210 Zakup materiałów i wyposażenia            39 960              49 300            49 300           49 300    

4260 Zakup energii                 100                2 000              2 000             2 000    

4270 Zakup usług remontowych            46 500              14 000            14 000           14 000    

4300 Zakup usług pozostałych            52 160              42 000            42 000           42 000    

4430 Różne opłaty i składki              1 600                3 000              3 000             3 000    

6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych
             5 810    

    2 081 350    Ogółem     51 158 260       42 796 687            38 709     40 398 083     19 476 884           317 254                 -                     -                      -         657 000        2 398 604      8 333 603     2 376 587       9 515 300    
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Załącznik nr  3

do uchwały Rady Gminy nr ....

z dnia ..............................

w złotych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 600 60016 6050
Remont nawierzchni drogi 

Międzylesie- Ruś Mała- 

dokumentacja

50 000          50 000        UG Ostróda

2 900 90019 6050
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej 

w m. Wysoka Wieś eatp III
350 000        350 000      UG Ostróda

3 921 92109
6059    

6057

Remont świetlic wiejskich w m. 

Pietrzwałd, Wysoka Wieś, Reszki, 

Idzbark, Ostrowin Gmina Ostróda

317 254        195 484      121 770          UG Ostróda

1 010 01010 6050

Porządkowanie gospodarki wodno- 

ściekowej w aglomeracji Ostróda 

etap I / sieć kanalizacyjna tłoczno-

grawitacyjna Szafranki-Morliny - 

oczyszczalnia ścieków Tyrowo 

tzw. Opaska Ostródy wraz z siecią 

wodociągową Szafranki- Morliny/

20 000                     20 000        UG Ostróda

2 010 01010 6050

Porządkowanie gospodarki wodno- 

ściekowej w aglomeracji Ostróda 

etap II /sieć kanalizacyjna tłoczna 

przepompownia Lubajny- Kajkowo- 

Szafranki tzw. Opaska Ostródy 

wraz z kanalizacją wsi Górka, 

Lipowiec, Worniny/

20 000                     20 000        UG Ostróda

3 010 01010 6050

Porządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej w aglomeracji Ostroda 

etap III / sieć kanalizacyjna tłoczno-

grawitacyjna w m. Lichtajny, 

Ornowo oraz Ruś Mała i Ostrowin 

wraz z budową sieci 

wodociągowej/

20 000                     20 000        UG Ostróda

4 010 01010 6050
Rozbudowa SPC w m. Wysoka 

Wieś oraz SUW w m. Pietrzwald
10 000                     10 000        UG Ostróda

5
010 

900

01010 

90019
6050

Porządkowanie gospodarki wodno- 

ściekowej w aglomeracji 

Samborowo poprzez budowę 

kanalizacji sanitarnej i sieci 

wodociągowej /m.Reszki, Gruda, 

Turznica, Ryńskie, Zajączki/

550 000                   550 000      UG Ostróda

6 600 60016 6050
Remont nawierzchuni drogi w m. 

Zwierzewo I etap
150 000                   150 000      UG Ostróda

7 600 60016 6050
Przebudowa nawierzchni ulicy 

Bursztynowej w m.Wałdowo I etap 
250 000                   250 000      UG Ostróda

8 900 90013 6050
Budowa schroniska dla 

bezdomnych zwierząt
424 350                   424 350      UG Ostróda

9 900 90019 6050

Rozbudowa infrastruktury 

komunalnej:                                - 

osiedle domków Zwierzewo /                                                                  

kanalizacja sanitarna/                  - 

osiedle domków jednorodzinnych 

237 000                   237 000      UG Ostróda

Razem 1 681 350                717 254        2 276 834   121 770         

w tym źródła finansowania

dochody 

własne j.s.t.

kredyty

i pożyczki

rok budżetowy 

2012 

(8+9+10+11)

Zadania inwestycyjne wieloletnie

środki 

wymienione

w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 u.f.p.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Ogółem

Zadania inwestycyjne jednoroczne

2.398.604

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r. 

Lp. Dział Rozdz.

Planowane wydatki 

inwestycyjne 

wieloletnie 

przewidziane do 

realizacji w roku 

2012 

Planowane wydatki inwestycyjne roczne

Jednostka 

organizacyjna 

realizująca zadanie 

lub koordynująca 

program

środki 

pochodzące

z innych  

źródeł*

§*



Załącznik nr 4

do uchwały Rady Gminy nr .........................

z dnia .........................

pożyczki

i kredyty
obligacje pozostałe**

pożyczki

i kredyty
obligacje pozostałe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Wydatki majątkowe razem: 317 254,00      195 484,00    121 770,00      317 254,00     195 484,00      -                  -            195 484,00    121 770,00     -             -            121 770,00     

Program Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet: Infrastruktura publiczna

Działanie: Odnowa i Rozwój wsi

Nazwa projektu: Reomonty świetlic wiejskich w miejscowościach : Pietrzwałd, Wysoka Wieś, Reszki, Idzbark, Ostrowin gmina Ostróda

Razem wydatki: 317 254,00      195 484,00    121 770,00      317 254,00     195 484,00      195 484,00     121 770,00     121 770,00     

z tego: 2011 r.

2012r. 317 254,00      195 484,00    121 770,00      

2013 r.

2014 r.***

1 Wydatki bieżace razem: 275 357,40      41 303,26      234 054,14      38 709,00       5 806,00          -                  -            5 806,00        32 903,00       -             -            32 903,00       

Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: 1.1 IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Nazwa projektu: Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Ostróda

Razem wydatki: 275 357,40      41 303,26      234 054,14      38 709,00       5 806,00          5 806,00         32 903,00       32 903,00       

z tego: 2011 r. 236 648,40      35 497,26      201 151,14      

2012r. 38 709,00        5 806,00        32 903,00        

2013 r.

2014 r.***

592 611,40      236 787,26    355 824,14      355 963,00     201 290,00      -               -         201 290,00    154 673,00     -          -         154 673,00     

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnegorok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

w tym:

Środki z budżetu krajowego**

Wydatki razem 

(9+13)

Środki

z budżetu 

krajowego

Środki

z budżetu UE

921 92109

x

Środki z budżetu UE

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

801 80101

Klasyfikacja 

(dział, 

rozdział,

paragraf)

Wydatki

w okresie 

realizacji 

Projektu 

(całkowita 

wartość 

Projektu)

(6+7)

Wydatki razem 

(10+11+12)

z tego, źródła finansowania:

xOgółem (1+2)

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki 

pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 

x

Lp. Projekt

Kategoria 

interwencji 

funduszy 

strukturalnych Wydatki razem 

(14+15+16)

Planowane wydatki

2012 r.

z tego:



Załącznik Nr 5 

do Uchwały Rady Gminy  

Nr  

z dnia  

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. 
 

 

                                                                                                                                                                      w złotych, 

Dział Rozdział § 

Dochody- 

Dotacje 

ogółem 

Wydatki 

ogółem (6+9) 

z tego: 

Wydatki 

bieżące 

w tym 

Wydatki 

majątkowe 
Wynagrodzenia i 

pochodne od 

wynagrodzeń 

świadczenia 

na rzecz 

osób 

fizycznych 

Wydatki 

związane z 

realizacją 

zadań 

statutowych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

750 75011  103.521 103.521 103.521 103.00  521  

  2010 103.521 - -    - 

  4010 - 87.550 87.550 87.550   - 

  4110 - 13.300 13.300 13.300   - 

  4120 - 2.150 2.150 2.150    

  4370 - 521 521 -  521 - 

751 75101  2.606 2.606 2.606 2.606    

  2010 2.606 - - -   - 

  4010 - 2.220 2.220 2.220   - 

  4110 - 340 340 340   - 

  4120 - 46 46 46   - 



852 85212  7.681.000 7.681.000 7.681.000 178.993 7.457.282 44.725  

  2010 7.681.000 - - - -  - 

  3110 - 7.457.282 7.457.282  7.457.282  - 

  4010 - 140.108 140.108 140.108   - 

  4040 - 11.350 11.350 11.350   - 

  4110 - 23.824 23.824 23.824   - 

  4120 - 3.711 3.711 3.711   - 

  4210 - 4.000 4.000   4.000 - 

  4260 - 4.500 4.500   4.500 - 

  4300 - 25.000 25.000   25.000 - 

  4370 - 3.500 3.500   3.500 - 

  4410 - 725 725   725 - 

  4440 - 4.000 4.000   4.000 - 

  4700 - 3.000 3.000   3.000 - 

 85203  180.000 180.000 180.000 129.998 - 50.002  

  2010 180.000 - -     

  4010 - 110.000 110.000 110.000    

  4110 - 17.303 17.303 17.303    

  4120 - 2.695 2.695 2.695    

  4210 - 5.000 5.000   5.000  

  4260 - 8.000 8.000   8.000  

  4270 - 3.000 3.000   3.000  



  4300 - 26.502 26.502   26.502  

  4370 - 3.000 3.000   3.000  

  4410  1.000 1.000   1.000  

  4430  2.000 2.000   2.000  

  4700  1.500 1.500   1.500  

852 85213  26.000 26.000 26.000  26.000  - 

  2010 26.000 - -    - 

  4130 - 26.000 26.000  26.000  - 

Ogółem  7.993.127 7.993.127 7.993.127 414.597 7.483.282 95.248 - 

 

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych 

750 75011 2350 1.500 - - - - - - 

852 85212 2350 102.000 - - - - - - 

 



                                                                                                            Załącznik Nr  6 

do Uchwały Rady Gminy 

                                                                       Nr  

                                                                                                             z dnia  

Przychody i rozchody budżetu w 2012r 
                                                                                                                                      w złotych. 

LP. Treść 
Klasyfikacja 

§ 

Kwota 

Przewidywane 

wykonanie 

2011r 

Plan   

2012r. 

1 2 3 4 5 

1. Planowane dochody  50.486.290 42.401.433 

2. Planowane wydatki  51.158.260 42.796.687 

3 Nadwyżka (1-2)  - - 

4. Deficyt (1-2)  -671.970 -395.254 

I. Finansowanie ( Przychody- Rozchody)  2.577.249 395.254 

 Przychody ogółem:  5.695.327 1.905.279 

1. Kredyty § 952 1.345.000 - 

2. Pożyczki § 952 100.000 - 

3. Pożyczki i kredyty na finansowanie 

zadań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu UE 

§ 903 2.729.136 - 

4 Spłaty pożyczek udzielonych § 951 - - 

5 Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944 - - 

6 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 - - 

7 Obligacje skarbowe § 911 - - 

7 Inne papiery wartościowe § 931 - - 

8 Inne źródła - ( wolne środki ): 

w tym środki na pokrycie deficytu 
§ 950 

1.521.191 1.905.279 

395.254 

 Rozchody ogółem:  3.118.078 1.510.025 

1. Spłaty kredytów § 992 487.700 625.000 

2. Spłaty pożyczek § 992 255.600 224.025 

3. Spłaty pożyczek otrzymanych na 

finansowanie zadań realizowanych z 

udziałem środków pochodzących z 

budżetu UE 

§ 963 1.674.778 61.000 

4. Udzielone pożyczki § 991   

5 Lokaty § 994   

6 Wykup papierów wartościowych § 982   

7 Wykup obligacji § 971 700.000 600.000 

8 Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995   



Załącznik Nr  7 

do Uchwały Rady Gminy 

Nr 

z dnia 

 

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r. 

   
                                                                                                                  w złotych 

Lp. Nazwa jednostki pomocniczej - sołectwa Kwota 

1 2 3 

1 Brzydowo 20.584,00 

2 Durag 16.624,00 

3 Dziadyk 14.186,00 

4 Gierłoż 7.709,00 

5 Gietlewo 7.499,00 

6 Glaznoty 8.391,00 

7 Grabin 16.939,00 

8 Górka 12.481,00 

9 Idzbark 19.430,00 

10 Kajkowo 26.221,00 

11 Kątno 9.282,00 

12 Klonowo 9.912,00 

13 Lichtajny 11.564,00 

14 Lipowo 24.202,00 

15 Lubajny 26.221,00 

16 Międzylesie 23.049,00 

17 Morliny 11.668,00 

18 Naprom 9.046,00 

19 Ornowo 13.163,00 

20 Ostrowin 14.789,00 

21 Pietrzwałd 26.221,00 

22 Reszki 11.328,00 

23 Rudno 14.763,00 

24 Samborowo 26.221,00 

25 Smykówko 17.175,00 

26 Stare Jabłonki 25.907,00 

27 Szyldak 26.221,00 

28 Turznica 14.474,00 

29 Tyrowo 26.221,00 

30 Wałdowo 19.010,00 

31 Wirwajdy 13.556,00 

32 Wygoda 8.181,00 

33 Wysoka Wieś 8.050,00 

34 Zwierzewo 16.546,00 

 RAZEM 556.834,00 

 



 1 

Załącznik nr 8 

do Uchwały Rady Gminy 

Nr 

z dnia 

 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst,  realizowanych przez jednostki sektora finansów 

publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2012 r. 
 

                                                                                                                                                                                                                              w złotych 

Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania/podmiotu 
Kwota dotacji 

przedmiotowej podmiotowej celowej 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 

1 600 60004 2310 Gmina Miejska Ostróda - - 450.000 

2 801 80104 2310 Gmina Miejska Ostróda - - 281.300 

3 801 80195 2310 Gmina Miejska Ostróda - - 8.390 

4 921 92109 2480 
Gminny Ośrodek Kultury w 

Samborowie 
- 414.526 - 

5 921 92116 2480 
Gminna Biblioteka Publiczna w 

Szyldaku 
- 258.400 - 

6 900 90013 2310 Gmina Miejska Ostróda - - 60.000 

                Razem - 672.926 799.690 

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

1 750 75075 2360 
Popularyzacja jazdy konnej w 

środowisku wiejskim 
- - 2.500 

2 801 80101 2540 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi  

„ Idzbark- Moja Ojczyzna” 
- 369.200 - 

3 801 80104 2540 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi  

„ Idzbark- Moja Ojczyzna” 
- 270.271 - 
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4 801 80113 2360 Dowóz dzieci niepełnosprawnych - - 40.000 

5 852 85214 2360 

Udzielenie schronienia, -zapewnienie 

posiłku oraz niezbędnego ubrania 

osobom tego pozbawionym z terenu 

Gminy Ostróda 

- - 15.000 

6 852 85295 2360 
Stypendia dla uczniów szkół średnich i 

studentów 
- - 12.000 

7 926 92605 2360 Zadania w zakresie kultury fizycznej - - 195.000 

               Razem - 639.471 264.500 

 Ogółem - 1.312.397 1.064.190 

                              2.376.587 

 



w złotych

§ 2650 § 6210

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Samorządowe zakłady budżetowe 155 000      3 955 538  3 955 538     155 000            

z tego:

Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie 155 000      3 955 538  3 955 538     155 000            

155 000      3 955 538  3 955 538    155 000            

ogółem

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

Lp. Wyszczególnienie

Stan środków 

obrotowych 

na początek 

roku

ogółem

w tym: 

wpłata do 

budżetu

Stan środków 

obrotowych na 

koniec roku

Załącznik Nr 9

do Uchwały Rady Gminy

Nr

z dnia

Ogółem

Koszty

w tym:

Przychody

w tym:

dotacje z 

budżetu
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Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012  rok 
 

 
 

                           Budżet jest podstawowym instrumentem zarządzania finansami gminy. 

Pozwala gminie zaplanować  i rozdysponować dostępne środki finansowe.  

                           Podstawowym dokumentem, na którym opiera się gospodarka finansowa 

gminy jest uchwała budżetowa składająca się z budżetu gminy i załączników oraz materiałów 

informacyjnych. Treść uchwały budżetowej wyznacza ustawa o finansach publicznych i 

uchwała Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem budżetu. 

                           Budżet gminy jest planem rzeczowo – finansowym uchwalanym przez Radę 

Gminy na rok budżetowy, ma charakter dyrektywny, obejmuje dochody i wydatki o 

charakterze bezzwrotnym, oraz przychody i rozchody. 

                           Konstrukcja projektu budżetu uwzględnia zasady prawne wynikające z nowej 

ustawy  o finansach publicznych , ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

oraz wielu ustaw szczegółowych określających strukturę i kształt planu finansowego gminy. 

                           Począwszy od roku 2011 nowa ustawa o finansach publicznych wprowadza 

nowe obowiązki przygotowania i uchwalania wieloletniej prognozy finansowej gminy. 

Wieloletnia prognoza finansowa gminy obejmuje okres roku budżetowego tj. 2012 rok oraz co 

najmniej trzech kolejnych lat 2013 rok, 2014 rok, 2015 rok. Wartości przyjęte w wieloletniej 

prognozie finansowej gminy powinny być zgodne z projektem budżetu i winna być uchwalona 

łącznie z budżetem. 

                           Projekt budżetu gminy na 2012 rok został oparty na szacowaniu dochodów  

i wydatków przy uwzględnieniu: przewidywanego wykonania w 2011 roku , informacjach z 

Ministerstwa Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania 

projektu budżetu państwa na 2012 rok, a więc  rocznych planowanych kwotach 

poszczególnych częściach subwencji, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z 

podatku dochodowego od osób fizycznych, od dysponentów o wstępnych kwotach dotacji na 

zadania zlecone i zadania własne a także  nowych  stawkach podatku od nieruchomości, cenie 

żyta  przyjmowanej do celów podatku rolnego, obowiązujących na terenie gminy. 

                            Przedstawione wyżej  uwarunkowania formalno prawne, wskaźniki, stawki 

podatkowe, subwencje, dotacje, zadania własne i zlecone stanowią podstawę do opracowania 

projektu uchwały budżetowej, która wraz z załącznikami dostosowanymi do wymogów nowej 

ustawy o finansach publicznych oraz z uzasadnieniem podlega opiniowaniu przez Regionalną 

Izbę Obrachunkową. 

                            Potrzeb, planów i celów do wykonania jest i będzie zawsze więcej niż 

środków do ich realizacji. Podstawowym problemem jaki trzeba zawsze rozwiązać tworząc 

budżet, jest dostosowanie wydatków do możliwości finansowych. Środki budżetowe muszą 

zapewnić możliwość wypełniania zadań własnych gminy zawartych w ustawie o samorządzie 

gminnym. Trudne jest pozyskanie takiej wielkości dochodów, które mogłyby zaspokoić 

wszystkie społeczne potrzeby. 

  

Projekt zwiera; 

  

I. Treść uchwały budżetowej z załącznikami: 

        

1. Planowane dochody budżetu gminy na 2012 rok według działów, rozdziałów i 

paragrafów klasyfikacji budżetowej  - załącznik nr 1 
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2. Planowane wydatki budżetu gminy na 2012 rok według działów, rozdziałów i 

paragrafów klasyfikacji budżetowej  - załącznik nr 2 

 

3. Zadania inwestycyjne /roczne i wieloletnie/ przewidziane do realizacji w 2012 roku 

- załącznik nr 3 

 

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 

strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł 

zagranicznych nie podlegających zwrotowi – załącznik nr 4 

 

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 

innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. – załącznik nr 5 

 

6. Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. – załącznik nr 6 

 

7. Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r. – załącznik nr 7 

 

8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez 

jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2012r.. 

– załącznik nr 8 

 

9. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r. – 

załącznik nr 9 
  

II. Uzasadnienie projektu uchwały budżetowej. 

 

 

 

Załącznik Nr 1 – Planowane  dochody budżetu gminy na 2012 rok według  

                             działów  rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej 
 

               

              
             Dochodami gminy są dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu 

państwa. Mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, 

środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach. 

             Źródła dochodów budżetu gminy są ściśle określone zapisami ustawy o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego. Zawiera ona wykaz dochodów dotyczących gmin  a także 

szczegółowe przepisy dotyczące trybu ustalania i przekazywania subwencji i dotacji z budżetu 

państwa. Wyróżnia ona następujące grupy dochodów : subwencje ogólne  z budżetu państwa, 

dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe z innych instytucji publicznych, podatkowe 

dochody własne, udziały we wpływach  z podatków dochodowych, inne własne dochody 

publicznoprawne, inne dochody własne.  

             Władze gminy mają wpływ tylko na część dochodów - poza zasięgiem oddziaływania 

władz znajdują się w szczególności kwoty subwencji  ogólnych i udziałów we wpływach z 

podatków dochodowych. Mogą natomiast  - w pewnym zakresie wpływać na wielkość 

poszczególnych rodzajów dochodów własnych  chociażby poprzez ustalanie stawek podatkowych 

czy udzielanie ulg podatkowych.                                                                                                          

                Wielkość dochodów czyli możliwości finansowe gminy zostały przedstawione w  

załączniku  Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok . W tym załączniku  zostały 

przedstawione źródła dochodów gminy pogrupowane w  odpowiednich działach klasyfikacji 
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budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, z wyszczególnieniem 

dochodów własnych, dotacji, subwencji, środków unijnych,  wielkości przewidywanych  wpływów 

w 2011 roku, planowane wpływy na 2012 rok.                                                                                                                                                                        

                  Wielkość ogólnie planowanych dochodów na 2012 rok została oszacowana na poziomie 

42.401.433 zł. i porównaniu wprost w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 roku są 

niższe, i po wyłączeniu wielkości, wykonanych i planowanych dochodów unijnych, dochody 

gminy generalnie będą niższe przede wszystkim z tytułu poważnego zmniejszenia dotacji z budżetu 

państwa na dofinansowanie zadań własnych, zmniejszenia subwencji ogólnej i spadku wpływów z 

udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

                    Przyjęte do budżetu gminy dochody bieżące w wysokości 40.002.829 zł. są wyższe od 

planowanych na początek roku 2011 o kwotę 1.441.552 zł. głównie z podatków i opłat lokalnych  

1.108.066 zł. dotacji celowych na zadania zlecone ale jednocześnie są planowane mniejsze wpływy 

z subwencji w wysokości 465.076 zł. Dochody majątkowe w stosunku do planu przyjętego na rok 

2011 są niższe o 7.783.560 zł. Są niższe bo w 2011 roku głównym żródłem dochodów 

majątkowych były środki z budżetu europejskiego i na początek roku budżetowego były przyjęte  

w wysokości 9.590.024 zł. a dochody własne tylko w wysokości 550.000 zł. Proponowany plan 

dochodów majątkowych na rok 2012 w wysokości 2.398.604 zł. pochodzi z dochodów własnych. 

 

 

 

Dz. 010  - Rolnictwo i łowiectwo 
 

 

                  W tym dziale planowane są wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 

14.775 zł. więcej niż przewidywane wpływy w 2011  roku,  z uwagi na wyższą cenę żyta , która 

jest miernikiem do naliczania dzierżawy. Na etapie projektowania budżetu nie planuje się 

wpływów z tytułu dotacji celowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich. 

 

 

 

Dz.600 - Transport i łączność  
 

 

                    Do tego działu  klasyfikuje się  dochody z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego, 

według wydanych decyzji kwota przypadająca do budżetu gminy w 2012 roku wyniesie 6.030 zł.. 

W fazie projektowania budżetu nie przewiduje się innych dochodów, które można pozyskać na 

dofinansowanie modernizacji nawierzchni drogowych. 

 

 

 

Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa 
 

 

                     Źródła dochodów własnych gminy wymieniane w tym dziale są, w zasadzie od lat 

takie same dotyczą w szczególności  gospodarowania mieniem komunalnym, a więc czynsze, 

najem, wynajem, dzierżawa, sprzedaż , wieczyste użytkowanie, opłaty planistyczne i  adiacenckie. 

Proponowane łączne wpływy na 2012  rok w wysokości 2.247.570  zł. w tym dochody bieżące 

216.220 zł. i dochody majątkowe  w wysokości 2.031.350 zł. są  znacznie wyższe  niż 

przewidywane wpływy w 2011 roku. 
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                     Nieco więcej niż w roku 2011 ogólnie przyjęto wpływy z czynszów mieszkaniowych. 

Wyszacowane wpływy w wysokości 121.230 zł. oparto na zmniejszających się wpływach 

bieżących z uwagi na sprzedaż lokali mieszkalnych a więcej przyjęto na odzyskaniu zaległości.  

                     Na poziomie przewidywanych wpływów w 2011 roku w wysokości 23.860 zł. planuje 

się opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości. 

                     Planowane wpływy na 2012 roku w kwocie 16.690 zł. z opłat planistycznych i 

adiacenckich , ustalono na podstawie pozostałości z przypisanych wcześniej należności. Są one 

znacznie niższe niż w latach poprzednich. Wpływy z nowych opłat nie są szacowane. 

                     Dochody z dzierżawy mienia komunalnego planuje się  w wysokości 53.130 zł. 

Wielkość ta została skalkulowana na podstawie faktycznie zawartych umów na nieruchomości 

rolnicze, usługowe i według obowiązujących stawek. Są znacznie niższe od przewidywanych 

wpływów w 2011 roku, ponieważ w 2011 roku były wpływy z tzw. jednorazowych dzierżaw w 

łącznej wysokości 7.500 zł. oraz odzyskane w części zaległości w wysokości ponad 38.000 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                     Także niższe  niż przed rokiem planuje się wpływy z przekształcenia wieczystego 

użytkowania, bowiem podstawą  przyjęcia  wpływów w kwocie 4.360 zł. są wydane decyzje 

administracyjne.  

                     Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zakłada się w wysokości 368.800 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

są oparte na podstawie wstępnych ustaleń najemcami lokali mieszkalnych , ustalonych rat rocznych 

za sprzedane nieruchomości w latach ubiegłych w wysokości 35.500 zł. oraz z planowanej 

sprzedaży działek budowlanych w Tyrowie, w Samborowie, w St. Jabłonkach w wysokości 

333.300 zł. określonej w operacie szacunkowym. Do dochodów majątkowych  gminy planuje się 

także kwotę w wysokości 1.903.674 zł. pochodzącej ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej 

położonej w Kajkowie /poligon/. 

 

 

 

Dz.710 - Działalność usługowa 
 

 

                      Źródłem dochodów gminy zaklasyfikowanym do tego działu, to wpływy z tytułu 

opłat za miejsca na cmentarzu. W 2012 roku  przewiduje się urealnienie stawek opłat za miejsca na 

cmentarzach komunalnych w gminie. Wielkość dochodów planuje w wysokości 7.660 zł. więcej  

niż w 2011 roku opartej na podstawie  prognozy;  wydawania 10  zezwoleń na postawienie 

nagrobków,  28 miejsc na cmentarzu i 10  miejsc rezerwacji oraz 15  usług  korzystania z domu 

pogrzebowego. 

 

 

Dz. 750 - Administracja publiczna 
 

 

                      Podstawowym źródłem  dochodów gminy w tym dziale to dotacja celowa na zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej. Na 2012 rok zaproponowana kwota  przez  Wojewodę    

to 103.521 zł. wyższa  niż otrzymana  dotacja w 2011 roku, ale jest niższa niż w latach 

poprzednich.  

                     Na 2012 rok planuje się kwotę 7.200 zł. z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych na 

potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej. Ogólnie jest mniej ponieważ nie planuje się wpływów 

z tytułu czynszu ze Związku Gmin „Czyste Środowisko”. 

                     Zakłada się wpływy z różnych dochodów w wysokości 900 zł.  uzyskanych  przede 

wszystkim z tytułu  należnego wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku 

dochodowego od osób fizycznych. 
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Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

                 oraz sądownictwa 
 

                    Wielkość dotacji w wysokości 2.606 zł. przyjęta do planu dochodów gminy 

wynika z informacji podanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Elblągu.  Innych dotacji 

 na 2012 rok nie planuje się. Mogą wystąpić w trakcie roku, wraz z przekazaniem zadania 

 rządowego do realizacji w gminie jak to miało miejsce w latach poprzednich.  

 

            

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
 

 

                      Na etapie projektowania budżetu nie przewiduje się wpływów w tym dziale, brak jest 

informacji od dysponenta o dotacji celowej, a wysokość środków planowana do pozyskania jest w 

fazie negocjowania.  

                               

 

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie  

                 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

 

 

                      Dochody podatkowe budżetu gminy to przede wszystkim wpływy z ustalonych i 

pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków lokalnych. Są to podatki: rolny, leśny, od 

nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn od czynności 

cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych – podatek płacony w formie karty 

podatkowej. Podatki lokalne zasilają wyłącznie budżety gmin. Tego typu wpływów podatkowych 

nie mają budżety powiatów i województw. Charakterystyczną cechą wskazanych dochodów jest 

zagwarantowana konstytucyjnie możliwość ustalania ich wysokości, ale jedynie w granicach 

określonych w ustawach. Obok wpływów z podatków, dochodami własnymi są opłaty: skarbowa, 

eksploatacyjna, targowa, miejscowa, prolongacyjna. Ważnym źródłem dochodów podatkowych są 

tzw.  udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych. 

                      W tym dziale zostały skupione źródła dochodów własnych gminy pochodzące 

z podatków i opłat oraz udziałów gminy w podatkach państwowych. Łączne wpływy prognozuje 

się w wysokości  14.884.633 zł. więcej niż przewidywane wpływy w 2011 roku o ponad 879.193zł.  

a ich udział w dochodach własnych to  87,2  % . Większe planowane wpływy są przyjęte przede 

wszystkim  z podatków i opłat lokalnych.  

                       Podatek od działalności gospodarczej  opłacany w formie karty podatkowej  to 

najprostsza forma rozliczeń, nie wymaga prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, 

deklaracji. Wpływy z tego podatku  są dochodem gminy, ale wymiaru i poboru dokonuje Urząd 

Skarbowy. Gmina nie dysponuje danymi do szacowania wpływów. Na 2012 rok założono kwotę                                 

12.920 zł. wpływów z karty podatkowej  na poziomie osiągniętych średnich wpływów z okresu 

ostatnich trzech lat.  

                       Podstawowym źródłem podatków  lokalnych w gminie jest podatek od 

nieruchomości. Przedmiotem opodatkowania jest posiadanie nieruchomości takich jak: grunty, 

budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej. Podstawą opodatkowania są powierzchnie gruntów, budynków i wartość budowli. 

Do zapłaty podatku są zobowiązani właściciele, użytkownicy wieczyści, samoistni posiadacze oraz 

posiadacze zależni np. dzierżawa od Skarbu Państwa lub gminy.  

                       Prognozę roczną wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych                                                                                                                                                      

oszacowano na podstawie zgłoszonych podstaw opodatkowania na dzień 30 września 2011 roku i 

stawek podatkowych, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2012 roku. Oszacowana wielkość 

wpływów podatku na 2012 rok to  5.004.400 zł. o 16 pkt. % więcej od przewidywanych wpływów 
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niż w roku 2011. Przy szacowaniu rocznej wielkości wpływów  zastosowano średni wskaźnik 

realizacji przypisu bieżącego z lat 2008 -2010  na poziomie 96,4 % . Nie zostały uwzględnione 

wpływy z zaległości wątpliwych do ściągnięcia, są one zabezpieczone zastawem skarbowym.  

                       Drugim źródłem podatków lokalnych w gminie jest podatek rolny. Przedmiotem 

opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków 

jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzaczone na użytkach rolnych, z wyjątkiem 

gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. 

Obliczany jest według stawek, dla gruntów gospodarstwa rolnego 2,5 q żyta od 1 ha 

przeliczeniowego, dla pozostałych gruntów rolnych 5 q żyta. Wysokość podatku rolnego jest 

zależna od powierzchni hektarów przeliczeniowych i ceny za 1q żyta ustalonego do celów 

podatkowych. Średnia cena żyta ogłaszana przez Prezesa GUS  w roku 2009  wynosiła 55,80 zł 

w 2010 roku 34,10 zł. wykazując  tendencję spadkową,  natomiast w 2011 roku wynosiła 37,64 

zł. a na rok 2012 została ustalona z bardzo poważnym wzrostem w wysokości 74,18 zł.  

                       Wpływy z podatku rolnego na 2012 rok oszacowano na  podstawie  ceny żyta 

obniżonej przez Radę Gminy do 42 zł. za 1 kwintal. We władaniu osób prawnych jest 4328 

hektarów przeliczeniowych z tego ponad 1900 zwolnionych na mocy ustawy i 5 hektarów na 

mocy uchwały Rady Gminy. Przy założeniu, że wskaźnik  realizacji będzie wynosił 100 %,  to 

wpływy podatku rolnego od osób prawnych będą  wynosiły 253.800 zł. więcej niż w 2011 roku, z 

tytułu wzrostu ceny żyta o 11 pkt. %   

                         Kolejne źródło podatkowe to podatek leśny. Na 2012 rok zakłada się wpływy 

budżetowe od osób prawnych w wysokości 340.700 zł. więcej  niż w 2011 roku  z uwagi na wzrost 

ceny drewna ustalanej do celów podatkowych w granicach 20 pkt %. Do szacowania przyjęto 100 

% wpływów  w oparciu o powierzchnię lasów z ewidencji gruntów : las stary 7.423 ha , 

powierzchnia lasów zwolnionych 2.573  ha -, las ochronny - 1.826 ha opodatkowany 50 % 

obowiązującej stawki 41,07za 1 ha. 

              Podatek od środków transportowych jest podatkiem lokalnym naliczanym od 

pojazdów  ciężarowych. Płacą go zarówno osoby fizyczne jak i prawne oraz jednostki nie 

posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany. W 2012 roku  

zakłada się wzrost stawek podatkowych w granicach 4 pkt. %. 

                          Prognozę wpływów od osób prawnych w wysokości 72.800 zł.  oparto na stanie 

posiadania pojazdów zgłoszonych do opodatkowania na koniec III kwartału 2011 roku. W stosunku 

do tego samego okresu roku 2010 spada ogólna liczba pojazdów o 5 szt., która nie przekłada się na 

większe wpływy z uwagi na różnorodność pojazdów o różnej wysokości podatku. Do planowanych 

wpływów przyjęto 100 %  realizacji przypisu bieżącego. Nie przyjęto wpływów z tytułu zaległości, 

które są trudne do ściągnięcia, są zabezpieczone na hipotekę .   

                          Podatek od czynności cywilno- prawnych jak sama nazwa wskazuje pobierany jest 

od zawieranych umów; kupna – sprzedaży, pożyczki, depozytu, spółki, ustanowienie hipoteki i 

innych o podobnym charakterze. Wymiaru i poboru dokonują urzędy skarbowe.  Wpływy z tego 

podatku  od osób prawnych zakłada się w wysokości 2.900 zł. przyjętej na podstawie średnich 

wpływów w ostatnich trzech latach.  

                         Wpływy podatku od nieruchomości  od osób fizycznych na 2012 rok zakłada się w 

wysokości 1.654.800 zł. na poziomie wyższym od  przewidywanych  wpływów  w 2011 roku. 

Wyższe wpływy związane są z wzrostem stawek podatkowych, które będą obowiązywały od 1 

stycznia 2012 roku. Z danych planistycznych z tytułu przedmiotu opodatkowania ustalono, że 

wpływy bieżące wyniosłyby 1.705.225 zł. Do szacowania wpływów budżetowych  na 2012 rok 

przyjęto średni wskaźnik realizacji przypisu bieżącego z okresu lat 2009 – 2011  wynoszącym 

średnio 90,8 % . co daje 1.548.340 zł. zł. Planuje się również wpływy z zaległości w wysokości 

106.470 zł. tj. ok 20 %  od przewidywanego stanu zaległości na koniec 2011 roku w wysokości 

532.390 zł.  
                         Od osób fizycznych wpływy podatku rolnego planuje się w wysokości  1.225.900zł. 

więcej niż przewidywane wykonanie w 2011 roku, z powodu wzrostu ceny żyta i  niższej wartości 

udzielonych ulg z tytułu nabycia gruntów. Plan budżetowy  ustalono w oparciu o stan posiadania tj. 
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12.723 ha przeliczeniowych i 313 ha fizycznych, wartość podatku wyniosłaby 1.401.645 zł. Z tej 

wartości należy  uwzględnić  zwolnienia i ulgi ustawowe z tytułu nabycia gruntów  752 ha w 100 

%  zwolnienie, 437 ha w 75 %  i 531 ha w 50% oraz zwolnienia na mocy uchwały Rady Gminy 

196 ha-   łączna kwota wynikająca z udzielonych i stosowanych ulg wynosi 141.252 zł. Do 

szacowania planu budżetowego przyjęto średni wskaźnik realizacji wpływów bieżących z ostatnich 

lat na poziomie 93 %  oraz prognozowanych wpływach z zaległości w wysokości 72.670 zł. zł.  .  

                         Wpływy podatku leśnego od osób fizycznych na 2012 rok zakłada się w wysokości 

19.180 zł. więcej  niż  przewidywane wpływy w 2011 roku tj. o zakładany wzrost ceny drewna, w 

granicach 20,7 % . Powierzchnię lasów do szacowania wielkości podatku przyjęto z ewidencji 

gruntów w/g stanu na dzień 30 września 2011 roku. Powierzchnia lasów do opodatkowania 

będących we władaniu osób fizycznych tzw. lasów starych wynosi 502 ha co daje wartość podatku 

20.617 zł.  Powierzchnia lasów do 40 lat zwolnionych z opodatkowania to 168 ha. Do planowanych 

wpływów przyjęto wskaźnik realizacji 93 % , taki sam jak do szacowania podatku rolnego, 

ponieważ w stosunku do osób fizycznych jest to łączne zobowiązanie pieniężne. 

                            Planowane wpływy podatku od środków transportowych od osób fizycznych 

zakłada się w wysokości 113.150 zł.  Do szacowania budżetowego przyjęto przewidywane wpływy 

w 2011 roku powiększone o zakładany wzrost stawek podatkowych o 4 pkt. %. 

                            Podatek od spadków i darowizn jest dochodem gminy, jest podatkiem 

bezpośrednim płaconym od przyrostu majątku. Podatnikami są osoby fizyczne a płatnikami są 

notariusze. Podatek wynosi od 3% do 12 % od wartości masy spadkowej i w zależności od grupy 

podatkowej czyli od pokrewieństwa. Im pokrewieństwo bliższe tym podatek niższy.  Planowane 

wpływy do budżetu na 2012 rok zakłada się  w wysokości 30.000 zł. w wysokości 

przewidywanych  wpływów w 2011 roku.  

                            Opłata miejscowa jest opłatą lokalną stanowiącą własny dochód gminy. Pobierana 

jest w miejscowościach o walorach turystycznych wyznaczonych przez Radę Gminy. 

Na 2012 rok planuje się wpływy w wysokości 76.170 zł. na poziomie  przewidywanych wpływów 

w 2011 roku oraz  wzrostu stawek za dzienny pobyt z  1,72 zł. do 2,00 zł. tj. o 16,3 pkt. %  

                            Podatek od czynności cywilno- prawnych Od osób fizycznych planuje się na 2012 

rok  kwotę 247.780 zł. nieco niższe niż przewidywane wpływy w 2011 roku, biorąc pod uwagę 

tendencję spadkową wpływów w ostatnich latach a zwłaszcza niskie wpływy w 2009 roku, oraz 

znacznie poniżej przyjętych planów w 2010 i 2011 roku. 

                             Wpływy z różnych opłat dotyczą kosztów upomnień wystawianych na zaległości 

podatkowe, koszt jednego upomnienia 8,80 zł. Wpływy z tego tytułu na 2012 rok zakłada się w 

wysokości 17.670 zł. Do szacowania wielkości przyjęto średnio ilość wystawionych upomnień w 

latach 2008 – 2011 roku jest to 2008 szt. oraz wpływy opłaty prolongacyjnej. 

                              W planie dochodów gminy przyjęto na 2012 rok kwotę 31.200 zł. z tytułu 

odsetek podatkowych. Wpływy oszacowano na podstawie osiągniętych średnich dochodów z tego 

tytułu w latach 2009 -2011. 

                               Dochody własne planowane do budżetu na rok 2012  z tytułu opłaty skarbowej 

w wysokości 41.000 zł.  z opłaty eksploatacyjnej  w wysokości 6.400 zł. oraz  z opłat za 

zezwolenia sprzedaży alkoholu w wysokości 220.000 zł. zakłada się na poziomie przewidywanych 

wpływów roku 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                Do wpływów podatkowych zostały zaliczone rekompensaty, jakie gmina 

uzyskuje z tytułu udzielonych ulg w podatku od nieruchomości od gruntów pokrytych wodami 

jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych. Ogólna powierzchnia pokryta 

wodami jezior to 1613 ha. Kwotę  rekompensaty na 2012 rok planuje się w wysokości 5.770 zł. 

                                Bardzo ważnym dochodem gminym mającym wpływ na stan finansów gminy, 

są udziały w podatkach dochodowych szczególnie od osób fizycznych. Wielkość udziałów w 

podatku dochodowym od osób fizycznych,  dla naszej gminy na 2012 rok Minister Finansów 

określił w wysokości 5.465.913  zł.  o  6 pkt.%  mniej niż w 2011 roku. Od czasu wprowadzenia 
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tego źródła do dochodów własnych gminy po raz pierwszy planowane wpływy są niższe niż w 

latach poprzednich. Dochody z tego źródła miały rosnąć, dla gmin spadają , zostały wprowadzone 

ulgi rodzinne, obniżone stawki podatku, gminy w zamian za to nie otrzymały rekompensaty.  

                                Do szacowania wielkości wpływów udziałów w podatku dochodowym od osób 

prawnych  przyjęto  uzyskane wpływy w latach 2009 – 2011. W 2009 roku zwrócono do budżetu 

państwa ponad 206 tys. zł. zł. uzyskane wpływy w 2010 roku wyniosły ponad 300 tys. zł.  Z uwagi 

na trudność w prawidłowym oszacowaniu wpływów z tego źródła przyjmuje się na 2012 rok 

wielkość  uśredniono w wysokości 42.180 zł.                                                                                                                                                         

                                                                                                   

 

Dz. 758 - Różne rozliczenia 
 

                 W tym dziale głównym źródłem dochodów są subwencje. Na 2012 rok wielkość 

subwencji oświatowej została określona w wysokości 11.049.594 zł. o 2,53 pkt. %  więcej niż w 

2011 roku. Ministerstwo uzasadnia, że zwiększenie w stosunku do roku 2011 planowanej na rok 

2012 kwoty części subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2012 

podwyżki nauczycieli wdrożonej od 1 września 2011 roku. W warunkach gminy ta wielkość nie 

pokrywa nawet kosztów wynagrodzeń i pochodnych według stanu przed dokonanymi i 

planowanymi podwyżkami.  

                 Została zmniejszona  o bardzo poważną  kwotę subwencja ogólna  z kwoty 3.620.850 zł. 

w 2011 roku do kwoty 3.200.602 zł. planowanej na 2012 rok. Powodem zmniejszenia jest wzrost 

dochodów gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy w 2010 roku. 

                 Dochody z tytułu odsetek od środków lokowanych w bankach  planuje się w wysokości 

54.850 zł. Podstawą do szacowania tej wielkości były wpływy uzyskane w roku 2008 – 65.785 zł. 

w 2009 roku – 31.660 zł.  w 2010 roku – 71.966 zł.  i przewidywane wpływy w 2011 roku 50.000  

.                Na etapie projektowania budżetu nie planuje się wpływów z darowizn i innych rozliczeń 

finansowych oraz dotacji celowych otrzymywanych na podstawie składanych oddzielnych 

wniosków i przyznawanych przez dysponenta z budżetu państwa.  

                 W tym dziale zostały zaplanowane dochody w wysokości 33.600 zł. odzyskiwanych z 

Urzędu Pracy, z tytułu zwrotu częściowego kosztów, ponoszonych przez gminę na zatrudnionych 

pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych.  

                 Na rok 2012 nie została przyznana gminie subwencja równoważąca, która od lat 

systematycznie ulegała zmniejszeniu i tak; w 2011 rok wynosi 8.922 zł. w 2010 roku  była to kwota 

10.479 zł.  w 2009 roku  28.394 zł. w 2008 roku 63.300 zł. a więc z roku na rok była diametralnie 

niższa aż do całkowitego zmniejszenia. 

 

 

Dz. 801 - Oświata i wychowanie 
 

                  Dochody gminy  wymienione w tym dziale to przede wszystkim  opłaty za 

korzystanie z przedszkoli i stołówek szkolnych.  

                  W szkołach podstawowych zostały przyjęte dochody w wysokości 38.709 zł. które będą 

pochodziły ze środków europejskich, związanych z kontynuacją projektu systemowego „ 

Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Ostróda”  

                  W przedszkolach planuje się dochody w wysokości 69.000 pochodzących z opłat 

stałych określonych przez Radę Gminy. W stosunku do roku 2011 są one niższe, ponieważ nastąpił 

spadek dzieci, za które ponoszona jest opłata stała. Przewidziana w 2012 roku  liczba dzieci 

korzystających z przedszkoli powyżej 5 godzin wynosi 92,  w 2011 roku przyjmowano do 

planowania budżetowego  215 dzieci. 

                  Łączne przychody  w stołówkach szkolnych i przedszkolnych planuje się w kwocie 

578.060 zł.   zł. są one wyższe niż w 2011 roku z uwagi na większą liczbę korzystających dzieci  
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i wzrost stawek za wyżywienie. Do kalkulacji dochodów przyjęto 170 dni, 1066 dzieci i stawki od 

2,50 zł. do 4,50 zł. 

                  

 

Dz. 852  - Pomoc społeczna 
 

                 Głównymi pozycjami dochodów gminy w dziale pomoc społeczna są dotacje celowe, 

które łącznie stanowią ok  21  %  dochodów bieżących. Struktura dotacji z roku na rok  

ulega zmianom , zwiększa się zakres zadań własnych i zmniejszają się wielkości dotacji 

na te zadania, dochodzą nowe zadania, które z mocy przepisów stają się zadaniami własnymi i 

nowe wielkości dotacji.  

                 Z informacji przesłanej przez Wojewodę wynika , że gmina otrzyma w 2012 roku 

7.887.000 zł. dotacji celowej na  realizację  zadań rządowych są one  wyższe niż w 2011 roku   

o 745.731  zł. a  na realizację zadań własnych 658.000 zł. są niższe niż 2011 roku o 379.400 zł.      

z wyraźnym zmniejszeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych. 

                 Dochodami własnymi w tym dziale są wpływy z usług opiekuńczych  przyjęte do 

budżetu w kwocie 30.000 zł. na podstawie prognozowanej ilości świadczeń i wzrostu odpłatności 

za usługi opiekuńcze.  

                  Kwotę 62.000 zł. przyjęto do planu dochodów własnych. Jest ona wskazana przez 

Wojewodę na odzyskanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych - wypłata świadczeń 

alimentacyjnych. 

 

 

Dz. 853  - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
 

                 Na etapie projektowania budżetu gminy na rok 2012 nie przewiduje się dochodów ze 

środków budżetu europejskiego związanych z realizacją projektów, programów finansowanych z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

Dz. 900  - Gospodarka komunalna i ochrona  środowiska 
 

                  W tym dziale zostały zaplanowane wpływy związane z ochroną środowiska, są to 

głównie opłaty za składowanie i magazynowanie odpadów na składowisku w Rudnie oraz innych 

opłat za korzystanie ze środowiska. Założony plan wpływów na rok 2012 w wysokości 1.090.000 

zł. został oparty na przewidywanych wpływach uzyskanych w 2011 roku. 

                  Wpływy  z opłaty produktowej na 2012 rok  zostały  określone w  wysokości 2.790 zł. 

na poziomie uśrednionych wpływach uzyskanych  w 2010 roku w wysokości 1.679 zł. i 

przewidywanych wpływach w 2011 roku w wysokości 3.920 zł. 

           

         

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
 

                Dochody gminy proponowane w tym dziale to odpłatności za korzystanie doraźne, 

jednorazowe ze świetlic wiejskich w celu zorganizowania imprez towarzyskich, wesel, imprez 

rodzinnych, spotkań politycznych, reklamowych, handlowych.  Zakładane łączne wpływy to 5.000 

zł. mniej niż w 2011 roku. Plan na 2012 rok oszacowano na podstawie uśrednionych wpływach z 

ostatnich 3 lat.  

                 Zakłada się również dochody majątkowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu 

europejskiego w wysokości 121.770 zł. jako dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego 

polegającego na modernizacji obiektów świetlicowych.                                                                                       
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Załącznik  Nr 2 -Planowane wydatki budżetu gminy na 2012 rok według  

                            działów, rozdziałów i paragrafów  klasyfikacji budżetowej 
 

                          

                         Do zadań własnych gminy należą wszystkie sprawy i zadania publiczne o znaczeniu 

lokalnym, zaspakajające zbiorowe potrzeby wspólnoty, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych  

podmiotów. Katalog zadań gminy jest bardzo szeroki. Gmina jest prawnie zobowiązana do 

realizacji zadań przypisanych jej ustawami. Jednak przyznane dochody nie zawsze wystarczają na 

zaspokojenie wszystkich potrzeb mieszkańców. Należy podejmować decyzje wybierając kierunki 

rozwoju i sposób wydawania środków publicznych. Często, aby móc realizować zadania, gminy są 

zmuszone zaciągać kredyty. Jednak jest to tylko częściowe rozwiązanie problemu. Zaciągnięte 

kredyty trzeba spłacać w okresie późniejszym, co spowoduje zmniejszenie przyszłych środków 

finansowych. 

                        Wydatki gminy są odzwierciedleniem realizacji zadań. W wielkościach 

poszczególnych rodzajów znajdują odbicie kierunki i zakres zadań powierzonych gminie do 

wykonania. Są to wszystkie sprawy komunalne, pomocy społecznej, oświaty, lokalnego transportu 

zbiorowego, gminnych dróg, sprawy wodociągów zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i 

oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, kultury fizycznej, kultury – 

bibliotek, utrzymania obiektów administracyjnych i urządzeń użyteczności publicznej.                     

Podstawowe zadania dla gminy w sposób ogólny zostały zapisane w zasadniczej ustawie o 

samorządzie gminnym. Szczegółowo zostały rozpisane w różnych ustawach merytorycznych.  Przy 

planowaniu wydatków należy ustalać listę zadań,  do których uprawniają je przepisy prawa.   

Niektóre zadania, są tak określone, że gmina nie ma wyboru by je nie realizować, ale też  nie może 

dowolnie ustalać listy zadań i wydatków na ich realizację.  Potrzeby finansowe na realizację tych 

zadań są zwykle większe niż możliwości ich finansowania, stad tez należy ustalać priorytety i  

kategoryzację potrzeb bieżących i inwestycyjnych. 

                        Charakter prawny wydatków, w tym ich przeznaczenie, rodzaj, sposób klasyfikacji 

i prezentacji w uchwale budżetowej, określa ustawa o finansach publicznych i przepisy 

wykonawcze wydane na jej podstawie.                                                                     

                         Strukturę wydatków wg podstawowych grup ekonomicznych przedstawia załącznik   

nr 2. Struktura ta na przestrzeni lat w zasadzie nie ulega większym zmianom, za wyjątkiem 

włączenia środków Unii Europejskiej. W załączniku tym  zostały przedstawione planowane 

wielkości wydatków bieżących i  majątkowych. 

 

                         Założony ogólny plan wydatków na 2012 rok w wysokości  42.796.687  zł. jest 

niższy o 16,6 pkt %  od przewidywanego wykonania planu wydatków za  2011  rok. W porównaniu 

z założeniami  na roku 2011, w znacznie  większym stopniu maleją wydatki majątkowe o ponad 80 

pkt. %, a wydatki bieżące są wyższe o pond 6 pkt. %   

                          W ogólnym planie wydatków, wydatki bieżące przyjęte w wysokości 40.398.083 

zł. stanowią 94 %  przed rokiem było to 74 % , a udział wydatków majątkowych to około 6 %  

określone na kwotę 2.398.604 zł. przed rokiem planowano w wysokości 12.925.977 zł.  

                          Wśród wydatków bieżących największy udział  mają wydatki na wynagrodzenia i 

pochodne od wynagrodzeń jest to ponad 48 % , w łącznej wysokości 19.476.884 zł.    

                          Drugą pozycję zajmują wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń na rzecz osób 

fizycznych jest to ponad 23 %  w sumie 9.515.300 zł. w tym na wypłatę świadczeń społecznych 

8.326.182 zł. realizowane w ramach pomocy społecznej. 

                           W granicach  6 % wydatków bieżących planuje się przekazać w formie dotacji, są 

to dotacje podmiotowe, celowe oraz na porozumienia z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego, łączna kwota przyjęta do projektu budżetu wynosi 2.376.587 zł. 

                           Pozostałe wydatki bieżące w wysokości  8.333.603 zł. planuje się przeznaczyć na 

koszty funkcjonowania jednostek budżetowych takich jak; szkoły, przedszkola, gimnazja, Ośrodek 
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Pomocy Społecznej, Urząd Gminy oraz obsługę zadań w zakresie dróg gminnych, gospodarki 

komunalnej, mieszkaniowej. 

                           Wydatki bieżące to również koszty obsługi długu- zobowiązań gminy z tytułu 

zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na ten cel zakłada się wydatki w wysokości 657.000 zł.  

                           Wydatki publiczne klasyfikuje się wg działów i rozdziałów, określających rodzaj 

działalności oraz paragrafów określających rodzaj wydatku.                                                                       

                          

                            

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo 
 

                  Planowane  wydatki w tym  dziale w wysokości 509.600 zł. dotyczą przede 

wszystkim wydatków majątkowych przyjęte w wysokości 480.000, które planuje się przeznaczyć 

na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 dotyczącym programów 

inwestycyjnych, w wieloletniej prognozie finansowej 

                 Wydatki bieżące  wysokości 29.600  zł. planuje się przeznaczyć na opłacenie składki na 

rzecz Izby Rolniczej.  Wynika to z zapisu ustawowego, że składkę przekazuje się w wysokości 2% 

od wpływów podatku rolnego. 

 

 

Dz. 600 - Transport i łączność 
 

                  W tym dziale planuje się  środki na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego 

świadczonego przez Zakład Komunikacji Miejskiej w wysokości 450.000 zł. na poziomie 

wydatków roku 2011. W stosunku do lat poprzednich jest wzrost dwukrotny. 

                  Na realizację zadań bieżących na drogach publicznych gminnych zakłada się środki  w 

wysokości 471.473 zł.  mniej  niż zrealizowane w 2011 roku, więcej niż to było na początek roku 

2010  w tym na; zadania wynikające z funduszu sołeckiego 139.785 zł. o ponad 9.900 zł. więcej niż 

przed rokiem.  i na zadania wskazane przez mieszkańców w ramach przyznanych nagród 

„ESTETYCZNA WIEŚ’ 1.500 zł. Pozostała wielkość wydatków bieżących w wysokości 330.188 

zł. o ponad 21.000 mniej jak przed rokiem, będzie przeznaczona między innymi na pokrycie 

kosztów;  zimowego  utrzymania dróg – 127.725 zł. / więcej niż planowane na początek roku 2011/  

usług dotyczących wycinki drzew, wznowienia granic, ustawiania znaków  - 10.000 zł. w tym  w 

ramach nagrody „Estetyczna Wieś” – 1.500 zł. dla sołectwa Szyldak na wycinkę krzaków przy 

drodze Szyldak – Wigwałd, zakup materiałów drogowych – 10.000 zł., profilowanie dróg 

gruntowych – 36.363 zł. remontów dróg o nawierzchni nieutwardzonej – 116.100 zł. i nawierzchni 

utwardzonej – 30.000 zł. 

W fazie projektowania budżetu nie są przewidziane środki tytułem dotacji celowej na pomoc 

finansową dofinansowania dróg powiatowych. 

 

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa 
 

                 Na zadania zaklasyfikowane do tego działu planuje się łączne wydatki w wysokości 

296.670 zł. Na bieżące koszty obsługi gospodarki  mieszkaniowej obejmującej ponad 98 lokali 

141.920 zł., znacznie mniej  niż planowane na początek roku 2011.  Planowane  wydatki nie 

zaspakajają w pełni zgłaszanych potrzeb zwłaszcza remontowych,  przewyższają możliwości 

finansowe gminy. Będą przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów; ogrzewania – 

81.420 zł.  zakupu energii, gazu, wody – 12.000 zł. usług przeglądów elektrycznych, gazowych, 

budowlanych, kominiarskich , wywozu nieczystości- łącznie- 27.000 zł. oraz wykonania 

niezbędnych napraw awaryjnych – 20.000 zł. 

                  Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zakłada się wydatki w wysokości 154.750  

zł. więcej niż planowane na 2011 roku. Wydatki bieżące obejmują następujące zadania; wykonanie 
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bieżących podziałów, wznowienia granic i rozgraniczeń nieruchomości – 42.000 zł., wykonanie 

dokumentacji do ksiąg wieczystych i aktów notarialnych oraz zakup map – 5.000 zł. wyceny 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i określenia opłat adiacenckich i opłat planistycznych 

-35.000 zł., dokonywania opłat;   za ogłoszenia prasowe i akty notarialne – 30.000 zł. składka na 

rzecz spółki wodnej – 150 zł. za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 3.000 zł. za założenie 

ksiąg wieczystych – 5.000 zł.za energię w budynkach gminy – 4.000 zł. za wycinkę i cięcia 

pielęgnacyjne drzew – 7.000 zł. wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa – 20.000 

zł., aktualizacja programów komputerowych do obsługi opisowej i graficznej ewidencji gruntów i 

budynków – 3.600 zł.  

 

  

Dz. 710 - Działalność usługowa 
 

                 Działalność usługowa obejmuje dwa zadania finansowane ze środków gminy. 

 Pierwsze dotyczy zagospodarowania przestrzennego gminy, drugie to cmentarze komunalne.  

                 Środki przewidywane na planowanie przestrzenne  w wysokości 298.000 zł.  są wyższe 

niż na początek roku 2011 o kwotę 26.600 i będą przeznaczone na pokrycie kosztów opracowań 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;  terenu części miejscowości Ornowo i 

Morliny  pod zabudowę mieszkaniową – 52.500 zł. terenu części miejscowości Tyrowo pod 

zabudowę usługową i przemysł  – 52.500 zł. terenu części miejscowości Samborowo  pod 

zabudowę mieszkaniową i usługi w zakresie sportu – 28.000 zł.  Ponadto planuje się zabezpieczyć 

środki budżetowe na pokrycie kosztów;  ogłoszeń prasowych  dotyczących sporządzania planów i 

informacji o wyłożeniu do publicznego wglądu – 20.000 zł. uzgodnień z komisją architektoniczno 

– urbanistyczną – 10.000 zł. opracowań  287 decyzji o warunkach zabudowy – 135.000 zł.   

                 Wielkość wydatków bieżących  planowanych na cmentarze na 2012 rok wynosi 42.080 

zł. Zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów; zatrudnienia opiekunów cmentarzy i domów 

pogrzebowych – 8.580 zł.  wywozu nieczystości – 16.000 zł.  zakupu środków czystości – 2.000 zł. 

energii elektrycznej, wody – 3.500 zł. wykonanie remontu ogrodzenia cmentarza w  Turznicy – 

12.000 zł. 

 

 

Dz. 750 - Administracja publiczna 
 

                 Wydatki na  administrację publiczną w całym dziale planuje się  w łącznej wysokości 

4.695.981 zł. są to tylko wydatki bieżące i są  wyższe niż w 2011 roku. W zasadzie na każdym 

zadaniu przedstawionym w rozdziale wydatki planowane na 2012 rok są wyższe. Najwięcej 

kwotowo wzrastają wydatki ujęte w rozdziale Pozostała Działalność, ponieważ w tym rozdziale 

ujęte zostały wydatki związane z poborem i inkasowanie podatków, w poprzednich latach były 

ujmowane w innym rozdziale, który został skreślony z klasyfikacji budżetowej z dniem 1 stycznia 

2012 roku. Ogólne wydatki dotyczące Urzędu Gminy również wzrastają , więcej na wynagrodzenia 

i pochodne znacznie mniej na wydatki rzeczowe. 

                   Wydatki na zadania zlecone z zakresu Urzędu Wojewódzkiego planuje się w wysokości 

103.521 zł.  w tej samej wysokości w jakiej została przyznana dotacja celowa. W 2010 roku była to 

kwota 141.339 zł. a w 2011 roku 84.967 zł.  Zgodnie ze wskazaniem dysponenta będą 

wykorzystane  w całości na wynagrodzenia i pochodne. Zadanie to zostało przypisane gminie 

ustawowo, należy go wykonywać a wyższe koszty pokrywać z własnych dochodów. 

                  Planowane wydatki w wysokości 242.908 zł. na Radę Gminy  będą przeznaczone na 

wypłatę wyższych diet i innych kosztów dotyczących radnych /koszty delegacji, szkoleń/ ,  nie są 

przewidziane koszty obsługi administracyjno- biurowe. Będą wyższe ponieważ od 1 stycznia 2012 

roku wzrasta wynagrodzenie minimalne, które jest podstawą do ustalanie diet.  

                  Wydatki bieżące dotyczące Urzędu Gminy zakłada się w kwocie 3.903.434 zł. w tym 

najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, skalkulowane w łącznej 
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wysokości 3.277.434 zł. w tym wynagrodzenie osobowe pracowników 2.578.900 zł. Obejmują one 

uposażenia i wynagrodzenia pracowników na poziomie z roku 2011 i planowany wzrost w 

stosunku do roku 2011  o kwotę 243.900 zł. Wzrost planowanych wydatków na wynagrodzenia 

związane są  z wypłatą należnych  nagród jubileuszowych dla 8 osób -48.140 zł. odpraw 

emerytalnych dla 3 osób – 78.260 zł. z  dopłatą do pracowników interwencyjnych 29.450 zł. z 

dopłatą do pracowników robót publicznych – 18.000 zł. oraz z założonym wzrostem niektórych 

wynagrodzeń pracowniczych w granicach 3% - 70.050 zł.  Wydatki rzeczowe przyjęte do projektu  

budżetu są  w wysokości 621.450zł. są na poziomie mniej więcej planowanych na 2011 rok.  

Związane są  z ponoszeniem kosztów administracyjnych prowadzenia spraw urzędowych  i 

utrzymaniem lokali biurowych . Będą  przeznaczone  między innymi  na pokrycie kosztów;  

zakupu materiałów biurowych i kancelaryjnych,  papieru kserograficznego, art. chemicznych, 

druków urzędowych, doposażenia sprzętu komputerowego, tonerów, tuszu do drukarek, paliwa i  

części do samochodu – łącznie 108.700 zł.  zakupu energii elektrycznej i cieplnej – 80.000 zł., 

usług remontowych, konserwacyjnych samochodu, sprzętu biurowego – 18.000 zł. usług 

zdrowotnych związane z obowiązkowym badaniem lekarskim pracowników – 3.000 zł. usług 

pocztowych, informatycznych, audytorskich, introligatorskich, obsługi prawnej,  

dozoru budynku, ogłoszeń prasowych, prenumeraty prasy i pism fachowych,  audyt wewnętrzny, 

przeglądów samochodu, dźwigu –łącznie 230.000 zł., usług telefonicznych – 47.000 zł. podróży 

służbowych i szkoleniowych – 61.000 zł.  ubezpieczeniowych sprzętu biurowego , samochodu  – 

8.000zł. odpisu na  fundusz świadczeń socjalnych- 63.650 zł.  

                      Na działania promocyjne podejmowane przez gminę  planuje się środki w wysokości 

210.732 zł. więcej o 28.484 zł. Struktura planowanych wydatków na rok 2012 zbliżona jest do 

struktury wydatków lat ubiegłych. Do większych wydatków należą składki na rzecz związków, 

stowarzyszeń gmin i organizacji pozarządowych-  łącznie 54.800 zł. Wzrost wysokości 

planowanych składek wynika z faktu zabezpieczenia środków w wysokości 19.000 zł. na wkład 

własny do projektu klastrowego, mającego za zadanie zwiększenie działań promocyjnych w 

obszarze Mazur Zachodnich. Zaplanowane wydatki na promocję gminy na imprezach 

organizowanych w regionie wynoszą łącznie 44.000 zł., z czego 40.000 zł. przeznacza się na 

promocję gminy podczas Pucharu Świata w Siatkówce Plażowej w St. Jabłonkach, imprezy 

tworzącej jedną z najbardziej efektywnych marek promujących region na całym świecie. Gmina 

Ostróda jest również organizatorem imprez promocyjnych / Żagle Przedsiębiorczości, Dożynki 

Gminne, Mazurski Dzień Ziemniaka, Rajd Rowerowy Dylewska Góra/, na pokrycie kosztów 

organizacyjnych przewidziano 35.000 zł. Kolejnym znaczącym wydatkiem jest wydanie biuletynu 

informacyjnego 8.000 zł. Przygotowanie bieżących materiałów dla mediów, udział gminy w 

organizowanych imprezach powiatowych, wojewódzkich, informowanie o przekazywanych 

terenach pod inwestycje dla potencjalnych inwestorów – 33.200 zł. Bieżąca konserwacja ścieżek 

rowerowych zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją wynosi 4.500 zł. Wydatki na 

przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na działania promocyjne na rok 2012 

wynoszą 33.732 zł. w stosunku do roku 2011 są wyższe o 10.917 zł. i będą przeznaczone na 

organizację imprez lokalnych. Ponadto w projekcie przewiduje się środki na zakup kwiatów, 

dyplomów, folderów, gadżetów promocyjnych. 

                      W koszty administracji publicznej odnoszone są koszty diet dla sołtysów i drobne 

wydatki dotyczące jednostek pomocniczych jakimi są sołectwa. Proponowane wydatki na 2012 rok 

w kwocie 125.386 zł. będą przeznaczone na: wypłaty diet dla sołtysów – 112.000 zł. prenumerata 

gazety sołeckiej – 2.036 zł. materiały biurowe – 2.500 zł. koszty usług wyjazdowych – 5.000 zł. 

wydatki ujęte we wnioskach w ramach funduszu sołeckiego – 2.350 zł.  Od 1 stycznia 2012 

zmienia się klasyfikacja budżetowa i w dz. Administracja publiczna planuje się wydatki na 

pokrycie kosztów związanych z wymiarem i poborem podatków lokalnych oraz niepodatkowych 

należności  w wysokości 110.000 zł. z przeznaczeniem na : wypłatę prowizji za inkaso podatków  - 

52.200 zł. koszty przesyłek pocztowych – 40.000 zł. opłaty wpisów na hipotekę – 2.800 zł. 

dostarczanie nakazów płatniczych – 15.000 zł. 
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Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

                oraz sądownictwa 
 

                  Wydatki wykazane w tym dziale dotyczą w całości zadań zleconych. Planowane 

wydatki na 2012 rok w kwocie 2.606 zł. są wyższe niż przyznane na  2011 rok,  będą wykorzystane 

na koszty obsługi prowadzenie stałego rejestru wyborców. 

 

 

Dz. 752 – Obrona narodowa 
 

                   Na 2012 rok planuje się nowe obowiązkowe zadanie gminy z dziedziny narodowej. 

Zakłada się wydatki budżetowe w wysokości 2.000 zł. na pokrycie kosztów szkolenia członków 

Akcji Kurierskiej przy Urzędzie Gminy i Stałego dyżuru.                                 

 

 

Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
 

                Zadania gminy z zakresu tego działu to głównie zadania ochrony przeciwpożarowej, 

które są realizowane po przez Ochotnicze Straże Pożarne. Na te zadania planuje się środki w 

wysokości 330.000  zł. w tym fundusz sołecki 21.000 zł.  Na etapie projektowania budżetu nie 

planuje się wydatków majątkowych. Wydatki bieżące wysokości 309.000 zł. planuje się 

przeznaczyć na: wypłatę  ekwiwalentów dla członków OSP biorących udział  w akcjach ratowniczo 

– gaśniczych i szkoleniowych – 22.000 zł., na pokrycie kosztów 10  konserwatorów sprzętu 

mechanicznego i gminnego komendanta OSP –  62.400 zł. zakup paliwa, węży tłocznych, 

ogumienia do 3 samochodów, umundurowania,  części zamiennych do samochodów i sprzętu 

mechanicznego – 66.600 zł., koszty energii elektrycznej, ogrzewania elektrycznego i wody – 

73.000 zł., koszty wykonania remontów bieżących samochodów gaśniczych dla OSP Pietrzwałd, 

Durąg,  Brzydowo, – łącznie 35.000 zł., koszty i usługi związane z przeglądami i rejestracją 

samochodów, przeglądów okresowych i legalizacja aparatów powietrznych, sprzętu 

hydraulicznego, gaśnic, badania lekarskie strażaków,   likwidacja basenu ppoż. w Reszkach, 

Napromie  – 40.000 zł., koszty ubezpieczeń  członków OSP i MDP, 12 samochodów gaśniczych, 

10 remiz  – łącznie 10.000 zł. 

                Obrona cywilna jest kolejnym zadaniem realizowanym w ramach tego działu , planuje 

podobnie jak w latach poprzednich kwotę 2.000 zł. z przeznaczeniem na koszty szkolenia formacji 

cywilnej przy Urzędzie Gminy oraz konserwację agregatu prądotwórczego. 

                Obowiązkowym zadaniem gminy  jest zabezpieczenie środków na zarządzanie 

kryzysowe. Na 2012 rok planuje się wydatki  w wysokości 16.000 zł. z przeznaczeniem na; 

zwrot  kosztów utraconych zarobków przez żołnierzy rezerwy – 1.000 zł., zakup wyposażenia  dla 

stanowiska Gminnego Centrum Reagowania  – 8.500 zł. pokrywanie kosztów telefonu 

komórkowego, serwis i nadzór autorski programu komputerowego, pokrywanie kosztów usług 

usuwania zagrożeń powstałych na terenie gminy- 6.500 zł. 

 

 

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego 
 

                 Zadanie obsługa długu publicznego wiąże się z kosztami ponoszonymi z tytułu 

zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz obligacji , w głównej mierze są to odsetki. Planowane 

środki na 2012 rok w kwocie 660.000 zł. są  wyższe niż przewidywane wykonanie w 2011 roku 

ponieważ wzrastają zobowiązania z tytułu zaciągniętych nowych  pożyczek  i kredytów z kwoty 

10.387.442 zł. do kwoty 13.118.278 zł. Szacowana wielkość odsetek była na bazie poziomu stawek 

wrześniowych roku 2011. 
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W planowanej  kwocie na obsługę długu nie są oszacowane koszty prowizji zaciągnięcia kredytu 

na przejściowy deficyt związany z płynnością finansową. 

 

 

Dz. 758 - Różne rozliczenia 
 

                Proponowane wydatki w tym dziale to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki          

w wysokości  134.570  zł. jest to 0,30 % planowanych wydatków gminy na 2012 rok. Tworzenie 

rezerwy ogólnej jest obowiązkowe warunkuje to ustawa o finansach publicznych. Określona 

wysokość to nie mniej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.  

                Począwszy od roku 2011 jest konieczność tworzenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe 

w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki 

inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Na rok 2012 

wysokość rezerwy wynosi 101.500 zł. Inne rezerwy celowe nie są przewidziane. 

 

 

Dz. 801 - Oświata i wychowanie  
                  

                 Na finansowanie zadań w dziedzinie oświaty planuje się wydatki w wysokości 

19.604.819  zł. i są to wydatki bieżące, które są  o ponad 1,5 mln zł. większe niż przewidywane 

wykonanie w  2011 roku. Na etapie projektowania budżetu nie planuje się wydatków majątkowych.              

Wśród wydatków bieżących największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń , założone wydatki na 2012 rok są  w wysokości 14.192.826 zł. tj.  o  ponad 920 tys. 

zł. więcej niż przed rokiem. Wzrost wydatków osobowych powoduje wzrost świadczeń osobowych 

takich jak dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, świadczenie socjalne, które w łącznej kwocie 

wynosić będą 1.683.600 zł.  w tym  na świadczenia socjalne – 714.439 zł. Na prowadzenie zadań 

oświatowych gmina otrzymuje subwencję, proponowana jej wysokość na 2012 rok  to  11.049.594 

zł. a zatem  planowane ogólne wydatki w 2012 roku pokrywane będą w 56,3 %,  w 2011 roku było 

to 59,8 %  jest to kolejny spadek. Wielkość subwencji ustalona dla gminy nie jest  nawet 

wystarczająca na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych.  Od 2007 roku w naszej gminie jest 

systematyczny spadek uczniów co  przy niezmienionej ilości oddziałów skutkuje  kurczeniem się 

subwencji. Planowana wielkość wydatków została określona, na podstawie składanych wniosków 

przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych w weryfikacji z możliwościami 

finansowymi gminy. W planowanych wydatkach są ujęte środki na pokrycie; wynagrodzeń i 

pochodnych od wynagrodzeń,  podstawowych kosztów funkcjonowania jednostek oświatowych, 

nie są przewidziane środki na zakup sprzętu, mebli, pomocy naukowych ,itp. oraz remontów 

bieżących. 

                  Obowiązkowym zadaniem gminy jest prowadzenie szkół podstawowych, planowane 

wydatki bieżące  na 2012 rok wynoszą 9.427.749 zł. więcej niż przewidywane wydatkowanie 

środków  w 2011  roku o ponad 385.000zł.  Wśród wydatków planowanych na 2012 rok  tak samo 

jak w latach poprzednich,  najwyższą pozycję stanowią koszty osobowe ,wynagrodzenia i 

pochodne  wynoszą one   77,4 % wydatków przeznaczanych na szkoły a  ich wielkość określona na 

2012  rok w kwocie 7.293.497  zł. tj. o ponad 353.000 zł. więcej niż przewidywane wykonanie  w  

2011 roku.  Wydatki osobowe to przede wszystkim wynagrodzenia  i naliczone składki 

ubezpieczeniowe, zdrowotne, należy również zaliczyć inne wydatki związane  bezpośrednio z 

zatrudnieniem między innymi dodatki wiejskie , dodatki mieszkaniowe dla  nauczycieli – łącznie 

420.055 zł. a na odpis na  fundusz świadczeń socjalnych należy zagwarantować środki w 

wysokości – 390.496 zł. łącznie należy zabezpieczyć 810.551 zł. na 2011 rok planowane były w 

wysokości  793.424 zł.  Poza wydatkami osobowymi planuje się wydatki na bieżące  

funkcjonowanie wszystkich  szkół podstawowych  w łącznej kwocie  916.088 zł  z przeznaczeniem 

między innymi na : zakup oleju grzewczego, węgla, gazu  – 264.400 zł.  zakup środków czystości, 

materiałów biurowych, kancelaryjnych, papieru kserograficznego, tuszu do drukarek, tonerów, – 
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łącznie 70.530 zł. zakup  książek  - 4.950 zł.  zakup energii elektrycznej i wody  – 81.350 zł. usługi 

konserwacyjne  –  8.700 zł.  zakup usług badań lekarskich – 9.550 zł. koszty wywozu nieczystości, 

usługi kanalizacyjne i wywozu nieczystości płynnych, prenumeratę pism dydaktycznych, usługi 

bhp, przeglądy kominiarskie, gazowe, elektryczne , informatyczne  - łącznie 98.868 zł. usługi 

internetowe – 6.940 zł. usługi telekomunikacyjne – 16.800 zł. pracownicze podróże służbowe i 

szkoleniowe – 14.100 zł. usługi ubezpieczeniowe majątku szkoły i opłaty związane z ochroną 

środowiska, podatki lokalne   – 22.800 zł. szkolenia pracownicze – 4.700 zł.  

                      W ramach planowanych wydatków na szkoły podstawowe wyodrębnia się środki 

przekazywane w formie dotacji do szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie w 

Idzbarku, kwota na 2012 rok to 369.200  zł. obejmująca tylko uczniów szkoły podstawowej. 

          W szkołach podstawowych planuje się wydatki w wysokości 38.709 zł. na 

kontynuację realizacji projektu unijnego pt. Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Ostróda 

„ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   

                     W poniższym zestawieniu przedstawia się dane   o wielkościach planowanych 

wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych oraz o  wielkości subwencji przypadająca na 

daną  placówkę, w porównaniu z założeniami budżetowymi przyjętymi w 2011roku. 

 
Placówka Rok  

Liczb

a 

uczni

ów 

  

Liczba 

oddzia

łów 

Ilość 

zatrudnionych 
 Wydatki  bieżące: 

              w tym: 

Kwota 

subwencji 

 

nauczy

ciele 

obsług

a 
      ogółem wynagrodze

nia 

świadczenia    pozostałe 

SP Brzydowo 2011 130 7 15 8 1.340.300,- 1.018.957,- 121.043,- 200.300,- 1.014.000,    

 2012 125 6 16 8 1.321.577,- 1.039.302,- 124.375,- 157.900,- 993.724,- 

SP Lipowo 2011 48 31 5 2 404.189,- 338.321,- 41.418,- 24.450,- 374.400, 

 2012 52 3 5 2 401.754,- 348.353,- 42.901,- 10.500,- 407.978,- 

SP 

Pietrzwałd 
2011 

131 9 14 6 1.254.981,- 1.057.490,- 106.741,- 90.750,- 1.021.800, 

       

      
2012 

121 9 14 6 1.324.636,- 1.119.265,- 117.471,- 87.900,- 1.014.766,

- 

SP 

Samborowo 
2011 

121 6 12 4 1.287.869,- 946.298,- 116.262,- 225.309,- 943.800,- 

 

 
2012 

135 7 12 4 1.325.074,- 977.981,- 116.083,- 231.010,- 1.054.521,

- 

SP Stare 

Jabłonki 
2011 

30 3 4 1 324.210,- 257.530,- 32.090,- 34.590,- 234.000,- 

 

 
2012 

36 3 4 1 343.680,- 283.570,- 33.300,- 26.810,- 277.045,- 

SP Szyldak 2011 86 6 12 6 1.126.148,- 871.920,- 106.078,- 148.150,- 670.800,- 

 2012 82 6 12 6 1.189.717,- 946.250,- 118.267,- 125.200,- 711.848,- 

SP Tyrowo 2011 76 6 11 7 1.111.367,- 832.872,- 89.915,- 188.580,- 592.800,- 

 2012 77 6 12 7 1.118.666,- 878.859,- 92.500,- 147.298,- 650.188,- 

SP Wygoda 2011 38+8 6 8 3 764.460,- 638.303,- 65.707,- 60.450,- 296.400,- 

 2012 36+8 6 9 3 742.942,- 659.057,- 48.285,- 35.600,- 301.006,- 

SP 

Zwierzewo 

2011 

 

103 71 15 5 1.181.380,- 978.720,- 114.170,- 88.490,- 803.400,- 

 2012 93 6 16 5 1.251.790,- 1.040.860,- 117.360,- 93.570,- 731.302,- 

Razem:  S              
2011 

763 

 

53 

 

96 42 8.794.904,- 6.940.411,- 793.424,- 1.061.069- 5.951.400, 

 

          2012 757 52 100 42 9.019.836,- 7.293.497,- 810.551,- 915.788- 6.142.378, 
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                      Na oddziały przedszkolne funkcjonujące przy szkołach podstawowych planuje się 

wydatki w łącznej wysokości 356.989 zł. Planowane wydatki prawie w całości dotyczą kosztów 

osobowych bowiem koszty wynagrodzeń i składek od wynagrodzeń wynoszą 317.849 zł. co daje 

89 %  oraz świadczenia pracownicze i świadczenia socjalne  w sumie wynoszą 38.840 zł.  
Porównanie roku 2011 do roku 2012 wydatków  rzeczowych placówek oświatowych  - szkoły 

podstawowe - klasy „O”: 

 

Placówka Rok 

 

Liczb

a 

uczni

ów 

  

Liczba 

oddzia

łów 

Ilość 

zatrudnionych 
 Wydatki  bieżące: 

              w tym: 

nauczy

ciele 

Obsłu-

ga 
      ogółem wynagrodze

nia 

świadczenia    pozostałe 

SP Brzydowo 

           „0” 

 

2011 

36 2 3 8 167.244,- 147.080,- 20.164,-  

 2012 41 2 2  113.267,- 99.437,- 13.828,-  

SP Lipowo 

           „0” 

 

2011 

15 1 1  72.016,- 65.035,- 6.831,- 150,- 

 2012 18 1 1  75.322.- 67.860,- 7.262,- 200,- 

SP Szyldak 

           „0” 

2011 

 

21 1 1  69.312,- 62.100,- 7.112,- 100,- 

 2012 21 1 1/1,33  93.370,- 83.350,- 10.020,-  

SP 

Zwierzewo„0 

2011 

 

11 1 1 4 sez. 1.76.922,- 68.580,- 7.242,- 1.100,- 

 2012 15 1 1 4 sez. 76.030,- 67.200,- 7.730,- 100,- 

Razem:  S             

„0”  
2011 

83 5 6 4sez. 385.494,- 342.795,- 41.349,- 1.350,- 

          2012 95 5 5,33 4 sez. 356.989,- 317.849,- 38.840,- 300,- 

 

 

                Fakultatywnym zadaniem dla gminy jest prowadzenie przedszkoli, ale obowiązkowym 

jest  ponoszenie kosztów na utrzymanie dzieci z terenu gminy przebywających w przedszkolach 

niepublicznych. Na ten cel planuje się dotację na rzecz przedszkoli niepublicznych w mieście 

Ostróda dla 59 dzieci z terenu gminy w wysokości 281.300 zł. więcej niż w 2011 roku o ponad 

36.000 zł.   Dla 46 wychowanków w przedszkolu niepublicznym w Idzbarku w wysokości 270.271 

zł. z uwagi na planowany dwukrotny wzrost liczby wychowanków, wzrasta także wielkość dotacji 

o kwotę 160.271 zł.  

                Planowane wydatki na rok 2012 w przedszkolach nie obejmują  kosztów wyżywienia i 

kosztów osobowych pracowników związanych z przygotowaniem posiłków.  Na działalność 4 

przedszkoli prowadzonych przez gminę  obejmujących wychowaniem 213 dzieci,  planuje się 

wydatki w wysokości 1.323.694  zł.  W  wydatkach bieżących przewiduje się  tylko środki na 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi w łącznej 

wysokości 1.110.301 zł. Środki na wynagrodzenia i pochodne i  inne świadczenia pracownicze 

dotyczące kucharek, intendentów na rok 2012 są ujęte w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.  

Świadczenia pracownicze obejmujące dodatki wiejskie, czynsze  mieszkaniowe,  fundusz 

zdrowotny, fundusz socjalny  - łącznie 108.048 zł.  Pozostałe planowane wydatki związane są z 

bieżącym funkcjonowaniem jednostek i będą przeznaczone na: zakup opału – 54.600 zł., środków 

czystości,  materiałów kancelaryjnych i biurowych -łącznie 9.650 zł., zakup zabawek edukacyjnych 

i książek – 4.500 zł., zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 9.000 zł., usługi konserwacyjne  – 

750 zł., zakup usług zdrowotnych związanych z obowiązkowym badaniem lekarskim pracowników 

– 1.775 zł., koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych, usług bhp, przeglądy  kominiarskie, 
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elektryczne, gazowe, prenumeratę pism fachowych – łącznie 11.300 zł. opłaty internetowe – 1.320 

zł. opłaty telefoniczne – 5.800 zł., koszty podróży służbowych – 2.800 zł. oraz na koszty 

ubezpieczeń mienia – 2.050 zł. i szkoleń pracowniczych – 700 zł.  

                 W poniższym zestawieniu przedstawia się dane o wielkościach  planowanych wydatków 

na rok 2012 w poszczególnych przedszkolach, łącznie z wydatkami dotyczącymi wyżywienia i ich 

przygotowania w porównaniu z rokiem 2011. 

 

Placówka Rok 

 Licz-

ba 

wycho

wankó

w 

  

Liczba 

oddzia

łów 

Ilość 

 zatrudnionych 
 Wydatki  bieżące w tym:     

Kwota    

 

subwe

ncji 
nauczy

ciele 

obsług

a 
      ogółem Wynagrodzenia Świadcze

nia 

   Pozostałe 

Przedszkole 

Pietrzwałd 

 

2011 
43 2 3 5 548.848,- 397.876,- 28.572,- 122.400, - 

  

 stołówka     

razem: 

  2012 

 

47 2 3 5 398.489,- 

143.640,- 

542.129,- 

326.444,- 

88.890,- 

415.334,- 

26.245,- 

3.925,- 

30.170,- 

45.800,- 

43.300,- 

89.100,- 

 

Przedszkole 

Samborowo 

 

2011 
66 3 4 5 492.053,- 335.613,- 27.230,- 129.210- - 

  

stołówka 

 razem: 

   2012 

 

64 3 4 5 250.215,- 

246.433,- 

496.648,- 

222.922,- 

123.733,- 

346.655,- 

22.693,- 

5.100,- 

27.793,- 

4.600,- 

117.600, 

122.200, 

 

Przedszkole 

Stare 

Jabłonki 

2011 36 2 3 5 435.180,- 321.690,- 28.630,- 84.860,- - 

  

 stołówka  

razem: 

  2012 

 

33 2 3 5 341.172,- 

107.708,- 

448.880,- 

263.912,- 

68.773,- 

332.685,- 

27.940,- 

2.550,- 

30.490,- 

49.320,- 

36.385,- 

85.705,- 

 

Przedszkole 

Tyrowo 

2011 
70 3 4 5 480.591,- 356.511,- 33.205,- 90.875,- - 

    

   stołówka  

      razem: 

  2012 

 

69 3 4 5 333.818,- 

171.986,- 

505.804,- 

297.023,- 

92.786,- 

389.809,- 

31.170,- 

4.075,- 

35.245,- 

5.625,- 

75.125,- 

80.750,- 

4.680 

             

Razem: 

 

 

2011 215 10 14 20 1.956.672,- 1.411.690,- 117.637 427.345, - 

rok 2012 

stołówka 

razem: 

213 10 14 20 1.323.694 

669.767,- 

1.993.461 

1.111.701,- 

374.182,- 

1.485.883,- 

108.048 

15.650,- 

123.698 

105.345- 

272.410, 

377.755, 

 

 

4.680 

 

                  Drugim obowiązkowym zadaniem gminy jest prowadzenie gimnazjum. Na ich 

funkcjonowanie  planuje się łączne wydatki w wysokości  5.642.757 zł. i są to tylko wydatki 

bieżące. Koszty związane z zatrudnieniem osobowym nauczycieli i pracowników obsługi zakłada 

się w wysokości 4.674.917 z przeznaczeniem  na wynagrodzenia osobowe i składki od 

wynagrodzeń,  na  wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich, zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych, funduszu zdrowotnego  planuje  w łącznej wysokości  467.729zł. 

Wydatki tzw. rzeczowe planuje się w łącznej wysokości 500.111 zł. między innymi na: zakup 

materiału grzewczego – 267.000 zł. zakup środków chemicznych, środków czystości, materiałów 

papierniczych i biurowych,  tuszu do drukarek, tonerów – łącznie 46.280 zł., zakup książek – 4.700 

zł., koszty energii elektrycznej, wody , gazu – 48.400 zł., usługi konserwacyjne – 8.000 zł., usługi 

badań lekarskich pracowników – 6.200 zł., koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych, usług 

informatycznych, prenumeraty czasopism i pism fachowych – łącznie 77.271 zł. w tym na koszty 

związane z wymianą zagraniczną w Gimnazjum w Durągu – 9.000 zł., opłaty internetowe – 4.520 

zł., opłaty telefoniczne – 12.040 zł. podróże służbowe i szkoleniowe – 12.700 zł. usługi 

ubezpieczeniowe i opłaty środowiskowe - 13.000 zł.  
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W poniższym zestawieniu przedstawia się dane o  wielkościach  planowanych wydatków w 

poszczególnych gimnazjach oraz o przypadającej wielkości subwencji, w porównaniu z danymi 

planowanymi na rok 2011 

 

 
Placówka Rok  

Liczb

a 

ucznió

w 

  Liczba 

oddziałó

w 

Ilość 

zatrudnionych 

Wydatki  bieżące  w tym:     Kwota    

  subwencji 

nauczy

ciele 

obsług

a 

      ogółem wynagrodzenia świadczenia    pozostałe 

Gimnazjum 

Durąg  

2011 

 

177 9 19 7 1.530.824,- 1.202.037,- 144.147,- 184.640,- 1.380.600,- 

 

 
2012 163 8 19 8 1.714.921,- 1.374.063,- 168.598,- 172.260,- 1.425.028,- 

Gimnazjum 

Lipowo 

2011 

 

129 7 16 6 1.456.484,- 1.153.963,- 117.804,- 184.717,- 1.006.200,- 

            

 
2012 117 6 17 6 1.519.829,- 1.224.797,- 126.074,- 168.958,- 1.049.071,- 

Gimnazjum 

Ostróda 

2011 

 

121 6 15 6 1.154.734,- 972.769,- 52.248,- 129.717,- 943.800,- 

 

 
2012 110 6 16 6 1.309.426,- 1.129.122,- 59.149,- 121.155,- 664.862,- 

Gimnazjum 

Samborowo 

2011 

 

125 7 14 5 984.990,- 857.672,- 95.755,- 31.563,- 975.000,- 

           

 
2012 103 6 14 5 1.098.581,- 946.935,- 113.908,- 37.738,- 912.020,- 

Razem 

 

2011 552 29 64 24 5.127.032,- 4.186.441,- 409.954,- 530.637,- 4.305.600,- 

 

 
2012 493 26 66 26 5.642.757,- 4.674.917,- 467.729,- 500.111,- 4.050.981,- 

 
 

                           Obowiązkowym zadaniem gminy jest dowożenie uczniów do szkół. Wydatki na 

ten cel  planuje się w wysokości 921.820  zł.  więcej niż w 2011 roku.. Na wynagrodzenia i 

pochodne dla 12 osób zatrudnionych na 5,63 etatu, cztery nagrody jubileuszowe   przewiduje się 

kwotę 153.980 zł. i na koszt  odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.280 zł. oraz 

na koszty badań lekarskich – 600 zł.  Najwyższą pozycją jednak stanowią koszty usług 

przewozowych świadczonych przez  przewoźników  oraz  zakup biletów miesięcznych,  zwrot 

kosztów za przejazdy dzieci niepełnosprawnych do Olsztyna i Szymanowo - łącznie to 713.460 zł.  

Ponadto  planuje  zabezpieczyć środki finansowe na koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych 

na zajęcia szkolno – terapeutyczne , które będą przekazywane w formie dotacji celowej- planowana 

wielkość dotacji to kwota 40.000 zł. Zakłada się również wydatki z przeznaczeniem na : usługi 

ubezpieczeniowe  i przeglądowe autobusu szkolnego – 4.000 zł. na zakup części zamiennych i 

usług remontowych – 4.000 zł.   

                   Z obowiązkowych zadań jakie gmina finansuje w ramach działu oświata  to 

dokształcanie   i doskonalenie nauczycieli ,projektowana wielkość w kwocie 71.510  zł. stanowi1% 

odpisu od planowanego funduszu płac pomniejszonego o składki. Zostaną wykorzystane na 

dofinansowanie szkoleń metodycznych nauczycieli, rad pedagogicznych, dofinansowanie studiów, 

szkolenia nauczycieli a także na koszty podróży. Zabezpieczone środki będą wykorzystywane 

przez poszczególne jednostki ; szkoły podstawowe – 48.063 zł., gimnazja – 20.793 zł. przedszkola 

– 2.654 zł.                       

                  Zadaniem fakultatywnym dla gminy jest tworzenie stołówek szkolnych i 

przedszkolnych,  które są klasyfikowane do działu oświata. Od 1 stycznia 2012 roku koszty 

funkcjonowania stołówek przedszkolnych zostały zaplanowane łącznie ze stołówkami działającymi 

w szkołach podstawowych i gimnazjach.  Planowane wydatki na to zadanie wynoszą 1.229.283 zł. 

z tego na koszty osobowe związane z zatrudnieniem  621.248 zł. w tym na  wynagrodzenia i 

składki na wynagrodzenia – 595.222 zł. koszty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
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i usług zdrowotnych  oraz środki bhp – 26.026 zł. Pozostałe wydatki dotyczą przede wszystkim 

zakupu żywności – 505.060 zł. W szkołach podstawowych w Pietrzwałdzie, w Wygodzie, w 

Zwierzewie prowadzone jest dożywianie uczniów na zasadzie zakupu gotowych posiłków, które są 

pokrywane w całości przez rodziców lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Łączne koszty 

zakupu tych planuje się w wysokości 73.000 zł. 

                   Wydatki planowane w rozdziale pozostała działalność w wysokości 79.450  zł. są mniej 

więcej na poziomie planowanych wydatków na 2011 rok. Podobnie jak w latach poprzednich 

planuje się środki na nagrody Wójta gminy z okazji  Dnia Edukacji Narodowej – 47.060 zł.  na 

koszty; organizacji konkursów, imprez szkolnych, ogłoszeń prasowych, pomocy w organizacji 

wypoczynku dla dzieci, pomocy w badaniach uczniów, na usługi doradcze, łącznie  24.000 zł. na 

pokrywanie części wynagrodzenia przewodniczącego „Solidarność” przekazywanych  w formie  

dotacji – 8.390 zł.   

 

 

Dz. 851 - Ochrona zdrowia 
 

                Od szeregu lat w tym dziale planuje się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

Planuje się je w wysokości wpływów otrzymywanych za wydawane zezwolenia sprzedaży 

napojów alkoholowych. Planowane dochody z tego tytułu przyjęte do projektu budżetu na 2012 rok 

wynoszą 220.000 zł. mniej niż planowane  w 2011 rok to kolejny spadek wpływów . Środki te 

mogą być  wydatkowane tylko na cele określone w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Wydatki na cele określone w ustawie planuje się w wysokości 220.000 zł. z tego na zwalczanie 

narkomanii – 4.000 zł. i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 216.000 zł.  

                 Na zadania z zakresu narkomanii planuje się wydatki na ; zakup materiałów 

edukacyjnych z dziedziny przeciwdziałania narkomanii i szkodliwości używania dopalaczy na 

potrzeby realizacji szkolnych programów profilaktyki dla uczniów gimnazjów gminnych i zakup 

świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców gminy, którzy odbyli już terapię podstawową 

finansowaną przez NFZ. 

                 Wydatki na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zostały zaplanowane na 

następujące kierunki działań; pomoc terapeutyczną i psychologiczną dla mieszkańców gminy – 

19.120 zł., profilaktykę uzależnień – 18.000 zł., akcję letnią – 73.840 zł. integracja społeczna i 

zawodowa – 12.000 zł., działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 

20.482 zł. , działalność Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień -72.558 zł. 

                  

 

Dz. 852 - Pomoc społeczna 
 

                 Zadania pomocy społecznej realizowane przez gminę są w coraz większym zakresie 

zadaniami własnymi.  Wypłata zasiłków okresowych i zasiłków stałych stały się zadaniami 

własnymi, nie ma już dotacji na wypłatę dodatków mieszkaniowych, od 2011  dotacja na 

utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została zmniejszona o 50 %  co w 

konsekwencji powoduje  zwiększanie udziału własnego. 

                 Planowane wydatki na zadania zlecone są w wysokości przyjętych dotacji w kwocie  

7.993.127  zł. są one wyższe  od przewidywanego  wykonania  za  2011 rok  i  wyższe  od 

planowanych na początek roku 2011.  Zostały przedstawione szczegółowo w załączniku nr 5 do 

projektu uchwały  budżetowej.  

                 Na realizację zadań własnych w 2012 roku planuje się  łączne  wydatki w wysokości 

2.278.194 zł. są niższe niż przewidywane wykonanie w 2011 roku z uwagi na zmniejszone dotacje 

z budżetu państwa na realizację zadań własnych. 

                 Zadanie pt. Domy pomocy  społecznej jest zadaniem własnym gminy  realizowanym  od 

zmiany ustawy o pomocy społecznej. Planowane wydatki na 2012 rok w wysokości 130.000 zł. są  

na  wyższym poziomie  niż przewidywane wykonanie  w  roku 2011 ,  przewiduje się większą 
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liczbę osób przebywających w domach opieki, obecnie w domach opieki pomocy społecznej 

przebywa 7 podopiecznych, a w 2012 roku dodatkowo gmina będzie zobowiązana zakupić usługi 

dla 1 osoby.  Do obowiązków  gminy należy  ponoszenie różnicy kosztów utrzymania 

przebywającego w domu pomocy społecznej a opłatą wnoszoną przez podopiecznego lub rodzinę. 

                  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 są po części zadaniem zleconym i zadaniem własnym, 

na które gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa. Proponowana wielkość dotacji na zadanie 

własne wynosi 63.600 zł. i będzie przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne  

za 167 osób pobierających  zasiłki stałe i 47 uczestników przebywających w Centrum Integracji 

Społecznej. 

                  Na realizację zadania własnego jakim  są zasiłki i pomoc w naturze planuje się wydatki 

w wysokości 286.800 zł. z przeznaczeniem na : wypłatę zasiłków okresowych do niedawna 

było to zadanie rządowe,  wypłatę zasiłków celowych, specjalnych, zakup opału, pościeli, 

udzielenie pomocy finansowej w związku ze zdarzeniami losowymi – łącznie 267.800 , pokrycie 

kosztów pogrzebu - 4.000 zł.  oraz zapewnienia schronienia osobom bezdomnym przekazywane w 

formie dotacji celowej – 15.000 zł. 

                   Koszty realizacji zadania własnego jakim jest wypłata dodatków mieszkaniowych z 

roku na rok są niższe. Na 2012 rok planuje się kwotę 110.000 zł. na poziomie przewidywanego 

wykonania wydatków na ten cel w 2011roku. Spadek liczby osób ubiegających  się o  przyznanie 

dodatku  mieszkaniowego, powoduje zmniejszanie się wydatków o 80 %  w stosunku do lat 

poprzednich, kiedy to realizację tego zadania przekazano do gminy. 

                   Wypłata zasiłków stałych stała się zadaniem własnym. Planowane wydatki na 2012 rok 

w wysokości 231.600 zł. są niższe niż przewidywane wykonanie w 2011 roku ale są wyższe od 

planowanych na początek roku 2011.  Będą przeznaczone dla 135 osób, które są bez dochodu i 

posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.   

                   Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  jest zadaniem własnym , ale w 

części z dofinansowanie dotacją celową, która od roku 2011 jest szczególnie niska. Proponowane 

środki na 2012 rok w wysokości 1.153.321zł. dotyczą w całości wydatków bieżących i są na 

poziomie wyższym niż przewidywane i planowane wydatki w 2011 roku. W wydatkach bieżących 

wydzielone zostały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.036.421 zł.  

świadczenia pracownicze  i świadczenia socjalne  w wysokości 21.500 zł. Pozostałe planowane 

wydatki w łącznej kwocie 95.400 zł. będą przeznaczone na:  bieżące działanie ośrodka i utrzymanie 

lokali biurowych tytułem partycypacji w kosztach ponoszonych przez Urząd Gminy takich jak 

energia elektryczna i cieplna , woda, usługi kanalizacyjne, dozór , utrzymanie czystości, usługi 

telefoniczne, internetowe. 

                    Na świadczenia pomocy w formie usług opiekuńczych planuje się środki w wysokości 

110.000  zł. mniej  niż zakładano na 2011 rok . Usługi opiekuńcze  są świadczone w stosunku do 

osób samotnych, oraz zamieszkałych z rodziną, które z powodu wieku, stanu zdrowia i innych 

przyczyn wymagają pomocy. Systematycznie z uslug opiekuńczych korzysta 17 osób, średni koszt 

usługi 1 godziny to 8,30 zł.  

                    Do rozdziału pozostała działalność zostało zaklasyfikowane zadanie pt. dożywianie 

dzieci. Jest to zadanie własne dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa. Wydatki 

planowane na 2012 r. w wysokości 299.000  zł. są niższe od przewidywanych wydatków  roku 

2011 z uwagi na niższą wysokość dotacji  z budżetu państwa. Dożywianiem są objęte dzieci z 

rodzin najuboższych uczęszczających do placówek oświatowych. Do akcji dożywiania gmina z 

własnych dochodów zabezpiecza w projekcie budżetu 140.000 zł. 

                   Na 2012  rok zostały przewidziane  środki w wysokości 12.000 zł. na pomoc 

stypendialną dla młodzieży szkół średnich i studentów ,, Równe Szanse” oraz na pokrycie kosztów 

związanych ze skierowaniem osób długotrwale bezrobotnych do Centrum Integracji Społecznej w 

wysokości 20.000 zł. 
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Dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
 

                 Na etapie projektowania budżetu gminy na 2012 rok nie planuje się wydatków w tym 

dziale. Zrealizowane wydatki w 2011 roku wysokości 460.530 zł. są związane z realizacją 

programów z kapitału ludzkiego, są kontynuacją realizacji zadań z 2010 roku i nowymi projektami 

przyjętymi w trakcie realizacji budżetu 2011 roku.  Głównym  źródłem finansowania tych 

zamierzeń są środki z Europejskiego Fundusz Społecznego, które nie są znane w fazie planowania 

limitów wydatków.  

 

 

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 
 

                 W tym dziale planuje się podobnie jak w latach poprzednich, pomoc materialną dla 15 %  

uczniów szkół podstawowych kl. IV – VI i gimnazjów formie stypendiów za bardzo dobre wyniki 

w nauce  i osiągnięcia sportowe w wysokości 110 % zasiłku rodzinnego w łącznej kwocie 24.000 

zł.  Na etapie projektowania budżetu nie przewiduje się środków na pomoc materialną dla uczniów 

z rodzin uboższych, ponieważ nie jest znana wielkość dotacji na ten cel. Dotacja ta jest 

przyznawana w trakcie realizacji budżetu.  Gmina została zobowiązana do dofinansowania 

środkami własnymi minimum 20 % do dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na wypłatę 

stypendiów  tytułem pomoc materialnej dla uczniów. Na ten cel planuje się środki w wysokości 

50.000 zł.  

 

 

Dz. 900  - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 

                    Łączne wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 2.512.412 zł. są one wyższe niż 

przewidywane wykonanie w 2011  roku i dotyczą następujących zadań;  

                    Gospodarka odpadami jest to zadanie własne  realizowane przez Związek Gmin 

Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”  a gmina  jest zobowiązana do ponoszenia 

opłat z tytułu składki członkowskiej. Na 2012 rok zaplanowane środki finansowe na ten cel 

wynoszą 29.085 zł. z tego składka bieżąca naliczana  od 1-go  mieszkańca po 0,93 zł. co daje 

14.620 zł. i na spłatę zobowiązań 14.465 zł.   

                     Oczyszczanie miast i wsi - na realizacje tego zadania planowane ogólnie  wydatki na 

2012 rok są wyższe niż przewidywane wykonanie za 2011 rok, z uwagi na większe wydatki w 

ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego. Planowane środki związane z zatrudnieniem 4 osób 

w ramach prac publicznych oraz prac interwencyjnych na okres 12 miesięcy oraz 10 osób w 

ramach prac społecznie – użytecznych na okres 6 miesięcy. Dopłaty do wynagrodzeń, składek od 

wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych planuje się w wysokości 84.253 zł. Przewidziane są 

środki na koszty;  wywozu nieczystości z miejsc publicznych – 22.359 zł.  w tym na zakup 

kosiarek i paliwa dla sołectwa Szyldak w ramach nagrody „Estetyczna Wieś”- 4.500 zł.  

utrzymania punktu odbioru padliny w Lubajnach  – 38.500 zł. utrzymanie miejsca do kąpieli i 

rekreacji w Kątnie i St. Jabłonkach – 7.500 zł.  Do planu wydatków na tym zadaniu są przyjęte 

przedsięwzięcia, które będą realizowane ze środków wydzielonych dla poszczególnych sołectw w 

łącznej kwocie – 33.629 zł. przede wszystkim na poprawę  estetyki wsi. 

                     Schroniska dla zwierząt – jest to zadanie własne, które jest coraz bardziej 

problematyczne, wymagające coraz większych nakładów finansowych. Na 2012 rok planowane 

wydatki to 516.350 zł. z tego wydatki majątkowe 424.350 zł. i wydatki bieżące 92.000 zł. Wydatki 

majątkowe planuje się przeznaczyć na rozpoczęcie budowy gminnego schroniska dla zwierząt. W 

ramach wydatków bieżących przewidziane są środki na dofinansowanie utrzymania zwierząt w 

schronisku miejskim, które będą przekazywane w formie dotacji celowej – 60.000 zł. na poziomie 

roku 2011. Planuje się również wydatki na zakup karmy dla zwierząt przebywających w 

przytuliskach – 13.000 zł. na dopłaty do sterylizacji i koszty wyłapywania i dostarczania do 
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schroniska – 9.000 zł. na wypłaty  tzw. ‘adopcyjnego” – 6.000 zł. na zakup książeczek i 

identyfikatorów dla zwierząt – 4.000 zł. 

                      Oświetlenie ulic, placów i dróg to kolejne zadanie własne, na które gmina jest 

zobowiązana zabezpieczyć środki finansowe. Przyjęte wydatki do projektu budżetu w wysokości 

556.942 zł. będą przeznaczone na : koszty zużycia energii elektrycznej 380.000 zł. usługi 

konserwacyjne – 75.000 zł. usługi zwiększające zakres oświetlenia – 101.942 zł. w tym zadania 

wskazane przez mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego – 77.198 zł. 

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

środowiska  na 2012 rok zostały zaplanowane w wysokości 950.000 zł. w tej samej wysokości jak 

dochody z tyłu opłat środowiskowych. Na zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska i 

gospodarce wodnej – 727.000 zł. Na zadania bieżące – 363.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie 

kosztów; organizacji Akcji Wiosennej Sprzątanie Warmii i Mazur oraz Sprzątanie Świata – 20.000 

zł. dofinansowania prac remontowych związanych z gospodarką wodno – ściekową  / przejętej 

sieci kanalizacji sanitarnej w Bałcynach, przebudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w Idzbarku /, 

remont SUW w Zawadach Małych i Warlitach Wielkich / łącznie – 188.000 zł. opłat za 

wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi – 15.000 zł. dofinansowania zadań służących ochronie 

środowiska i gospodarce wodnej / wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków, budowy własnych ujęć wody do budynków mieszkalnych, 

do których nie planuje się zbiorowego zaopatrzenia w wodę – łącznie 40.000 zł. partycypacji 

wykonania systemu doczyszczania wód opadowych przed zrzutem do jeziora Kajkowskiego z 

terenu gminy – 40.000 zł. sprawozdania z wykonania Programu Ochrony Środowiska Gminy 

Ostróda za lata 2008 – 2011 oraz programu na lata 2012 – 2015 z uwzględnieniem perspektywy na 

lata 2016- 2019 – 20.000 zł . konserwacji kanalizacji deszczowej w Kajkowie, Lesiaku, Wałdowie, 

Lubajnach, Idzbarku, Nowe Siedlisko, Rudno – 40.000 zł.   

                        Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 

jest to kolejny nowy rozdział związany z otrzymywaniem niewielkich opłat produktowych.           

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 2.790 zł. / na podstawie wpływów w poprzednim okresie/, 

którą należy wykorzystać zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. 

                          W rozdziale pozostała działalność zostały zaplanowane wydatki w wysokości  

131.004 zł. i w przeważającej części  dotyczą przedsięwzięć- zadań wskazanych przez sołectwa, 

które będą realizowane w ramach środków wyodrębnionych na fundusz sołecki-  111.004 Będą 

również wyposażane, doposażane , urządzane, utrzymywane  place zabaw i place zieleni w ramach 

nagrody ‘ Estetyczna Wieś’   Turznica – 4.000 zł. Morliny – 10.000 zł. Wałdowo – 1.000 zł. a 

także urządzenie placu zabaw w Lichtajnach – 5.000 zł.  

 

 

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

                 Planowane łączne wydatki w tym dziale w wysokości  1.285.815 zł .są  wyższe od 

przewidywanego wykonania  wydatków 2011 roku  z uwagi na planowane wydatki majątkowe w 

wysokości 317.254 zł.  Wydatki bieżące proponuje się w wysokości 968.561 zł.  

                 W ramach wydatków bieżących planuje się dotację  w wysokości 414.526 zł. dla 

Gminnego Ośrodka Kultury  w Samborowie i  na funkcjonowanie  Gminnej Biblioteki w 

Szyldaku  planuje się dotację  w wysokości 258.400 zł.  są one nieco wyższe ze wzglądu na 

wzrost kosztów bieżącego utrzymania. Są to dotacje podmiotowe obligatoryjne  z 

przeznaczeniem na działalność statutową.  

               Na utrzymanie bieżące świetlic proponuje się wydatki w wysokości  293.635 zł.          

w tym są środki funduszu sołeckiego w wysokości 127.836 zł. Pozostałe  planowane wydatki w 

wysokości 165.799 zł. będą przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu; energii elektrycznej – 

60.000 zł. oleju opałowego, węgla – 79.000 zł. środków czystości – 3.399 zł. wywóz 

nieczystości stałych i płynnych – 7.000 zł. usług ubezpieczeniowych – 2.500 zł. usług 
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internetowych – 900 zł. przeglądów kominiarskich, elektrycznych, budowlanych-8.000        

oraz  prac awaryjnych  – 5.000 zł.  

                 Ponadto w ramach funduszu sołeckiego planuje się remont dzwonnicy – obiektu 

zabytkowego w wysokości 2.000 zł.  
 

 

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport 
 

                 Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu projektuje się  łączne wydatki w 

wysokości 365.840 zł.  z tego na zadania w wyodrębnionym funduszu sołeckim – 8.300 zł. na 

bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 60.540 zł. i na inne zadania w zakresie kultury 

fizycznej – 301.000 zł.  

                 Na rok 2012 planuje się środki w wysokości 60.540 zł. dotyczące utrzymania bieżącego 

nowo powstałego obiektu sportowego jakim jest „Orlik” w Samborowie. W ramach tych środków 

przewiduje się zatrudnienie trenera środowiskowego i osobę odpowiadającą za utrzymanie 

porządku i konserwację. Zakłada się koszty osobowe wynikające z zatrudnienia w wysokości 

45.540 zł. Inne wydatki to przede wszystkim energia, woda – 10.000 zł. środki czystości, artykuły 

sanitarne , wywóz nieczystości i inne – 5.000 zł. 

                  Na zadania upowszechniania kultury fizycznej w gminie planuje się wydatki w 

wysokości 297.000 zł. Główną pozycję wydatkową stanowią wydatki przekazywane w formie 

dotacji celowej- 195.000 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 102.000 zł. planuje się przeznaczyć 

na: zakup kontenerów na gminne boiska piłkarskie – 25.000 zł. zakup stołów i wyposażenia do 

tenisa stołowego i innych materiałów niezbędnych przy organizacji imprez masowych – 10.000 zł. 

doposażenie małych i dużych boisk /bramek, siatek, ławeczek/ - 10.000 zł. remonty urządzeń 

sportowych, boisk, koszty organizacji imprez sportowych , zawodów rangi wojewódzkiej i 

ogólnopolskiej, igrzysk – łącznie 52.000 zł. koszty usług ubezpieczeniowych uczestników – 3.000 

zł. koszty wody i energii – 2.000 zł. 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 3 - Zadania inwestycyjne / roczne i wieloletnie/ przewidziane  

                             do realizacji w 2012 r. 
 

 

                         Załącznik nr 3 obejmuje zadania inwestycyjne, które gmina będzie realizowała w 

2012 roku, będą to zadania kontynuowane, zadania rozpoczynane i zadania rozpoczęte i 

zakończone w 2012 roku czyli jednoroczne. 

                         Nakłady do poniesienia z budżetu roku 2012  wszystkich proponowanych zadań 

inwestycyjnych jednorocznych i tych wieloletnich, zostały oszacowane w łącznej wysokości 

2.398.604  zł. Zakłada się, że  źródłem finansowania wydatków majątkowych będą dochody własne 

głównie ze sprzedaży działki gruntowej w Kajkowie /poligon/. 

                          Począwszy od 2011 roku zadania inwestycyjne realizowane w dłuższym okresie 

niż 1 rok będą przedsięwzięciami wykazywanymi w załączniku do wieloletniej prognozy 

finansowej a limity zapisane na dany rok budżetowy winny być zgodne z danymi ujętymi 

w uchwale budżetowej. 

                         Proponuje się 3 zadania inwestycyjne, których cykl inwestycyjny zamyka się w  

roku 2012 lub rozpoczyna pewien etap realizacji. 

                         Program inwestycyjny wieloletni obejmuje 6 zadań z zakresu ochrony środowiska, 

2 zadania  dotyczą dróg lokalnych  i 1 zadanie gospodarki komunalnej. 
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Zadania inwestycyjne roczne przewidziane do realizacji w 2012 r. 
                          

 

1. Wykonanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni drogi Międzylesie – Ruś Mała 

 

                  W 2011 roku przyjęto do realizacji powyższe zadanie. Ze względu na opracowanie 

dodatkowo raportu na oddziaływanie na środowisko, braku decyzji R.D.S, decyzji 

środowiskowej i lokalizacyjnej uniemożliwiło zlecenie opracowania dokumentacji 

technicznej. Proponuje się kontynuowanie zadania w 2012 roku. Obecnie jest wykonana 

podbudowa z tłucznia kamiennego. Wykonanie dokumentacji pozwoli na wykonanie 

nawierzchni drogi z masy bitumicznej na odcinku o długości 2,4 km. Środki przyjęte w 

projekcie budżetu na ten cel wynoszą 50.000 zł., które planuje się pokryć z dochodów 

własnych. 

 

2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m.Wysoka Wieś etap III 

 

                     Wykonywanie tego zadania rozpoczęto w 2011 roku. W 2012 roku planuje się 

zakończenie kanalizowania miejscowości Wysoka Wieś i rozpocząć budowę kanalizacji 

sanitarnej Wysoka Wieś – Glaznoty. Zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o 

długości 3.016 mb, sieć kanalizacji grawitacyjnej o długości 130 mb i 14 szt. przepompowni 

przydomowych. Planowane wydatki na realizację tego zadania wynoszą 350.000 zł.  

Źródłem finansowania ponoszonych nakładów będą dochody własne gminy. 

 

 

3. Remonty świetlic wiejskich w miejscowościach; Pietrzwałd,Wysoka Wieś, Reszki, Idzbark, 

Ostrowin gmina Ostróda 

                

                    Planuje się przeprowadzić remonty świetlic wiejskich w celu poprawienia stanu 

technicznego obiektów. W 2011 roku został złożony wniosek do Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich o dofinansowania środkami europejskimi. Wniosek uzyskał akceptację i 

z puli rezerwowej można pozyskać środki w wysokości 121.770 zł. Koszty całkowite 

przedstawionych zadań wynoszą 317.254 zł. Udział gminy w finansowaniu tego 

przedsięwzięcia został oszacowany w wysokości 195.484 zł. Prace remontowe wchodzące w 

zakres projektu są różne i inne w poszczególnych świetlicach, dotyczą prac zewnętrznych i 

prac wewnętrznych. Wartości finansowe wyszacowane na zakresy rzeczowe w 

poszczególnych świetlicach wynoszą: Ostrowin- 55.490 zł , Idzbark – 63910 zł, Pietrzwałd – 

89.965 zł, Wysoka Wieś – 68.774 zł, Reszki – 26.815 zł. 

 

                           

Zadania  inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r. 
 

 

1. Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostróda etap I  

     /sieć kanalizacyjna tłoczno – grawitacyjna Szafranki – Morliny – oczyszczalnia ścieków 

     Tyrowo tzw. opaska Ostródy wraz z siecią wodociągową Szafranki – Morliny/  

     

2. Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostróda etap II /sieć 

     kanalizacyjna tłoczna przepompownia Lubajny – Kajkowo – Szafranki tzw. opaska 

     Ostródy wraz z kanalizacją wsi Górka, Lipowiec, Woroniny / 
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3. Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostróda etap III /sieć 

    kanalizacyjna tłoczna – grawitacyjna w m. Lichtajny, Ornowo oraz Ruś Mała i Ostrowin 

    wraz z budową sieci wodociągowej/ 

 

                          Realizacja wyżej wymienionych zadań jest uwarunkowana możliwościami    

     finansowymi. Z braku naboru konkursowego w 2011 roku na pozyskanie środków europejskich, 

     zadania te zostają odroczone do realizacji na kolejne lata.  

                          Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostróda zostało  

    podzielone    na  niezależne zadania, które mogą być realizowane łącznie, mogą być też 

    realizowane etapami obejmującymi poszczególne miejscowości. Opracowana dokumentacja 

    techniczna umożliwi  taką realizację zadań. Łączne oszacowane nakłady wynoszą 20.650.000 zł.  

    z tego; etap  obejmujący  miejscowości jak wyżej – 4.350.000 zł., etap II obejmujący 

    miejscowości jak wyżej – 5.500.000 zł. etap III obejmujący miejscowości jak wyżej –  

   10.800.000 zł. Zadania byłyby realizowane w cyklu wieloletnim 2013 – 2015. W 2012 roku 

    planuje się wydatki  budżetowe w wysokości 60.000 zł. z przeznaczeniem na koszty 

    opracowania wniosku  aplikacyjnego na pozyskanie środków na dofinansowanie tych  

    przedsięwzięć.  

 

 

4.Rozbudowa SPC w miejscowości Wysoka Wieś oraz SUW w miejscowości Pietrzwałdzie      

 

                      Realizacja tego zadania zostaje przesunięta  o kolejny rok, z uwagi na 

wyczekiwanie na program dofinansowania kosztów realizacji tego zadania. Planuje się rozpocząć 

w 2012 z zakończeniem  w 2014 roku. Koszty wykonania zadania oszacowano w wysokości 

1.650.000 zł. w 2012 rok 10.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów apliakcyjnych 

składanego wniosku  w 2013 roku 760.000 zł. w 2014 roku 880.000 zł. Pierwsza faza 

dotyczyłaby rozbudowy Stacji Podnoszenia Ciśnienia w Wysokiej Wsi/ 

 

    

5.Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę 

   kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej / m.Reszki,Gruda, Turznica,Ryńskie, Zajączki/ 

 

                     Wyżej wymienione zadanie jest przedsięwzięciem wieloletnim. Szacunkowy koszt 

całego zadania wynosi 4.550.000 zł. Wykonywanie tego zadania planuje się na latach 2012 – 

2015. Rozpoczęcie prac związanych z kanalizacją miejscowości Turznica / zabudowa zwarta/  

nastąpiłoby w 2012 roku. Planowany zakres rzeczowy do wykonania to; wybudowanie 2.053 mb 

sieci kanalizacji grawitacyjnej, 414 mb sieci kanalizacji tłocznej, 2 szt zbiorczych 

przepompowni. Na wykonanie tych prac w projekcie budżetu 2012 rok zakłada się wydatki w 

wysokości  550.000 zł. które byłyby pokryte dochodami własnymi uzyskanymi ze sprzedaży 

mienia komunalnego. 

 

 

6. Remont nawierzchni drogi gminnej Zwierzewo I  etap 

                          
                           Przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na zmodernizowaniu nawierzchni wyżej 

wymienionej drogi, planuje się zrealizować w latach 2012- 2014. W I etapie planuje się wykonać 

odcinek drogi na długości 150 – 200 mb, obejmującym rozbiórkę istniejącego chodnika, 

poszerzenie jezdni o 1,5 mb, podbudowę z tłucznia kamiennego, odnowę chodnika o nawierzchni z 

kostki betonowej pol – bruk, wbudowanie krawężnika drogowego, wykonanie warstwy profilującej 

z masy asfaltowo – betonowej,  warstwy wiążącej i ściernej na całej szerokości drogi. Szacunkowy 

koszt wykonania założeń I etapu wyceniono na 150.000 zł. Wydatki na ten cel zostały przyjęte do 
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projektu budżetu na rok 2012. Pozostałe nakłady na realizację kolejnych etapów są przewidziane w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. 

     

      

7. Przebudowa nawierzchni ulicy Bursztynowej w m. Wałdowo I etap 

 

                            Ulica Bursztynowa jest drogą gminną. Mieszkańcy ponieśli koszty wykonania 

dokumentacji technicznej. W 2011 roku została wykonana kanalizacja deszczowa w celu 

odwodnienia całej ulicy. Proponuje się przyjąć kolejny raz zadanie do wieloletniego programu 

inwestycyjnego i realizować w cyklu trzyletnim w latach 2012 – 2015. W 2012 roku byłoby 

rozpoczęcie I etapu, w którym na długości 250 mb i szerokości 5 mb  nastąpiłoby ułożenie kostki 

betonowej pol – bruk na podbudowie z tłucznia kamiennego. Wysokość wydatków określona w 

projekcie budżetu na rok 2012 wynosi 250.000 zł. Koszt całego przedsięwzięcia oszacowano w 

wysokości 500.000 zł. 

 

 

8. Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

 

                        Zadaniem własnym i obowiązkowym  jest zapewnienie opieki dla bezdomnych      

zwierząt. Zamierza się zlokalizować schronisko pod  miejscowością Wyżnice na gruntach 

pozyskanych od Agencji Nieruchomości Rolnych.   Został przesunięty termin wykonania 

dokumentacji technicznej łącznie z pozwoleniem na budowę z 2010 na rok 2011. Wstępny 

szacunek wykonania budowy I etapu schroniska opiewa na kwotę 1.500.000 zł. Realizacja tego 

zadania będzie się odbywać w cyklu dwuletnim w latach 2012- 2013. Przy współudziale gminy 

Małdyty, Olsztynek, Łukta, Grunwald i Dąbrówno. Planowane wydatki w roku budżetowym 

wynoszą 424.350 zł, które będą przeznaczone na: roboty niwelacyjne, ogrodzenie terenu, budowie 

podstawowego uzbrojenia terenu – w wodę, energię, część systemu kanalizacji, postawienie w 50% 

boksów dla zwierząt oraz w 50% wykonania nawierzchni dróg i placów. 

 

 

9.  Rozbudowa infrastruktury komunalnej: osiedle domków Zwierzewo / kanalizacja sanitarna/ 

     osiedle domków jednorodzinnych Wałdowo /sieć wodno – kanalizacyjna/ osiedle domków  

     jednorodzinnych  Kątno / sieć wodno –kanalizacyjna/   

  

                         Planuje się zadanie realizować w cyklu dwuletnim obejmującym lata 2012 – 

2013, łączne szacowane nakłady wynoszą 547.000 zł. Wydatki na rok budżetowy 2012  

zakłada się w wysokości 237.000 zł. W 2012 roku planuje się wykonać prace związane z budową 

kanalizacji sanitarnej tłoczno – grawitacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych w 

Zwierzewie i Kątnie. Planowany zakres rzeczowy do wykonania w 2012 roku to: ułożenie 708 

mb sieci kanalizacyjnej grawitacyjno – tłocznej, 437 mb sieci wodociągowej oraz 1 

przepompownia ścieków. 

 

 

                         

Załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków  

                            pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu  

                            Spójności w 2012 
 

                          

                         W załączniku nr 4 został przedstawiony jeden projekt , który będzie kontynuacją z 

roku 2011 z  wydatków bieżących. Jest to projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania 

w Gminie Ostróda”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki do wydatkowania 
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w  2012 roku wynoszą łącznie 38.709 zł. z tego z budżetu europejskiego 32.903 zł. i środki krajowe 

pochodzące z budżetu państwa w wysokości 5.806 zł. Głównym celem projektu jest 

wyrównywanie szans edukacyjnych 191 uczniów / 109 chłopców, 92 dziewczynek/ z klas I – III, 

poprzez realizację projektu i indywidualizację procesu kształcenia w 9 szkołach podstawowych 

Gminy Ostróda w okresie od 1 września 2011 do 31 sierpnia 2012 r.  

                          Drugi projekt dotyczy wydatków majątkowych. Przy współfinansowaniu środkami 

europejskimi będzie realizowane zadanie inwestycyjne pt. „ Remonty świetlic wiejskich w 

miejscowościach ; Pietrzwałd, Wysoka Wieś, Reszki, Idzbark, Ostrowin gmina Ostróda. „  

Szacowana wartość zadania wynosi 317.254 zł. Źródłem finansowania będą środki z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z działania Odnowa i Rozwój Wsi w wysokości 

121.770 zł. i środki krajowe pochodzące z budżetu gminy w wysokości 195.484 zł. Celem 

realizacji zadania jest podniesienie standardów i jakości życia mieszkańców oraz wzrost poziomu 

świadczonych usług kulturalnych poprzez remonty istniejących świetlic wiejskich. 

                         Na etapie projektowania budżetu na 2012 rok nie planuje się realizacji innych 

projektów, dotyczących  kapitału ludzkiego, finansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz projektów, programów dotyczących zadań inwestycyjnych  finansowanych  

z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego.  

Projekty i programy z dofinansowaniem środkami z budżetu europejskiego będą wprowadzane do 

budżetu gminy z chwilą wstępnej weryfikacji składanych wniosków.                                                                                       

 

 

 

 

Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 

                            Administracji i innych zadań zleconych  odrębnymi 

                            ustawami w 2012 r. 
 

 

                           W załączniku nr 5 zostały przedstawione wielkości dochodów, jakie gmina 

otrzyma w 2012 roku i wielkości wydatków, jakie gmina wydatkuje na realizację zadań zleconych. 

Wykazane wielkości w tym załączniku nie są danymi nowymi są ujęte w planowanych dochodach 

gminy w załączniku nr 1 i planowanych wydatkach w załączniku nr 2. 

                           Na 2012 rok zostały przyznane gminie dochody z tytułu dotacji celowej na 

realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 7.993.127 zł. , z tego na 

zadania pomocy społecznej 7.681.000  zł. więcej niż przed rokiem o 539.731 zł.  administracji 

publicznej 103.521 zł. również więcej niż w 2011 roku o 19.182 zł. ale znacznie mniej niż w latach 

poprzednich,  administracji  centralnej 2.606 zł. więcej o 4 pkt. %. Otrzymane dotacje, gmina jest 

zobowiązana do wydatkowania na cele wskazane przez poszczególnych dysponentów 

przekazujących środki.  

                            Najwyższy udział w finansowaniu  zadań zleconych mają wydatki przeznaczone 

na wypłatę świadczeń rodzinnych.  Na ich  pokrycie w 2012 roku planuje się wydatki w wysokości 

7.601.000 zł. z tego na wypłatę świadczeń społecznych 7.457.282 zł. , na składki ubezpieczeń 

społecznych od zasiłków i na płace i pochodne 178.993  zł. oraz na pozostałe koszty 

administracyjne 44.725 zł.   Obsługą świadczeń zajmują się 3 osoby zatrudnione na stałe.       

Planuje się objąć wypłatami zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłkami i świadczeniami 

pielęgnacyjnymi oraz zasiłkami alimentacyjnymi  ponad 2000 gospodarstw domowych. Z roku na 

rok kwota na realizację świadczeń wzrasta z uwagi na zwiększenie liczby osób uprawnionych do 

zasiłku pielęgnacyjnego, do dodatku z tytułu urodzenia dziecka / tzw. becikowego/ oraz dodatków 

do zasiłku rodzinnego z tytułu wielodzietności, dojazdów do szkół, dopłat do internatu.  Jest to 

zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.                                                                                                                                    
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                           Drugie zadanie zlecone to odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 

osoby podopieczne pobierających niektóre świadczenia. Przyznane środki na ten cel wynoszą 

26.000 zł.  Według stanu na dzień 30 września 2011 roku składka jest opłacana za  89 osób. 

                           Od 1 stycznia 2012 roku w gminie będzie realizowane nowe zadania zlecone 

związane z działalnością ośrodka wsparcia. Na realizację tego zadania planuje się wydatki w 

wysokości przyznanej dotacji celowej w wysokości 180.000 zł. z głównym przeznaczeniem na 

koszty osobowe w wysokości 129.998 zł. i wydatki rzeczowe w wysokości 50.002 zł. 

                           Planowane wydatki w wysokości 103.521  zł. w administracji publicznej dotyczą 

zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego między innymi ewidencja ludności, wydawanie dowodów 

osobistych, sprawy wojskowe. Koszty prowadzenia tych zadań są znacznie wyższe niż 

przekazywane środki na ten cel. Wielkość wydatków określona na 2012 rok jest dużo niższa w 

porównaniu z latami poprzednimi. Planuje się je przeznaczyć podobnie jak w roku 2011 w całości 

na płace i pochodne, które pokrywają koszty płacowe w 50%  inne ponoszone koszty dotyczące 

prowadzonych zadań  nie są pokrywane z dotacji. 

                           Zadanie zlecone gminie z zakresu administracji naczelnych organów to 

prowadzenie stałego rejestru wyborców, proponowana wielkość wydatków w kwocie  2.606 zł., 

Będzie przeznaczona w całości na wynagrodzenia pochodne. 

                           Gmina wykonując zadania rządowe jakim jest wypłata świadczeń 

alimentacyjnych, została zobowiązana do odzyskiwania od dłużników  należnych alimentów, które 

w części odprowadza do budżetu państwa. Plan dochodów dla gminy  na odzyskiwanie należności 

został ustalony na poziomie 102.000 zł. oraz z tytułu pobieranych opłat za udostępnienie danych 

osobowych 1.500 zł. 

 

 

 

Załącznik Nr 6 - Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku 
 

 

                             Załącznik nr 7  zawiera dane o wielkościach dochodów , wydatków, 

przychodów i rozchodów, ich przewidywanym wykonaniu w 2011 roku i planowanych na 2012 

rok. Z przedstawionych danych można prognozować jaka będzie sytuacja finansowa gminy na 

koniec 2011 roku i jaki będzie miała wpływ na 2012 rok. 

                            Prognozuje się, że na koniec 2011 roku dochody będą zrealizowane  w wysokości   

50.486.290 zł. a  wydatki w wysokości  51.158.260  zł. Rok 2011 zamknie się deficytem w 

wysokości  671.970 zł. byłby dużo niższy niż planowany. 

                            Na pokrycie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań , gmina otrzymała 

pożyczki preferencyjne  w wysokości 2.929.136 zł.  kredyty w wysokości 1.345.000 oraz posiadała   

wolne środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 1.521.191 z   zł. a więc łączne 

przychody wyniosły 5.695.327  zł.  Z tych przychodów gmina pokryła zobowiązania;  dokonała 

spłaty rat pożyczek w wysokości 1.930.378 zł. i kredytów w wysokości 487.700 zł. oraz dokonała 

wykupu obligacji w wysokości 700.000 zł.  sfinansowałaby  przewidywany deficyt za rok 2011 w 

wysokości 671.970 zł.  Po dokonaniu tych rozliczeń   pozostałaby  jeszcze wolne środki  do 

wykorzystania w 2012 roku w wysokości 1.905.279 zł. 

                            Planowane dochody gminy na 2012 rok w wysokości 42.401.433  zł. i planowane 

wydatki w wysokości 42.796.687  zł. zakładają wynik ujemny czyli deficytowy w wysokości 

395.254 zł.  Ten planowany niedobór w 2012  roku  zamierza się pokryć wolnymi środkami.  

                            Zobowiązania gminy przypadające do spłaty w 2012 roku  wynoszą 1.510.025 zł.  

w tym ;  z tytułu kredytów  625.000 zł., pożyczek  285.025 zł. oraz z tytułu wykupu obligacji 

600.000 zł.   Te zobowiązania planuje się pokryć  ze środków  wolnych jako  pozostałość na 

rachunku gminy z tytułu  rozliczeń za rok 2011.  

 

 



 30 

Załącznik Nr  7 - Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r. 
 

 

                     Rok 2012 to kolejny rok budżetowy, w którym w gminie Ostróda będzie 

funkcjonował fundusz sołecki.  Rada Gminy zdecydowała  o jego wyodrębnieniu z budżetu gminy. 

                     Wójt poinformował sołtysów o wysokości środków, które będą do wykorzystania 

przez poszczególne sołectwa w 2012 roku. 

                     Fundusz sołecki zwany też „budżetem obywatelskim”  - to pula pieniędzy wydzielona 

w budżecie i zagwarantowana dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie 

warunków życia, które zostały zgłoszone we wnioskach przyjętych przez zebranie wiejskie. 

                      Wnioski o przyznanie środków zostały złożone przez wszystkie sołectwa. Sołectwa 

mają do dyspozycji od 7.499 zł. do 26.221 zł. w zależności od liczby mieszkańców. W sumie na 

rok 2012 kwota łączna środków wyodrębnionych na fundusze sołeckie wynosi 556.834 i jest 

wyższa niż w 2011 roku o kwotę  44.569 zł. 

                       Mieszkańcy na zebraniach wiejskich zdecydowali jakie zadania będą realizowane w 

2012 roku. Zadania te zostały przyjęte do projektu budżetu i odpowiednio zakwalifikowane 

zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. 

                       Najwięcej środków podobnie jak w roku 2011  zostało przeznaczone na remonty 

dróg gminnych i naprawę chodników oraz remonty wiat przystankowych. Łącznie zaplanowano 

139.785 zł. w 18 sołectwach / Naprom – 9.046 zł. Międzylesie – 3.500 zł. Lubajny – 10.000 zł. 

Lipowo – 13.800 zł.  Klonowo – 9.000 zł.  Idzbark – 3.500 zł.  Glaznoty – 3.291 zł. Dziadyk – 100 

zł.  Brzydowo – 3.300 zł.  Zwierzewo – 14.046 zł.  Wygoda – 3.681 zł.  Wałdowo – 16.000 zł.  

Tyrowo – 2.500 zł. Stare Jabłonki – 7.900 zł. Szyldak – 20.400 zł. Samborowo – 12.721 zł. Reszki 

– 3.000 zł. Kajkowo – 4.000 zł. 

                       Drugą pozycję wydatkowania środków funduszu wskazaną we wnioskach przez 17 

sołectw stanowią remonty i doposażenie świetlic wiejskich. Łącznie na realizację tych zadań 

wydzielono 127.836 zł. / Brzydowo – 200 zł. Durąg – 4.500 zł. Gierłoż – 7.709 zł. Gietlewo – 

7.499 zł. Glaznoty – 2.800 zł. Grabin – 16.939 zł. Idzbark – 9.430 zł. Kątno – 5.182 zł. Lichtajny – 

10.064 zł. Ornowo – 4.163 zł. Pietrzwałd – 15.000 zł. Rudno – 2.500 zł. Smykówko – 14.000 zł. 

Szyldak – 3.000 zł. Turznica – 3.000 zł. Tyrowo – 17.000 zł. Wysoka Wieś – 4.850 zł. 

                        Trzeci kierunek wydatkowania wynikający ze złożonych wniosków dotyczy 

urządzania placów zabaw, placów rekreacyjnych ich wyposażania, utrzymania. Łącznie 

wydzielono w projekcie budżetu 111.004 zł. Ten rodzaj zadania wskazało 15 sołectw / Brzydowo – 

8.784 zł. Durąg – 7.000 zł. Dziadyk – 10.286 zł. Kątno – 4.100 zł. Lipowo – 8.602 zł. Lubajny – 

5.000 zł. Międzylesie – 10.035 zł. Morliny – 11.668 zł. Ornowo – 8.000 zł. Ostrowin – 13.289 zł. 

Reszki – 4.730 zł. Rudno – 5.000 zł. Turznica – 8.000 zł. Wałdowo -1.510 zł. Wirwajdy –5.000 zł. 

                         Kolejne zadania wskazane przez mieszkańców z 12 sołectw  dotyczą oświetlenia 

ulicznego. Łącznie na wymianę lamp, wydłużenia linii zaplanowano 77.198 zł. / Brzydowo – 4.000 

zł. Górka – 11.600 zł. Kajkowo – 20.000 zł. Lubajny – 6.000 zł. Międzylesie – 7.500 zł. Pietrzwałd 

– 3.721 zł.  Rudno – 5.000 zł. Samborowo – 7.500 zł. Szyldak – 2.821 zł. Wirwajdy – 4.956 zł. 

Wygoda – 2.500 zł. Wysoka Wieś – 1.600 zł.  

                           Czwarty kierunek pod względem udziału w  całej puli wydzielonych środków to 

są  zadania związane z promowaniem gminy na różnych festynach, rajdach, spotkaniach, imprezach 

sportowych, uroczystościach wiejskich i środowiskowych. Łączna wskazana kwota przez 18 

sołectw wynosi 33.732 zł. prawie 3 krotnie więcej niż 2011 roku/ Durąg – 2.500 zł. Dziadyk – 

1.500 zł. Górka – 881 zł. Kajkowo – 2.221 zł. Klonowo – 650 zł. Lichtajny – 1.500 zł. Lubajny – 

4.000 zł. Międzylesie – 2.014 zł. Rudno – 763 zł. Samborowo – 3.000 zł. Smykówko – 2.875 zł. 

Stare Jabłonki – 3.007 zł. Tyrowo – 2.221 zł. Wałdowo – 1.500 zł. Wirwajdy – 1.600 zł. Wygoda – 

500 zł. Wysoka Wieś – 1.000 zł. Zwierzewo – 2.000 zł.  

                          Środki funduszu sołeckiego z 19 sołectw  zostały przeznaczone na zadania 

związane z estetyką wsi w sumie 33.629 zł. / Brzydowo – 300 zł. Durąg – 624 zł. Glaznoty – 300 

zł. Idzbark – 2.500 zł. Klonowo – 262 zł. Lipowo – 1.800 zł. Lubajny – 1.221 zł. Ornowo – 1.000 
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zł. Ostrowin – 1.500 zł. Pietrzwałd – 1.250 zł. Reszki – 598 zł. Rudno – 1.500 zł. Samborowo – 

3.000 zł. Smykówko – 300 zł. Stare Jabłonki – 10.000 zł. Turznica – 1.474 zł. Tyrowo – 2.500 zł. 

Wirwajdy – 2.000 zł. Wygoda – 1.500 zł.  

                          Mieszkańcy z 6 sołectw  wskazali przedsięwzięcia dotyczące Ochotniczych Straży 

Pożarnych ich doposażenia, oraz  remonty basenów strażackich i strażnic w łącznej wysokości 

21.000 zł. /Brzydowo – 4.000 zł. Durąg – 2.000 zł. Glaznoty – 2.000 zł. Pietrzwałd – 5.000 zł. 

Reszki – 3.000 zł. Stare Jabłonki – 5.000 zł.  

                         Dużo mniej niż przed rokiem zaplanowano na zadania z zakresu kultury fizycznej. 

Na ten cel przeznaczyło 4 sołectwa łączną kwotę 8.300 zł.  / Dziadyk – 300 zł. Idzbark – 4.000 zł. 

Turznica – 2.000 zł. Tyrowo – 2.000 zł.  

                          Sołectwo Dziadyk 2.000 zł. przeznaczyło na remont dzwonnicy-  obiektu z 

dziedziny ochrony zabytków i 3 sołectwa kwotę w wysokości 2.350 zł. na zakup tablic 

informacyjnych / Pietrzwałd – 1.250 zł. Wysoka Wieś – 600 zł. Zwierzewo – 500 zł./  

 

 

 

 Załącznik Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z 

                             budżetu jst. Realizowanych przez jednostki sektora  

                             finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych 

                             w 2012r.    
 

 

                        W załączniku nr 8 zostały przedstawione wydatki, które są przekazywane na 

realizację zadań w formie dotacji. Jest to szczególna forma finansowania zadań z budżetu i mogą 

być przyznane tylko wtedy, gdy pozwala na to ustawa. Ustawa o finansach publicznych reguluje 

ogólne zasady dotyczące przyznawania dotacji . Zgodnie z zapisami ustawy, zestawienie obejmuje 

dotacje celowe, podmiotowe, przedmiotowe w podziale na jednostki sektora finansów publicznych 

i dotacje spoza sektora finansów publicznych. Sporządzenie takowego zestawienia jest 

obligatoryjne, mimo wyszczególnienia wysokości dotacji w planie wydatków / załącznik nr 2/ 

                        W projekcie budżetu na 2012 rok planuje się łączną kwotę dotacji w wysokości 

 2.376.587 zł. z tego 1.312.397 zł. dotyczy dotacji podmiotowych, 1.064.190 zł. są to dotacje 

celowe, na etapie projektowania budżetu nie są przewidziane dotacje przedmiotowe.  

Do jednostek sektora finansów publicznych planuje się przekazać  672.926 zł.  

dotacji podmiotowych. Dotyczą one w całości instytucji samorządowych kultury i są 

finansowaniem podstawowej działalności tych jednostek. Na działalność statutową Gminnego 

Ośrodka Kultury w Samborowie planuje się przekazać dotację w wysokości 414.526 zł. z 

przeznaczeniem na wydatki wskazane we wniosku złożonego do projektu budżetu między innymi; 

osobowe  i inne świadczenia pracowników – 231.264 zł. wynagrodzenia instruktorów, usługi 

informatyczne, honoraria – 74.662 zł. zakup opału, materiałów biurowych, dekoracyjnych, środki 

czystości, energia elektryczna, woda, ścieki – łącznie -42.900 zł. usługi telefoniczne, pocztowe, 

bankowe, transportowe, usuwanie nieczystości, usługi konserwacyjne sprzętów i instrumentów –

łącznie 74.000 zł. pozostałe koszty takie jak ubezpieczenia, delegacje, opłaty, wpisowe, składki – 

18.700 zł. Na działalność statutową Gminnej Biblioteki w Szyldaku zakłada się przekazać 258.400 

zł. z głównym przeznaczeniem na koszty osobowe związane z zatrudnieniem pracowników – 

191.800 zł. na koszty zakupu; środków do konserwacji zbiorów, książek, prenumeraty, opału –

łącznie 34.100 zł. usług telefonicznych, bankowych, pocztowych, usług konserwacyjnych, czynsze 

najmu pomieszczeń, ubezpieczenia – łącznie – 33.100 zł. 

 Do jednostek sektora finansów publicznych planuje się przekazać 799.690 zł.  

dotacji celowych na realizację zadań własnych, które będą realizowane przez Gminę Miejską w 

Ostródzie. Na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego, świadczonego przez Zakład 

Komunikacji Miejskiej planuje się kwotę 450.000 zł. Jest na poziomie roku 2011 ale dużo wyższa 
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niż w latach poprzednich. Zapewnia się kursowanie autobusów do miejscowości; Warlity Wielkie, 

Międzylesie, Międzylesie ul. Jeziorna, Wałdowo, Idzbark, Górka, Kajkowo, Kajkowo ul. Polna, 

Tyrowo, Morliny, Morliny PWiK. Na pokrycie kosztów pobytu dzieci przedszkolnych z terenu 

gminy w przedszkolach niepublicznych w mieście Ostróda zostały założone środki  w wysokości 

281.300zł. Podstawą do określenia wysokości dotacji jest przyjęcie przeciętnego poziomu kosztów 

kształtujących się na 1 dziecko w wysokości 397,30 zł. i liczba dzieci 57 przez okres 8 miesięcy i 

63 przez 4 miesiące. Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i pochodnych przewodniczącego 

NSZZ „Solidarność” planuje się w wysokości 8.390 zł. więcej niż w roku 2011 z uwagi na wzrost 

wynagrodzeń nauczycieli. Kolejna dotacja celowa planowana do przekazania do Miasta Ostróda 

dotyczy dofinansowania kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Wysokość 

dotacji określonej na rok 2012 w kwocie 60.000 zł. jest na poziomie niezmiennym od dwóch lat, 

ponieważ schronisko miejskie ograniczyło przyjmowania zwierząt z terenu gminy.  

                          Do jednostek spoza sektora finansów publicznych planuje się przekazać 903.971 

zł. z tego 639.471 zł. dotacji podmiotowych i 264.500 zł. dotacji celowych. Dotacje podmiotowe 

dotyczą zadań oświatowych, prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Idzbark – Moja 

Ojczyzna”.   Na prowadzenie szkoły podstawowej dla 48 uczniów w Idzbarku planuje się kwotę 

369.200 zł. Na prowadzenie przedszkola dla 46 wychowanków planuje się 270.271 zł. z uwagi na 

wzrost ilości wychowanków , wysokość dotacji na rok 2012 jest dwukrotnie wyższa.  

                          Do jednostek spoza sektora finansów publicznych planuje się przekazać na 

dofinansowanie różnych zadań własnych  dotację celową w wysokości 264.500 zł. Najwięcej 

planuje się dofinansować zadania z zakresu kultury fizycznej łącznie 195.000 zł. z tego na: 

popularyzację piłki nożnej w środowisku wiejskim- 153.000 zł. popularyzację piłki siatkowej w 

środowisku wiejskim – 26.000 zł. popularyzację sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży – 

12.000 zł. popularyzację lekkoatletyki w środowisku wiejskim – 4.000 zł. Z dziedziny oświaty 

planuje się dofinansować koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych na ten cel zakłada się dotację w 

wysokości 40.000 zł. więcej niż w 2011 roku o ponad 10 pkt. %  Na poziomie roku 2011 planuje 

się dotację celową na pokrycie kosztów udzielenia pomocy osobom bezdomnym jest 15.000 zł. Jest 

to zadanie z zakresu pomocy społecznej. Kolejnym zadaniem z pomocy społecznej, które zamierza 

się dofinansować to udzielenie pomocy materialnej w formie stypendium dla uczniów szkół 

średnich i studentów, wysokość dotacji proponowana w projekcie budżetu jest wyższa o 20 pkt. % i 

wynosi 12.000 zł. W ramach promowania gminy planuje się dofinansować zadanie pt. 

Popularyzacja jazdy konnej w środowisku wiejskim. Na ten cel zamierza się wydatkować 2.500 zł. 

Na wymienione zadania proponowane dotacje celowe będą przekazane po uchwaleniu budżetu i 

podjęciu działań administracyjnych i proceduralnych celem zawarcia stosownych umów zgodnych 

z zasadami określonymi w uchwałach Rady Gminy. 

 

 

 

Załącznik Nr  9-Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów  

                            budżetowych na 2012 
           

                           

                          Załącznik nr 9 dotyczy w całości przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki 

Komunalnej. Jest to zakład budżetowy , który w świetle ustawy o finansach publicznych dokonuje 

odpłatnego wykonywania wyodrębnionego zadania własnego gminy, pokrywa koszty działalności, 

może otrzymać z budżetu dotację. Z budżetem rozlicza się poprzez dokonanie wpłaty nadwyżki 

środków obrotowych. Koszty i wydatki tak samo jak w jednostkach budżetowych 

ewidencjonowane są w układzie klasyfikacji budżetowej. 

Zakład ten został utworzony i działa od 1 października 2009 roku. Nowa ustawa o finansach 

publicznych umocniła istnienie i potrzebę samorządowych zakładów budżetowych. 

                          W planie finansowym na 2012 rok przewiduje się , że na początek roku będzie 

155.000 zł. tytułem pozostałości środków obrotowych  z roku 2011 i  łącznych planowanych 
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przychodów do osiągnięcia w 2012 roku 3.955.538 zł. więcej w stosunku do planowanych na rok 

2011 o kwotę ponad 439.000 zł. z uwagi na przewidywany wzrost cen dostarczania wody i 

odbierania ścieków i wzrost ilości odbiorców. 

                         Przychody będą pochodziły z dostarczania wody; z opłat abonamentowych od 

3.885 odbiorców -223.800 zł. , z opłat za wodę w/ planowanej ilości 39.258 m³  1.367.000 zł. i z 

opłat za ścieki  2.276.200 zł.  oraz innych usług – 88.538 zł. 

                         Łączne roczne koszty planuje się w wysokości  3.955.538 zł. w tej samej wysokości 

w jakiej zakłada się przychody.  Największą pozycję kosztową będą opłaty za odprowadzanie 

ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu zakładu ponad  1.400.000 zł. / dotyczą PWiK/ 

Koszty osobowe  a więc wynagrodzenia i pochodne  oraz inne związane z zatrudnieniem wyniosą 

ok.1.170.875 zł. Dość poważną pozycję stanowi zakup energii będzie to ponad 600.500 zł. 

Pozostałe koszty ponad 784.163 zł. dotyczyłyby zakupu materiałów takich jak: 

paliwa, materiałów do przeprowadzanych remontów środków transportu i urządzeń technicznych – 

238.545 zł.   zakupu usług remontowych i usług konserwacyjnych sieci kanalizacyjnej, agregatów, 

sprężarek, pomp ściekowych, samochodów -122.900zł. opłat za ubezpieczenia, ekspertyzy, analizy, 

opinie, opłat za korzystanie ze środowiska, najmu sprzętu itp.- 218.450 zł. usługi prawne, najem 

pomieszczeń, usługi serwisowe programów komputerowych, badania techniczne pojazdów, 

wynajem sprzętu specjalistycznego – łącznie 169.385 zł. usługi telefoniczne , internetowe, podróże 

służbowe – 34.883 zł.  

Nie planuje się wpłat do budżetu , ponieważ uzyskiwane przychody z opłat będą w całości 

wykorzystywane na pokrycie kosztów prowadzonej działalności. 

Planuje się, że na koniec 2012 roku pozostaną środki obrotowe w wysokości 155.000 zł. by 

zapewnić bieżącą, prawidłową i rytmiczną obsługę wodno – kanalizacyjną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


