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Zarzqdzenje Nr 0050.20.2019 

Wejt. Gmloy Siubico 


z dol. 18 marc. 2019 r. 


w sprawie: przekazania sprawozdania Z ",)'konania budzetu Gminy i sprawozdania 
z wykonania planu finansowego samorzqdow~j instytucji kultury za rok 2018 

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach 
publicznycb (t.j. Dz. U, z 2017 r, poz, 2077 zc zm,l) omz .rtl3 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipc. 
2000 roku 0 oglaszaniu aktow normatywnych i niekt6rych innych akt6w prawnych (t.j, Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1523 ze zm.'), W6jt Gminy Siubie. zarzqdza. cO n••t~puje: 

§ 1 

• Przekazac Radzie Gminy Stubice: 
I) sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Slubice za rok 2018, stanowiflCc zalqcznik 

Nr I do zarzfl(izenia, 
2) sprawQzdanie roczne z wykQnania planu finansowego samorz¥iowej jnstytucji kultury za 

rok. 2018. stanowiq.cc zaJ.iJCznik ~r 2 do zarZlldzeuta, 
3} informacjr; 0 stanie mienia Gminy Sfubice za rok 2018. stanowi~Cf! zalqcznik Nr 3 do 

Zarlildzenia, 

§2 

Przekazac Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie, 0 ktorym mowa 
w §1 pkt i. omz informacj~, 0 kt6rej mowa w §I pkt 3, 

§3 

Sprawozdanie, 0 kt6ryrn mows w § 1 pkt l, podlega publikacji w Dzjenniku Urzqdowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

§4 

ZarZ'ldzenle wchodzi w zycie z dniem podplsania. 

j Zmiall)' UMawy O;'lUb:ll.owllOO w In. U. ;>;2(118 r., jX)Z. 61. poT.. IDl~. 1366. 1009. 1693.1:>:;4 j l..'\i)1), 

2 Zmjilll~ ',I$1l!W)' opt:b[ik<Ywaoo w Dz. u. z 2018 t, P!& 2243. 

http:stanowiq.cc


Zalqcznik Nr 1 
do Zarzqdzenia Nr 0050.20.2019 
Wajta Gminy Siubice 
z dnia 18 marca 2019 r. 

Sprawozdanie 

z wykonania budzetu gminy Stubice 


za 2018 rok 


• Budzet gminy Slubice na 2018 r. zostai uchwalony przez Rad~ Gminy 
Siubice w dniu 18 grudnia 2017 r. Uchwal~ Nr XXXII. 192.2017, Plan 
dochodow budzetowych zarnknql si~ kwotq 18.588.349,00 zl, a plan wydatkow 
budzetowych uksztaltowal si~ w kwocie 18.297.668,00 zl. 
Dodatkowo z dochod6w bud:;:etu 2018 r. przypadaly splaty rat 
poZyczeki kred;tow w wysokosci 290.681,00 zl zaci'll!ni~tych: 

a) 	w WFOSiGW w Warszawie oa zadanie po. "Zakup nowego, sredniego 
samochodu ratowniczo - gallniczego z na~em 4x4 din jednostki OSP 
Slubice" - 22.500,00 zl, 

b) 	w WFOSiGW w Warszawie na zadanie pn. "Budowa sieci wodociqgowej 
w m. Nowosiadlo, Swiniary, Zyck Polski, Wil/czemin Polski" 
18.181,00 zl, 

c) 	w Banku PEKAO SA w Plocku na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa 
budynku Osrodka Zdrowia w Slubicach" - 250.000,00 zl. 

Ro:!:nica mi,dzy dochodami, a wydatkami stanowila nadwyzk~ 
budZntuw kwocie 290.681,00 zl, ktora miala bye przeznaczona na splat~ 
wczesniej zacil!gni~tych p0Zyczek w WFOSiGW w kwocie 40.681,00 zl, 
kred)1UW BankuPEKAO SA - 250.000,00 zl. 

W trakcie ",ykonywania budzetu ulegla zmianie wysokosc pJanowanych 
dochodow i wydatkow budzetowych oraz przychod6w. 
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Zmiany zostaly spowodowane m.in.: 

a) 	dokonano podzialu wolnych $rodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 217 us!. 2 
pkt 6 ustawy 0 finansach' puhlicznych w kwocie 1.713.000,00 zl 
z przeznaczeniem na zwi~kszenie planu wydatk6w budzetowych, 

b) 	zwi~kszcniem planu dochod6w i wydatk6w budzetowych 0 kwot~ 
1.389.725,02 zi w celu doprowadzenia do zgodnosci planu dntacji 
i wydatk6w na zadania zlecone, wlasne wynikaj~ce z zawiadomien 
Mazowieckiego Urzydu WojewOdzkiego w Warszawie Wydzialu 
Finansow omz na podstawie zawartych um6w! porozumien 
z Wojew6dztwcm Mazowieckim, Powiatem Plockim, Wojewodzkim 
Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
i Ministrem Sprawiedliwosci, 

c) 	zwi"kszeniem dochod6w budz~'towych 0 kwot, 97.500,00 zl z tytulu 
ponadplanowych dochodow i zwi~kszenie planu wydatkow 0 kwoty 
97.500,00 zl, 

d) 	zwi,kszenie planu dochod6w budzetowych 0 kwot, 145,00 z! 
g. z tytulu subwencji oswiatowej oral zwi,kszeniem planu wydatkow 
budZetowych 0 kwoty 145,00 zi, 

e) 	zwi"kszeniem dochod6w i wydatk6w budzetowych 0 kwot~ 1.485.874,00 zl 
wtym: 
- dotacji 1,211.486,00 zl na podstawie zawartej lImowy 

or RPMA.04.01-00-14-6903/l 6-00 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 nn 
zadanie pn. "Odnawialne i:rOdla energii dla mieszkailc6w i budynkow 
uzytecznosci publicznej w Gminie IIow i Slubice", 

• 
- 274.388,00 zl wplaty - udzial mieszkancow gminy Slubice 

z przeznaczeniem na instaJacje OZE (dot. zadaoia pn. "Odnawialne 
i:rodla energii dla mieszkailc6w i budynkow uzytecznosci publiczncj 
w Gminie now i Slubice"). 

Plan budzetu na 31.12.2018 r. po stronie dochodow wynosi: 21.561.593,02 zl, 
a po stronie wydatk6w - 22.983.912,02 zl. 
ladluzenie gminy na dzien 31.12.2018 r. z tytulu zaci~gni~tych pOZyczek 
i kredytow wynos; 1.723.490,00 zl. 
Plao przychodow na 31.12.2018 r. wynosi 1.713.000,00 zl i s~ to: 

a) przychody z wolnyeh srodkow - 1.713.000,00 zl. 
Natomiast plan rozehod6w wynosi 290.681,00 zl i s~ to splaty rat pozyczek 
i kredytow. 
Na dzien 31.12.2018 r. planowany deficyt wynosi 1.422.319,00 zl. 
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Wykonanie przychod6w i rozchod6w budzetu za okres sprawozdawczy 
przedstawia sil' nastl'puj~co: 

- przychody - 2.635.428,38 zl (wolne srodki - 2.014.171,00 zl, nadwyzka 
z 1at ubieglych 621.257,38 zl) 

- rozchody - 290.681,00 zl - w tym: 40.681,00 zl splata raty pozyczki 
i 250.000,00 zl splata raty kredytu. 

Stan zaleglosci na 31.12.2018 r. wyni6s1 og61em 1.226.378,94 zl tj. 5,6% 

wykonanych dochod6w og6lem, natomiast nadplaty wynosz~ 16.175,47 zl 

tj. 0,07 wykonanych dochod6w og6lem. 

Kwota naleznosci wymagalnych na dzien 31.12.2018 r. wyniosla 

l.l51.524,68 zl, z tego z tytulu towarow i uslug - 158.796,43 zl. 


Dochody budzetowe za omawiany okres sprawozdawczy wykonano w 100,7% 

tj. zamknl'ly siy kwot~ 21.706.445,19 zl, w tym: 


a) subwencja og61na - 7.437.562,00 zl 
z tego: 
- cz<;sc wyr6wnawcza - 3.371.556,00 zl, 
- CZySC oswiatowa - 3.919.837,00 zl, 
- CZI'SC r6wnowaz~ca - 146.169,00 zl, 

b) dotacje ce10we -7.818.557,27 zl 
z tego: 
- na zadania z zakresu administracji rz~dowej (z budzetu panstwa) 

6.806.716,36 zl, 
- na zadania wlasne (z budzetu panstwa) - 816.71O,29zl, 
- na podstawie porozumien (z Powiatem Plockim, z Wojew6dztwem 

Mazowieckim) - 159.567,30 zl, 

- dotacja z WFOSiGW - 17.565,12 zl, 

- dotacja (z funduszu sprawiedliwosci) - 17.998,20 zl, 


c) dotacja w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w 
europejskich, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy 
1.211.485,33 zl, 

d)udzialy w podatku dochodowym od os6b fizycznych - 1.802.779,00 zl, 

e) pozostale dochody wlasne - 3.436.061,59 zl. 

Wykonane dochody w kwocie 21.706.445,19 zl stanowi~: 

- dochody biez~ce - 20.109.072,18 zl 
- dochody maj~tkowe - 1.597.373,01. 
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Wydatki budzetowe uksztaltowaly ~i\, ponizej dochod6w, bowiem w kwocie 
21.500,284,34 zl, co stanowi 93,5%, w tym: 

a) wydatki bieZ~ce - 18,886,522,09 zl, 
b) wydatki maj~tkowe - 2,613,762,2521. 

Po og61nej charakterystyce budZeto przedstawione zostanq ponizej zr6dla 
dochod6w usystematyzowane wg klasyfikacji budZetowej, 

Dzinl 010 Rolnictwo i lowiectwo 

Plan - 332.866,02 zl 
Wykonanie - 332,848,88 zl 
% - 100,0 

wtym m,in,: 
- dotaoja celowa w wysokosci 329.421,29 zl z przeznaczeniem na zwrot 

cz~sci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap\,dowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producent6w rolnych. 
Niewykorzystan~ dotacj~ w wysokosci 44,73 zl zwr6cono w dniu 
29.05,2018 r., 
wplywy z ty!, przyl~czenia (wcinki) do SleC! wodociqgowej 
i kanalizacyjnej wynikaj~cej z Uchwaly XlIII 54!04 Rady Gminy Slubice 
z dnia 30 grudnia 2004 r, w sprawie ustalenia oplat za wykonanie 
przyll}cza do sicci wodocil}gowej i kanalizacyjnej stanowi~cej wlasnos.; 
gminy Slubice ~. 1.000,00 zl, 
czynsz z k6110wieckich - 2.427.59 zl. 

Olinl 400 Wytwarzanie i zaopatrvwanie w energie elektryczn~, gu i wode 

Plan - 411.000,00 zl 
Wykonanie 490,025,84 zl 
%-119,2 

w tym: 
- aplata za wad\, - plan przewiduje dochody w kwocie 410,000,00 zl, 

a uzyskano dochOd w kwacie 489,010,69 zl, zaJeglosc wynosi S1.l90,09 zl, 

natomiast nadplata 1.191,06 zl. Na zaleglosci wystawiono: 444 szt. wezwan 

do zaplaty. 

Wplynyla wyzsza kwota z wplat za wod, niz zakladaoo, 


- odsetki od nieterminowej wplaty - l.015, 15 z!. 
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Dzial 600 Transport i l!lcznosc 

Plan - 100.000,00 zl 

Wykonanie - 100.000,00 zl 

% -100,0 


Jest to dotacja l Urz;;du Marsza!kowskiego Wojew6dztwa Mazowieckiego 
zwiqzana z wyl~czeniem z produkcji grunt6w rolnych oa realizacj" zadania pn. 
"Przebudowa drogi gminnej nr 291115W (GIS) wrelacji Eaziska droga 
powiatowa nr 1459W Siubice - Grabowiec - Slubice". 

Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa 

• Plan ····87.743,00 zl 

Wykonanie - 88.494,95 zl 

% - 100,9 

w tym m.in.: 
a) 	z tytulu czynszu za wynajem lokali gminnych uzyskano doeh6d w kwocie 

37.033,77 zl, na plan 40.000,00 zl, zaleglosc wynosi 9.273,71 zI. 
Na nizsze wykonanie do uplywu cz.asu ma wplyw wyst~pujqca zaleg!osc, 

b) 	wplywy za centralne ogrzewanie uzyskano w kwocie 33.807,39 zl, na plan 
30.000,00 z!. Zaleglosc wynosi 5,226,10 zl. Na zaleglosci wystawiono 10 sz!. 
wezwania do zaplaty. 
Wplynyla wyzsza kwota za c.o. ni;; 7.akladano, 

cj oplata za wieczyste liZytkowanie gminnych grunt6w 8.687,23 zl, na plan 
8.738,00 zl. Nadplata wynosi 87,40 zl, 

d) odsetki od nieterminowych wplat - 160,96 zl, 
e) za przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci 

8.805,60 z!. 

Dzial 750 Administracja publiczn3 

Plan - 71.512,00 zl 

Wykonanie - 71.727,30 z! 

% -100,3 


wtym: 
a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rzqdowej 

65.912,69 zl na plan - 66.512,00 z1. 
Niewykorzystanq dotacj~ w wysokosci 599,31 zl zwr6c.ono w dniu 
14.12.2018 r., 

b) wplywy z r6znych dochod6w (prowizje od ZUS, podatku) - 1.750,08 z!, 
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c) wplywy z tytulu kosztow upomni~nia 4.059,88 zl oa plan 3.800,00 zl, 
d) za udoslypnienie danych z ewidenicji ludnosci - 4,65 zt 

Dzial 75t Urzedy naczelnych ,?l1!anow wladzy paitstwowei. kontroJi 
i ochrony prawa oraz slldownictwa 

Plan - 97.894,00 zl 
Wykonanie - 90.421,69 zl 
%-92,4 

i jest to: 
a) dotacja celowa na pokrycie caloksztaltu kosztow prowadzenia 

i aktualizowania stalego rejestru wyborc6w _. 936,00 zl na plan 936,00 zl, 
b) 	 dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wybor6w do rad gmin i wojtow 

- 89.485,69 zl na plan 96.958,00 zl. 
Niewykorzystan~ dotacjy w wysokosci 7.472,31 zl z"'Toeono do Krajowego 
Biura Wyborczego w miesi¥u grudniu 2018 r. 

Dzial754 Bezpic£zeiistwo publlczn!! i ochrona I!rzeciwpqiarowa 

Plan - 57.741,00 zl 
Wykonanie· 57.565,50 zl 
%-99,7 

i jest to: 
a) 	 dotacja z PowialU Plockiego w wysokosci 16.000,00 zi (5.000,00 zl dla OSP 

Slubice, 6.000,00 zl dla OSP Wiqczemin Polski i 5.000,00 zl dla 
osp Laziska) z przeznaezeniem na dofinansowanie wydatkow bie:l<jcych 
tj. zakup sprz~tu i umundurowania, 

b) 	dotacia z Wojew6dztwa Mazowieckiego 23.567,30 z! z przeznaczeniem na 
dofmansowanie remontu budynku OSP Shlbice w zakresie remontu 
posadzki, tynk6w, ,tolarki drzwiowej i okiel1l1cj oraz instalacji elektrycznej 
strainiey. 
Niewykorzystan~ dotacj", w wysokosci 174,70 zl zwr6cono w micsi~cu 
styczniu 2019 r., 

e) 	 dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwosci z Funduszu Sprawiedliwosci 
17.998,20 zl z przeznaezeniem na fzeez ochotniezych strazy pozarnych: 
wyposaicnia i urzqdzeIi ralowniczych, niezb,dnych do udzielania pomoey 
poszkodowanym bezposrednio na miejseu popelnienia przest,pstwa. 
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Dzial 756 Dochod . od osob Tawn C od osob fi czn ch i od inn 'ch 
. ednostek nle osiada' c 'ch osob wosci fawn..,' oraz datki zwi zane 
z ick !J{!borem 

Plan - 3.378.282,00 zl 
Wykonanie·· 3.558,575,71 zl 
% - 105,3 

w tymm,in.: 

I) 	 wplywy z karty podatkowej uzyskano w kwocie 4.939,07 zl na plan 
3.500,00 zl, zaleglose wynosi 10,844,68 zl, odsetki wplyn,ly w kwocie 
474,92 zl na plan 474,00 zl, Jest to doehOd, kt6ry 'wplywa do budzetu gminy 
za posrcdnictwcm Urz~du Skarbowego, wi<;c trudno ustalit realny plan, 

2) 	 dochody ad os6b prawnych uzyskano w kwocie 554,925,00 zl na plan 
536.300,00 zl z nast,puj~cych node!: 

a) podatek od nieruchomosci 516,761,00 zl na plan 499.000,00 zl, zaleglo';': 
wynosi 30.643,00 zl. nadplata 21.00 zl. Skutki obnizenia maksymalnych 
stawek wynosz,! 117.946,20 zl, skutki udzielonycb przez gmin, zwolnien 
wynosz~ 17.462,82 zl. 
Dokonano 1 wpis hipoteki przymusowej w ksi~gach wieczystyeh. 

b) podatck rolny - 7.369,00 zl nn plan 7.000,00 zl, nadplata wynosi 0,50 zl. 
Skutki obnizenia maksymalnych stawek wynos~ - 1,057,76 z/, 

c) podatek lesny wp/yn~/ w kwocie 22.185,00 zl przy planie 21.700,00 zl. 
Skutki obnizenia maksyn1alnych slawek wynosz~ - 1.659,42 zl. 

Wplyn~la wyzsza kwola podatku od nieruchomosci, rolnego i leSnego niz 
zakladana, 

d) 	podatek od srodk6w transportowych 8.610,00 zl oa plan 8.600,00 zl. 
Skutki obnizenia gomych stawek podatku za okres sprawozdawczy 
wynos~· 6.866,98 zl. Skulki udzielonych przez gmin~ zwolnien 
wynosz,! - 2,449,37 zl. 

3) dochody od os6b fizycznych uzyskano w kwocie 1.067,670,15 zl na plan 
1.020.000.00 zl z nast~puj'fcych :h6del: 

a) podatek od nieruchomosci 294.575,60 zl na plan 291,700,00 zl. Zaleglos6 
wynosi 75.703,01 zl, natomiast nadp/ata 1.050,24 zl. Skulki obnizenia 
maksymalnych stawek wynos~ 303.995,98 zl. Umorzenia wynosz/f 
5.550,00 zl. Skutki udzielonych przez gmin<; zwolnien wynosz~ 

54,222,25 zl. Wystawiono 515 sz!. upomnieiI, 12 5Z!. tytul6w 
wykonawczych. 
Wplyn,la wil'ksza kwota niz zakladano na etapie planowania budzetu, 
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b) padatek rolny 417.937,39 zl.na plan 425.100,00 zl. Zaleglosc wynosi 
73.057,77 zl, natomiast na4\plata .- 9.489,86 z!. Skutki obnizenia 
maksymalnych stawek wynoSZlj - 57.011,71 zl. Umorzenia wynoszq . 
2.730,00 z!. 
Windykacja prowadzona jest razem przy podatku od nieruchomosci 
i lesnym. 
Na nizsze wykonanie rna wplyw wystypuj~ca zaleglosc, 

c) podatck lesny 14.920,83 zl oa plan 17.400,00 zl, zaleglosc wynosi 
3.474,65 zl, natomiast nadplata 141,90 zl. Skutki obnizenia 
rnaksymalnych stawek wynoszq - 1.208,11 zl. 
Na oizsze wykonanie planu ma wplyw wyst"puj~ca zalegla:!c, 

d) podatek od srodkow transportowych 267.149,01 zl na plan 217.600,00 zl. 
Zaleglosc wynosi 61.100,73 z! natomiast nadplata - 3.071,00 zl. Skutki 
obnizenia gomych stawek wynosz,! 142.536,33 zl. Na zaleglosci 
wystawiono: 
- I I szt. weZWall do zloZenia deklaracji na podatek od srodk6w 

transportowych, 

4 sz!. postanowien w sprawie okreslenia wysokosci zobowiljZall 

w podatku od smdk6w transportowych, 


.~ 	 4 5Z!. decyzji w sprawie okrdlenia wysokosci zobowiqzania 
w podatku od srodkow transportowych, 

- 25 szt. upomnien, 
- 2 szt. tytu!6w wykonawczych. 
Wplyn~la wi~ksza kwota nii zakladano na clapie planowania bUdZetu, 

e) oplata targowa 6.759,00 zl przy planie 6.700,00 zl, 
t) padatek od czynnosci cywilno ~ prawnych zrealizowano w kwocie 

61.726,67 z/, na plan- 56.000,00 zl. Zaleglosc wynosi 9,93 zl. Jest to 
dochOd, kt6ry wp!ywa do budZetu gminy za posrednictwem Urz,du 
Skarbowego, wi~c trudno ustalie realny plan. 

g) 	podatek od spadk6w i darowizn - 2.889,61 zl, na plan 3.500,00 zt. 
Doch6d wplywa za posrednictwem Urz,du Skarbowego, wi~c trudno 
ustalic realny plan, 

h) 	 odsetki od nietenrunowych wplat wyniosly 1.712,04 zl przy planie 2.000,00 zl. 

4) 	 \vplywy z innych oplat stanowi'lcych dochody jednostek samorz~du 

terytorialnego na podstawie ustaw 124.731,39 zl - plan 121.953,00 zl 
wtym: 

a) z oplaty skarbowej uzyskal10 doehOd w kwocie 13.086,00 z! na plan 
14.000,00 zl. 
Wplyn<;!a nizsza kwota nil planowano, 

b) Z oplaty eksploatacyjl1cj 26.138,46 zl na plan 26.000,00 zt, 
!

c) wplywy z cplat za wydanie zezwolenia na sprzedaz napoj6w!,alkoholowych - 78.191,84 zl na plan 77.139,00 zl. . 

. g. 



WplynQla wyzsza kwola nizplanowano. W miesi,!cu grudniu 2018 L 

wplynyla kwota 1.052,46 zi, 
e) 	 wplywy za zajycie pasa drogowego - 5.315,09 zl na plan 2.814,00 zl. 

Wplynyla wyisza kwota nii. zakladano. W miesiqcu grudniu wplym;la 
kwota 2.432,40 zl, 

e) oplala za przyjycie oswiadczenia 0 wst~pieniu w zwiqzek malzeilski poza 
urzydem stanu cywilnego - 2.000,00 zl na plan 2.000,00 zl, 

5) 	 z tytulu udzial6w w podatku dochodowym od osob fizycznych uzyskano 
doch6d w kwocie 1.802.779,00 zl na plan 1.695.059,00 zl, od osob 
prawnych 3.056,18 zl na plan 1.000,00 zl. Jest to doch6d, ktory wplywa za 
posrednictwem Urzydu Skarbowego, wiyc trudno uSlalic realny plan. 

Dzinl 758 Rotne rozllczenia 

Plan -7.503.062,00 zi 
Wykonanie - 7.522.394,78 zl 
% - 100,3 

W tym dziale ewidencjonowane sq: 
a) dochedy z subwencji oswiatowej 3.919.837,00 zl na plan 3.919.837,00 zl, 
b) dochody z subwencji \vyr6wnawczej - 3.371.556,00 zl na plan 

3.371.556.00 zl. 
c) dochody z subwencji rownowazlfcej - 146.169,00 z! na plan 146.169,00 zl, 
d) z tytulu zwrotu podatku VAT -16.215,97 zl, oa plan 56.950,00 zl. 

Wplyn"la wyzsza kwota oii: zakladano, 
e) z 	tytulu odsetek od srodkow pieoic;znych znajduj,!cych si" na rachunkach 

bankowych dochod6w i wydatk6w obslugiwanych przez bank oraz lokal 
terminowych uzyskano kWOly 8.616,81 zl na plan 8.550,00 zl. 

Dzial 801 O'wi.!a i wvcbowanie 

Plan --439.161,00 zl 
Wykonanie- 448.182,07 zl 
%-102,] 

W dziale tym uzyskano doch6d z tytulu: 

wplywu z uslug (z.a obiady dzieci ucz,",szczaj'!cych do Szkoly Podstawowej 
w Slubicach, Publicznego Gimnazjum oraz dzieci z Samorzqdowego 
Przedszkola) 211.345,30 zl na plan 201.000,00 zl. 
Pooadplanowe wykonanie zadan w tym zakrcsie wynika z wic;kszej liczby 
dzieci spozywaj~cych sniadania i obiady w stol6wce szkolnej. Od wrzesnia 
2018 roku w przedazkolu funkcjonuj'l trzy grupy dzieei, 
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oplata za swiadczenia udzielane przez przedszkole (w czasle 

przekraczaj"cYID 5 godz.) 6.72g,50 zl, na plan 5.800,00 z!. 

Ponadplanowe wykonanie zadaJ\. w tym zakresie wynika z duzej Iiczby 

dzieci przebywaj'ICych w przedszkolu pOWYZej pi~ciu godzin dziennie, 


- dotacja celowa na realizacj~ zadari wlasnych w zakresie wychowania 
przedszkolncgo -113.710,00 zl, na plan - 113.710,00 zl, 


wtym: 

- w rozdz. 80103 - 45.210,00 zl, na plan 45.210,00 zl 

- w rozdz. 80 I04 - 68.500,00 zl, na plan 68.500,00 z!. 


- za ucz,?szczanie dzieci z innego terenu do Przedszkola Samorz'ldowego 
w Slubicach uzyskano doch6d w kwocie 45.045,10 zl na plan 45.000,00 zl, 

• 
- za ucz~szczanie dzieci z innego tcrenu do oddzialu przedslJ<:olnego przy 

Szkole Podstawowej im. Ojca Swi~tego Jana Pawla II w Slubicach uzyskano 
doch6d w kwocie 12.463,54 zl na plan 12.400,00 zl, 
dotacja cclowa z przewaczeniem na wyposazenie szk61 w podr,czniki, 
materialy edukacyjne lub materialy cwiczeniowe 44.890,63 zl na plan 
47.251,00 zl. 
Niewykorzystan~ dotacj~ w wysokosci 2.360,37 zl zwrocono w dniu 
18.12.2018 r., 
dotacja celowa w kwocie 14.000,00 zl na plan 14.000,00 zl 
z przeznaczeniem na realizacj~ zadan wynikaj'lcych z Rz'ldowego programu 
rozwijania szkolnej infi"astruktury oraz kompetencji uczni6w i nauczycieli 
w zakresie teehnologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017 
2019 - ,,Aktywna tablica". 

Dzia! 852 Pomoe spo!eczna 

Plan 642.500,00 zl 
Wykonanie - 640.881 ,02 zl 
% -99,7 

i S'l to nast~puj'lce grupy dochod6w: 

a) dotacja celowa na zadania zlecone i wlasne - 640.400,02 zl na plan 
642.500,00 zl, w tym: 

na zasilki i pomoe w naturze (z3silki okresowe) - 124.988,41 zl na plan-· 
125.000,00 zl. 
Niewykorzystan'l dotacj" w wysokosci 11,59 zl zwr6cono w dniu ; 
28.12.2018 r. 

- na utrzymanie GOPS 129.376,00 zlna plan 129.376,00 zl, 
- oa zasilki stale - 201.267,34 zl na plan 202.000,00 zl. 

Niewykorzystan'l dotacj~ w wysokosci 732,66 zi zwr6cono w dniu ; 
28.12.2018 r. 
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- na ubezpieczenie zdrowotne -46.588,27 zl na plan 47.463,00 21 (za osoby 
pobieraj~ce swiadezenia rodziane). 
Niewykorzystan~ dotacj~ wwysokosci 874,73 zl zwr6cono w dniu 
28.12.2018 r., 

- na ubezpieczenia zdrowome (za osoby pobieraj'lce zasilek staly) 
18.180,00 zl, na plan 18.180,00 zl, 
na dOZywianie uczni6w· 120.000,00 21 na plan 120.000,00 zl. 

b) zwrot nienale±nie pobranego zasilku stalego - 481,00 zl. 

Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

Plan - 80.115,00 zl 
Wykonanie -79.313,54 zl 
%-99,0 

i jest to dotacja ce\owa z przeznaczeniem na dofinansowanie swiadczen systemu 
pomocy materialnej dla uczniow 0 charakterze socjalnym zgoduie z art. 90d 
i art. 90e ustawy 0 systemic oswiaty - 79.313,54 zl na plan 80.115,00 z!. 
:-liewykorzystan~ dotacj~ w wysokosci 80 1,46 zl zwrocono w dniu 18.12.2018 r. 

Dzial 855 Rodzina 

Plan - 6.342.677,00 zl 
Wykonanie - 6.253.587.64 z! 
%···986, 

i s~ to dochod6w: 
- dotacja celowa na realizacj~ rz~owego programu "Rodzina 500 PLUS" 

3.603.488,73 zI na plan 3.613.818,00 z!. 
Niewykorzystan~ dotacj~ w wysokosci 10.329,27 zl zwrocono w dniu 
28.12.2018 r., 

dotacja celowa na realizacj~ swiadczen rodzinnych i funduszu 

alimentaeyjnego - 2.451.058,85 zl na plan 2.530,000,00 zl. 

Niewykorzyst~ dotacj" w wysokoSci 78.941,15 zl zwr6cono w dniu 
28.12.2018 r., 

wplywy z tytulu zwrotu przez dlU±nika zaliczki alimentacyjnej i funduszu 

alimentacyjnego - 8.228,61 zl na plan 6.500,00 zl. Zaleglosc wynosi 

650.552,08 zl. Sprawy dluznik6w alimentacyjnych na biez~co s~. 


przekazywane do komornika 5~dowego, kt6ry prowadzi wobec nich i 


postypowanie egzekucyjne. 

dotacja celowa na wsparcie kobiet w ci,!zy i rodzin "Za zyciem" _ i 

4.123,71 zl na plan 4.124,00 zl. 
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Niewykorzystan'l dotacj, w wysokosci 0,29 zl zwr6cono w dniu 
28.12.2018 r. 

- dotacja na asystenta rodziny -15,875,00 zl, 
- dotacja celowa na rz'ldowy program "Dobry Start" - 170,810,00 zl na 

plan 172.360,00 zl 

Niewykorzystan~ dotacj, w wysokosci 1.550,00 zl z"vmeono w duiu 

28.12.2018 r. 

za duplikat "Karty DuZej Rodziny" - 2,74 z!. 


Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 

Plan - 1.986,990,00 zl 
Wykonanie· 1,942.376,27 zl 
% - 97,8 

w tyrn rn.in,: 
a) 	wplywy z uslug .- odplatnosc za dostarczone scieki na oczyszczalniy 

sciek6w w Slubicach uzyskano doch6d w kwocie 68.321,17 zl na plan 
59.000,00 zl, zaleglosc wynosi 6.971,42 zl, nadplata 110,60 zl, 
Windykacja zaleglosci prowadzona jest razern przy oplacie za wod" 
Wplyn,la wyzsza kwota nii to zakladano na etapie planowania bud:i:etu, 

b) wplywy z tytulu odsetek (scieki) 56,87 zl, 
c) wplywy z tytuly oplat za gospodarowanie odpadarni kornunalnyrni 

wynosz~ 358.469,45 zl ns plan 415.500,00 zl, zaleglosc wynosi 
87.342.40 zlnatomiast nadplata - 739,91 zl. :-Ia zaleglosci wystawiono 

341 sz(, upomnien oraz 27 szt, tytul6w wykonawczych. 

Na nizsze wykonanie do nplywu czasu rna wplyw wyst~pujqca zaleglosc, 


d) 	wplywy z tytulu odsetek (gosp. odpadarni) ~- 2,050,09 zl, 
e) wplywy z tytulu oplat za korzystanie ze srodowiska - 6,349,16 zl na plan 

6.120,00 zl. 
Wplyn<;la wyzsza k\vota niz to zakladano, W grudnin 2018 r. wplyn~la 
kwota 228,49 zl, 

f) za odpady (z zaleglosci) - 0,00 zl, zaleglosc wynos; 56, \35,11 zl, 

g) odsetki (za odpady) - 736,97 zl, 

h) oplata produktowa 260,03 zl na plan 160,00 zl. 


Wplyn,la wyZsza kwota nit zakladano, W miesi'lcu grudniu 2018 r. 
wplyn~la kwota 98,26 zl, 

i) 	 udzial - wplaty mieszkailc6w w wysokosci 277,082,08 zl z przeznaczeniern 
na instalacje OZE (dot, zadania pn. "Odnawialne zrodla energii dla 
mieszkanc6w i budynkow uZytecznosci publicznej w gminie How 
i Slubice"), 

http:87.342.40


j) 	dotacja w kwocie 1.211.485,33 zl na realizacj~ zadania pn. "Odnawialne 
zrOdla energii dla mieszkancow i budynkow uiytecznosci publicznej 
w gminie !l6w i Shlbice", 

k) dotacja (z WFOSiGW). 17.565,12 zl na dofinansowanie zadania pn. 
"Usuui,cie i unieszkodliwienie wyrobOw zawierai~cych azbesl z lercnn 
gminy Slubicc - Clap II". 

Dzial 92. Kultura i ochrona dziedz;ictwa narodowe~Q 

Plan 30.050,00 zl 
Wykonanie ... 30.050,00 zl 
% - 100,0 

i Slf 10 dochody: 
a) z tytulu otrzymanej darowizny na zorganizowanie XVIII Powiatowego Dnia 

Ziemi w Siubicach·~ 10.050,00 zl. 
b) dotacji z Wojewodztwa Mazowieckiego - 10.000,00 zl na realizacj, zadania 

pn. "Doposazenie sal w obiekcie istniej~cym przy OSP Laziska", 
c) 	 dotacji z Wojewodztwa Mazowieckiego - 10.000,00 zl na realizacj<; zadania 

pn. "Zakup strojow ludowych dla zespolu "Ludowe nutki" oraz dla Kola 
Gospodyil Wiejskich dzialaj'lcych na terenie solectwa Slubice". 

W dalszej cz,sci informacji omowiona zostanie realizacja budZetu po stronie 
wydatk6w, kt6rc zostaly wykonane w kwocie 21.500.284,34 zl, w tym: 

- wydatki bic:i:~ce 18.886.522,09 zI na plan 19.771.295,02 z!, co stanowi 
95,5% 
wydatki inwestycyjne (maj'!tkowe) - 2.613.762,25 zl na plan 
3.212.617,00 zl, co stanowi 81,4%. 

Wykonanie w poszczeg61nych dzialach przedstawia sii' nast,puj,!CO: 

Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo 

Plan - 338.108,02 zl 
Wykonallie - 337.705,84 zl 
% -99,9 

wtym: 
- odpisy w wysokosci 2% od uzyskanych wplywow z tytulu podatku 

rolnego wyniosly 8.284,55 zl. Z tej kwoly zobowi¥anie z 2017 r. 
wynioslo 57,16 zl. Zobowi,!zanie niewymagalnc na 31.12.2018 r. - i 

, 
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Dzial 757 Obsluga dlugu publiczncllo 

Plan - 63.000,00 zl 
Wykonanie - 50.656,39 zl 
%-80,4 

i sq to odsetki od zaci'lgni~tych pozyczek w WojewOdzkim Funduszu Ochrony 
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i od kredyt6w zaciqg!li~tych 
z PEKAO SA. I Oddzial w Plocku. 
Mimo, i:l: plan zOBtal wykonany w 80,4%, to odsetki dot. 2018 r. zostaly 
w caiosci uregulowane. Plan byl zawyzony 

Dzial 758 Rozne rozliczenia 

Plan - 57.470,00 zl 
Wykonanie - 0,00 
% ···0,0 

Na dzien 31.12.2018 r. pozostaia nie rozdysponowana rezerwa og61na 
w wysokosci 7.470,00 zl i rezerwa celowa w wysokosci 50.000,00 zi, kt6ra jest 
przeznaczona na realizacj~ zadan wlasnych z zakresu zarZljdzania kryzysowego. 
Rezerwa cclowa i og61na oie zostaly w calosci wykorzystane, gdyz nie bylo 
takiej potrzeby. 

Dzinl 801 Oswiatn i wvchowanie 

Plan - 7.060.498,00 zl 
Wykonanie - 6.792.928,94 zl 
%·962, 

w tym m.io.: 
a) wydatki szk61 podstawowych zamknyly siy kwotl! 3.809.018,81 zl na plan 

3.932.826,00 zl, 

z lego: 

Szkola Podstawowa w Piotrk6wku wydatkowala kwot<; 942.191,78 zloa 

plan 974.391,00 zl i s~ to wydatki oa utrzymanie szkoly. 

G!6wll4 pozycj<; wydatk6w stanowi~: 


wynagrodzenia osobowe pracownikow (nauczycieli i pracownik6w 
administracji i obslugi) oraz pochodnc od wynagrodzen (ZUS i F.P) .. 
741.124,18 zl, 
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wynagrodzenia bezosobowe z lytulu umowy zlecenia - 3.500,00 zl, 
dodatkowe wynagrodzeniaroczne tzw. ,,13" -41.154,22 zl, 

.. wydatki osobowe oie zaliczone do wynagrodzen (dodatki wiejskie) 
38.832,96 z!. 

Pozostale wydatki stano\vi~: 
olej opalowy - 32.521,56 zl, 
zakupiooo artykuly chemiczne, materialy biurowe, artykuly 
papiemicze, druki, akcesoria komputerowe, laptop, paliwo do kosiarki, 
niszczarka - 23.389,98 zl, 

- uslugi typu wyw6z niec:zystosci z kontenera i plynnych, oplaty 
bankawe, obsluga BHP, zakup znaczkow pocztow),ch, przeglqd gasnic, 
abonament RTV, uslugi kominiarskie, dzierZawa dystrybutora, przeglqd 
kot/owni, usluga dekarska - 17.113,51 zl, 
badaoie profilaktyczne pracownikow .. 810,00 zl, 
energia i woda·· 4.189,94 zl. 
podrote sluzbowe krajowe- 723,20 zt, 
odpisy na ZFSS - 35.792,00 zl, 
uslugi telekomunikacyjne .. 646,64 zl, 
szkolenie pracownik6w .. 270,00 zl, 
pomoce dydaktyczne i ksiljZki - 1.115,59 zl, 
rMne oplaty i skladki .. 1.008,00 zl. 

Na koniec okresu sprawozdawczego powstalo zobowi~zanie niewymagalne 
z tytulu: 
• 	 dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) 

57.446,41 zl. 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostalo wyplacone w micsi~eu lutym 
2019 r. 

• 	 jednorazowego dodatku uzupelniaj'lcego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) 
w kwocie 668,04 zl. 


Dodatek zosta! wyplacony 24.01.2019 r. 


Szkola Podstawowa w Siubicach wydatkowala kwotl' 1.976.430,26 zl na 
plan 2.056.369,00 z!. 

Glown'! pozycj~ wydatk6w bic:tqcych stanowi,,; 
a) wynagrodzenie osobowe pracownik6w (nauczycieli i pracownik6w 

administracji i obslugi) oraz pochodne od wynagrodzen (skladka na 
ubezpieczenia spoleczne j Fundusz Pracy) .. 1.516.264,44 zl, 

b) dodatkowe wynagrodzenie roezne tzw. ,,13" - 89.142,12 zl, 
e) wynagrodzenia bezosobowe z tyt umowy zlecenia 3.753,00 zl, 
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d) wydalki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen (dodatki wiejskie) 
77.823,31 zt 

Pozostale wydatki to: 
a) 	olej opalowy 97.340,99 zl, 
b) srodki czystosci, artykuly chemiczne, paliwo do kosiarki, druki, 

artykuly biurowe i papiemicze, artykuly gospodarcze, akeesoria 
komputerowe, niszczarka, ekran projektowy, serwer, komputery do 
pracowni komputerowej 69.356,68 zl, 

c) 	pomoce naukowe, dydaktyczne i ksi~zki -2.091,39 zl, 
d) energiaelektryczna i woda-2.762,32 zl, 
e) usrugi telekomunikacyjne .. 800,09 zl, 
t) podr6±e srui:bowe krajowe - 1.966,80 zl, 
g) badania profilaktyczne pracownik6w - I ,480,00 zl, 
h) odpisy na zakladowy fundusz "wiadczen socjalnych - 61,413,00 zl, 
i) uslugi typu: wyw6z nieczystosci, scieki, uslugi transportowe, oplaty 

bankowe, scieki, koszty przesylki, obsruga BHP, przegl~d gasnic, 
dzierzawa dystrybutora, przegl~d kotlowni - 14.072,54 zl, 

j) uslugi remontowe - modemizacja oswietlenia - 17.958,00 zl, 
k) szkolenia sekretarza szkoly - 290,00 zl, 
1) pozostale usrugi - 1.112,58 zl, 
m)r6znc oplaty i skladki - 1.303,00 zl. 

W tyro rozdzialc otrzyroano dotacj~ celow,! na zakup pomocy dydaktycznych 
w ramach Rz'ldowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 
kompeteucji uczniow i nauczycieli w zakresie rozwijania technologii 
informlU:yjno komunikacyjnej .Aktywna tablica" w kwocie 14.000,00 zl 
i 3.500,00 zl w ramach srodk6w wlasnych. W ramach tej dotacji zakupiono dwa 
monitory Samsung na kwotl' 17.500,00 z1. 

Na dzien 31.12.2018 r. powstalo zobowi~ie niewymagalne z tytulu: 
• 	 dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) 

123.962,41 zl. 
Dodatkowe wynagrodzenie rocme zostalo wyplacone w miesi~cu lutym 
2019r. 

• 	 jedllorazowego dodatku uzupeiniaj,!cego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) 
w kwocie 1,590,38 zL 
Dodatek zostal wypllU:ony 24.01.2019 r. 
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- Szkola Podstawowa w Swiniarach wydatkowala kwot~ 882.911,44 zl 
na plan 894.566,00 zl i s~ to wydatki zwi¥anc z utrzymaniem szkoly. 

W powyzszej kwocie gl6wnq pozycj" stanowi~: 
a) wynagrodzenia osobowe (nauczycieli, pracownik6w obslugi) oraz 

pochodne od wyoagrodzefl (ZUS i FP) - 686.272,22 zl, 
b) wydatki osobowe oie zaliczone do wynagrodzen (dodatki wiejskic) 

- 41.454,13 zl, 
c) dodatkowe \'1yoagrodzenie roczne tzw. ,,13" - 36.394,01 zl, 
d) wynagrodzenia bezosobowe z tytulu umowy zlecenia- 8.733,30 zl. 

Pozostale wydatki to: 

a) artykuly chemiczne, druId, artykuly biurowe tonery, gaZ w butli, pelet 


drzewny, woda do dystrybutora, stoliki i krzesla - 25.244,82 z!, 
b) olej opalowy - 22.413,20 zl, 
c) pomoce naukowe, dydaktyczne i ksi~ki - 2.997,91 zl, 
d) uslugi telekomunikacyjne - 809,72 zl, 
e) podr6ze sluzbowe (delcgacje) - 200,40 zl, 
t) uslugi typu: wyw6z nieczystosci, opiaty bankowe, przegl~ komin6w 

wentylacyjnych, obsluga BHP, uslugi pocztowe, abonament PTV, 
aktualizacja instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, przeglqd gasnic, 
montal: drzwi - 10.597,92 zl, 

g) odpisy na ZFSS - 28.028,0071. 

h) energia i woda- 4.278,81 zl, 

i) szkolenia pracownik6w 300,00 zl, 

j) badania lekarskie pracownik6w 670,00 zl, 

k) rome oplaty i skladki - 979,00 zl. 


W tym rozdziale otrzymano srodki finansowe na wyposal:enie pracowni 

szkolnych w kwocie 13.538,00 zl. W ramach tych srodk6w \vyposazono 

pracowni~ biologiczo~, fizyczn'l i geograficzn~. 


Srodki (e zostaly wykorzystane w 100%. 


Na koniec okresu sprawozdawczego powstalo zobowi'lzanie niewymagalne 

z tytulu: 

• 	 dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) 

50A11 ,04 zl. 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostalo wyplaconc w micsi¥u lu!ym 
2019r. 

• 	 jednorazowego dodatku uzupelniaj'lcego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) 
w kwocie 1.490,65 zl. 
Dodatok zostal wyplacony 24.01.2019 r. 
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- partycypacja w kosztach oddelegowania pracownik6w do pracy 
mi,dzyzakladowej organizacji zwiqzkowej - Oddzial Powiatowy ZNP 
w Plocku (porozumienie zawarte z Urz~dem Gminy w Nowym 
Duninowie) _. 7.485,33 zl na plan - 7.500,00 zl, 

b) utrzymanie oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych 
kosztowalo budzet gminy 302.251,56 zl na plan 327.973,00 lot, z tego: 

- w Szko!e Podstawowej w Piotrk6wku -- 74.711,04 lot, 

- w Szkole Podstawowej w Slubicacb - 157.570,92 zl, 

- w Szkole Podstawowej w Swiniarach - 69.969,60 zl. 


Na koniec okresu sprawozdawczego powstalo loobowillZanie niewymagalne 

z tylUlu: 
• 	 dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) 

18.206,07 zl. 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostalo wyplacone w miesiqcu lutym 
2019 r. 

• 	 jednorazowego dodatku uzupelniajqcego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) 
w kwocie 808,84 lol. 
Dodatck zostal wyplacony 24.01.2019 r. 

c) utrzymanie Sarnorz~dowego Przedszkola w Slubicach kosztowalo budzet 

gminy - 372.106,55 zl na plan 383.234,00 zl, z tego: 

- srodki wlasne gminy- 303.606,55 zl na plan 314.734,00 zl, 
- dotacja z budzetu panstwa - 68.500,00 zl na plan 68.500,00 zl. 

Ze srodk6w wlasnych gminy gl6wn~ pozycj~ stanowiq: 
- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzen (skladki na 

ubezpieczenie spoleczne i Fundusz Pracy - 255.231,98 zl, 
dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. ,,13" - 14.857,53 zl, 

-	 wydatld osobowe nie zaliczone do wynagrodzen (dodatki wiejskie) _ i 

12,099,84 zl. 

Pozostale wydatki to: 
- olej opalowy - 2.063,45 zl, 

energia elektryczna i woda - 311,64 zl, 
-	 uslugi telekornunikacyjne - 735,37 zl, 
- srodki czystosci, toner, rnaterialy biurowe, art. chemiczne, druki, 

elementy oswietleniowe - 4.523,34 zl, 
-	 oplaty bankawe, obsluga BRP, wyw6z odpad6w komunalnych - 3.10 1,40 zl, 
-	 odpisy na ZFSS - 10.682,00 zl. 
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Srodki z dotacji celowej budZetu panstwa (68.500,00 zl) rostaly wykorzystane na: 
- wynagrodzenia nauczycieli wraz z poehodnymi (ZUS i F .P.) 

12.038,00 zl, 
- zakupiono stroje na wyst~py, sloliki, krzeselka, wieszaki, wykladzin~, 

szafki, rolety, odkurzacz, drzwi, laptop, artykuly biurowe i chemiczne, 
zabawki, nowe elementy na plac zabaw, pomoce dydaktyczne, zabawki
53.828,00 zl, 

-	 uslugi typu obszycie wykladziny, roboty naprawczc, scieki - 2.634,00 zl. 

Na koniec okresu sprawozdawczego powstalo zobowi~zanie niewymagalne 
z tytulu: 
• 	 dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) 

20.389,45 zl. 
Dodatkowe w)llagrodzcnie raczne zostalo wyplacone w miesi'lcu lutym 

• 2019 r. 
• 	 jednorawwego dodatku uzupelniaj'lcego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) 

w kwocie 561,63 zl. 
Dodatek rostal wyplacony 24.01.2019 r. 

d) 	 za ucz~szczanie dzieei z naszego terenu do Przedszkola Samorz'ldowego 
w G'lbinie, Sannikach, w Howie, w Slupnie i przedszkola w Plocku 
80.225,88 zl na plan 80.400,00 zl. 

e) 	 wydatki gimnazjum zamkn~ly siQ kwot'! 1.387.307,74 zl na plan 
1.424.742,00 zl i S,! to wydatki zwi'lZllne z utrLymaniem gimnazjum. 

W ramach wydatk6w gl6wn'l pozycj~ stanowi'!: 
.~ wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzcn (skladki na 

ubezpieczenie spolcezne i Fundusz Pracy) - 1.103.888,89 zl, 
- wydatki osobowe nie zalicrone do wynagrodzen (dodatk; wiejskie) 

60.062,14 zl, 
- dodatkowe w}llagrodzenie roczne tzw.,.l3" - 75.346,82 zl, 
.. wynagrodzenia bezosobowc z tytulu umo",)' zleeenia - 3.000,00 zl. 

Pozosta!e wydatki stanom,!: 
- olej opalowy 51.197,98 zl, 
- srodki czystosci, artykuly biurowe, gospodarczc, tonery, woda do 

dystrybutora, druki, paliwo, akcesoria komputerowe - 22.767,59 zl, 
- energia i woda - 2.147,93 zl, 
- badania profilaktyczne pracownikow - 980,00 zl, 
- uslugi telekomunikacyjne - Ll76,90 zl, 
- podrMe sluZbowe krajowe - 559,20 zl, 
- odpisy na ZFSS - 52.424,00 zl, 
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- uslugi typu: oplaty bankowe, wywoz nieczystosci, scieki, obsluga BHP, 
uslugi transportowe, dzier7-l1Wa dystrybutora, uslugi kominiarskie, 
przegl~d gasnic, wykonanie instalacji p.poz. - 9.587,77 zl, 
roine oplaty i skladki- 643,00 zl, 
pomoce dydaktyczne i ksi¥ki - 3.525,52 zl. 

Na konicc okresu sprawozdawczego powstalo zobowi'lzanie niewymagalne 
z tytulu: 
• 	 dodalkowego w)l1agrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i f.P.) 

90.327,20 zl. 
Dodatkowe W)11agrodzenie roezne zostalo wyplacone w miesi'lcu lutym 
2019 r. 

• 	 jednorazowego dodatku uzupelniaj~cego wraz z pochodnymi (ZUS i f.P.) 
wkwocie 1.216,71 zl. 
e Dodatek zostal wyplacony 24.01.2019 r. 


f) 	 na dowozenie uczni6w do szk61 podstawowych: w Slubicach, Piotrk6wku 
i Swiniarach oraz Gimnazjum w Siubicach (autobusem wlasnym 
i wynajytym) uksztaltowaly si" wydatki w wysokosci 263.957,79 zl na plan 
289.036,00 zl. 

Na koniec okresu sprawozdawczego powstalo zobowi'lzanie niewymagalne 

w wysokosci 3.365,58 zl z tytulu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz 

z pochodnymi (ZUS i F.P.). 

Zobowi~zanie zostalo uregulowane w miesi~cu styczniu 2019 r. 


g) 	 odpisy na ZFSS dla nauczycicli emery tow i rencist6w wyniosly 36.360,00 zl 

na plan 36.360,00 zl tj. 


- w SP w Piotrk6wku -7.272,00 zl, 

- w SP w Swiniarach - 6.060,00 zl, 


w SP Siubice - 16.968,00 zl, 

w Przedszkolu Samorz~dowym w Slubicach - 2.424,00 zl, 

w Publicznym Gimnazjum w Slubicach - 3.636,00 zl. 


h) 	 doksztalcanie i doskonalenie nauczycicli - 25.943,91 zl na plan 
31.849,00 zl, w tym: 
- SP w Sluhicach - 8.154,99 zl, 
- SP w Piotrk6wku - 5.345,00 zl, 
- SP w Swiniarach - 5.140,20 zl, 
- Publicznym Gimnazjum w Slubicach - 6.062,00 zl, 
- Przedszkole Samorz~dowe w Siubicach - 1.241,72 zl. 
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Powyzsze srodki nie zostaly v,ykorzystane w calosci, poniewaZ nauczyciele 
w znacznej mierze korzystali z bezplatnych szkolerl. Ponadto kadra 
nauczycielska jest juz w pelni wykwalifikowana i nauczycielc 
nie korzystaj~ z doksztalcania na studiach podyplomowych. 

i) 	 wy<iatki sto!6wki szkolnej uksztaltowa!y si~ w kwocie 312.412,07 z! na plan 
348.373,00 zl i sl! to srodki przeznaczone na utrzymanie sto!6wki szkolnej. 

W powyzszej kwocie gl6wn~ pozycj~ stanowi'}: 
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od v/ynagrodzen (skladka na 

ubezpieczenia spoleczne i Fundusz Pracy) - 115.892,41 zl, 
dodatkowe wynagrodzenie rOczne Izw. ,,13"·- 6.260,90 zl, 

-	 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen- 630,00 z!. 

PozoSlale wydatki to m. in.: 

srodki iywnosci - 167.363,60 zl, 

srodki czystosci, gaz w bulli, lalerze - 17.993,44 zl, 

odpisy na ZFSS - 3.557,00 zl, 

przegl'1d kuchni -714,72 zl. 


Na koniec okresu sprawozdawczego powstalo zobowi(jZanie niewymagalne 
w wysokosci 6.114,15 zl z tytulu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz 
z pochodnymi (ZUS i F.P.). 

Zobowi~zanie zostalo uregulowane w miesi~cu lutym 2019 r. 


j) 	 na realizacjl' zadan wymagaj~cych stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci i mlodzieiy w szkolacb podstawowych 
wydatkowano kwotl' 119.807,00 zl na plan 119.807,00 zl. 

k) 	 na realizacj,! zadan wynikajqcych stosowania specjalnej organizacji nauk 
i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w gimnaLjum wydatkowano kwotl' 
38.147,00 zl na plan 38.147,00 zl. 

I) 	 na zakup podr~cznik6w i materialow cwiczeniowych (z dotacji budzetu 
panstwa) wydalkowano kwo~ 44.890,63 zl na plan 47.251,00 zl w tym: 

• 	 6.322,55 zl w Szkole Podslawowej w Swiniarach, , 
• 	 5.968,37 z! w Szkole Podstawowej im. W1adyslawa Jagielly i 

w Piotrk6wku, 
• 	 30.748,18 zl w Szkole Podstawowej im. Ojca Swi,tego Jana Pawla II 

w Slubicach, 
• 	 1.851,53 zl w Publicznym Gimnazjum w Siubicach. 
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m) 	zaplaeono za udzial w pracach Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli 
ubiegaj~cych si~ 0 awans na stopien nauczyciela mianowanego 500,00 zl. 

Dzial851 Ochrona zdrowla 

Plan 	- 77.139,00 zl 
Wykonanie - 60.684,85 zl 
% -78,7 

wydatki zwi~zane z realiz.acj'l gminnego programu profilaktyki 
i rozwi,!zywania problem6w alkoholowych wyniosly 57.744,85 zl. 

Srodki zostaly wykorzystane: 

C I. Dzialalnnsc Gminne,j Komisji: 

I. 	wynagrodzenia czlonk6w gminnej komisji - 15.120,00 zl, 
2. 	 zakup artykul6w biurowych, tonera - 1.357,25 zl, 
3. 	 delegacje - 321,60 zl, 
4. 	 szkolenia czlonk6w komisji - 1.598,00 zl, 
5. 	 zakup statywow i rnikrofon6w oraz monitora na potrzeby dzialalnosci 

GKRPA  123,00 zl. 

II. Dzlalania podejmowane wobec osob z kt6ryrni komisja prowadzi 
post~powanie maj'lce na celu zastosowanle poddania si~ leczeniu 
odwykowemu 

I. 	 zwrot za wykonanie zabiegu implantacji (wszycia) - 400,00 zl. 

Ill. 	Dzialalnnsc profIiaktyczna i ednkacyjna skierowana do wszystkich 
mieszkanc6w gminy 

1. 	 sfinansowanie program6w profilaktycznych, kampanii wyjazd6w, imprez ' 
artystyeznych z programem profilaktyczno·- edukacyjnym 
przeznaczonych dla dzieci i daroslyeh 5.835,00 zl, 

2. 	 profilaktyka i promocja zdrowego stylu zycia poprzez udzial' 
W og61nopolskieh i regionalnych kampaniach 1.230,00 Zl' 

3. 	 dofinansowanie "Dnia Dziecka" 7.780,00 zl, 
4. 	 wsp61finansowanie akcji profilaktycznych opartych na konkursach, 

zajl'ciach sportowych, zabawach, wycieczkach obj~tych szkolnym 
programem profilaktycznym realizowanym przez szkoiy jak rowniei.. 
altematywnych form sPl'dzania czasu wolnego bez nalagow dzieci i 
imlodzicZy-6.132,00zl, , 
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278,74 z!. Zaplaty w/w kWOly na fzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej 
dokonano w miesi~cu styczniu 2019 r. 
srodki w wysokosci 329.421,29 z! zostaly wydatkowane na zwrot cZ'rsci 
podatku akcyzowego zawartego w cenie olejn nap,dowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producent6w rolnych. 

Dzial 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w enerl!ie elektrvcznq, 23Z i wodS 

Plan - 777.107,00 zl 

Wykonanie - 565.330,50 zl 

%-72,7 


w tym: 

a) wydatki biez~ce - 434.532,30 z! 

b) wydatki maj~tkowe - 130.798,20 z!. 

W ramach wydatkow bie~cych wydatkowano: 

a) na biczqce utrzymanie wodociqgow wiejskich (slacji w Grzybowic 


i w Laziskach wraz z sieci'l) - 434,532,30 zl na plan 435.607,00 1,1. 

W powyzszej kwocie wydatki powstale z tytulu wynagrodzeil wynosz,! 
119.274,72 1,1, wydatki na energi, 91.734,4721. 

Na dzieti 31.12,2018 r. powstaly zobowi1jZania nievvymagalne w kwocie 
18,639,06 zl w tyro: za energi<r elektrycznq- 5.309,25 zl, za badanie 
laboratoryjne - 18,45 zl, za oplaty wodnc - L 762,75 zl oraz za dodatkowe 
wynagrodzenie roczne wraz 1, pochodnymi - 11.548,61 1,1, 
W/w zobowi1jZania zoslaly uregulowane w miesi~cu styczniu 2019 L 

W ramach wydatkow maj~tkowych wydatkowano: 
a) zakupiono pomp~ gli,binowq na SUW w Bonczy 20,959,20 zt, 
b) na zadanic pn. "Budowa SUW "'Iraz z ujyciem wad podzicmnych 

w Alfonsowie" - 109.839,00 zl (opracowanie dokumentacji). 
W budzecie zaplanowane byly srodki w wysokosci 210.000,00 zl na zadanie pn. 
"Wymiana kahla energetycznego i kabla steruj'lcego do zasilania ujllcia wod 
podziemnych ze Stacji Uzdatniania Wody w La1,iskach". 
Zadanie to nie zostalo wykonane, poniewaz gmina nie uzyskala prawa do 
dysponowania nicruchomosciq na cele budowlane. 

Dzial 600 Transport i I"cznose 

Plan - 888.132,00 zl 
Wykonanie -797.067,74 zl 
% - 89,7 
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wtym: 

- wydatki biez<j.ce - 46.105,26 zl, 

- wydatki maj"tkowe - 750.962,48 zl. 


W ramach wydatkow bieZqcych: 

- zap/aeono za zaj~ie pasa drogowego - 266,95 zl. 

zaplarono za pospOlk" (zwir) oraz kruszywo na naprawy drag gminnych· 
12.731,30 zl, 

- zaplaeono za koszenie trawy z poboczy przy drogaeb gminnych .~ 

17.719,38 zl, 
~. za wynajcm rowniarki - 4.329,60 zl. 

Pozoslai" kwot, wydatk6w biez'lcych przeznaczono m. in.: na zakup paliwa do 
samochodu "SCANIA", kt6ry wozil pospalk" (zwir) oraz paliwo do koparko
ladowarki, ktora pracowala przy naprawie drag gminnych oraz za napraw, 
znakow drogowycb przy drogach gminnych. 

W ramach wydatkaw maj'ltkowych: 
a) 	 nn zadanie pn. Przebudowa dragi gminnej nr 291115 (GI5) relacji Laziska 

droga powiatown or 1459 W Srobice·~ Grabowiec - Srobice" wydatkowano 
kwoty - 659.447,58 z!. Wykonawc'l robot byla finna DROG~BED Marcin 
Grochowski, 96-500 Sochaczew wyloniona w trybie przetargu 
nieograniczonego. Polozono nawierzchni~ asfaltowq 0 dlugosci 980,47 mb. 

b) 	 na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej (G34) od drogi gmionej or 291111 W 
do drogi gminnej nr DG 291124W" wydatkowano kwot" 77.514,90 zl. 
PoloZono asfalt na odcinku 100 mb. Wykonawclf byla flIma DROG-BED 
Marcin Grochowski 96-500 Sochaczew. 

c} 	 na zadanie pn. Budowa drogi G 291225W Laziska - Budy w gminie 
Slubice" wydatkowano kwot<;: 14.000,00 zl (wykonanie wznowienia granic 
i poszerzenie pasa drogowego)." 

W budZecie zaplanowane byly srodki w wysokosci 48.000,00 zl na zadanie pn. 
,,Przebudowa drogi polegaj'lca na budowie ,ciezki rowerowej w ci'lgu drogi 
wojew6dzkiej nr 575 na odcinku Studzieniec - Slob ice w km 22+630 do km 
24+800 (opracowanie dokumentacji). 
Zadanie nie zostalo wykonane z uwagi na pot.-Leb<; uzyskania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj<; przedsi<;wzi,cia, 
wymaganej przed uzyskaniem pozwolenia na budow,. 

Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa 

Plan - 93.500,00 zl 
Wykonanie - 90.581,98 zl 
% - 96,9 
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wtym: 
na zakup peletu do budyoku po bylej Weterynarii, zakup oleju opatowego 
do budynk6w: Domu Nauczyciela w Slubicach i Osrodka Zdrowia, 
oplacenie energii w budynkach b<:ill!cych w zllrZljdzie gmioy, kontrol, 
przewod6w kominowych, zakupiono materialy do naprawy budynk6w 
komunalnych, usuni~cie awarii i przegl~d kotlowni, przegl~d gasnic 
i ubezpieczenie budynkow - 86.366,98 zl, 

- za opracowanie operatu szacunkowego - budynek w Juliszewie - 615,00 zl, 
- za opracowanie projektu podzialu dzialki w Leonowie i ustalenie granicy 

cz,sci obr"bu Laziska - 3.600,00 zl 

Zobowi~nie oiev.'Ymagalne na dzieiJ. 31.12.2018 r, \vynosi 329,47 zl za energi,. 
Zostalo uregulowane w miesi'lcu styczniu 2019 r. 

Dzial 710 Dzialalnose uslugowa 

Plan - 46.500,00 zl 
Wykonanie- 22.653,13 zl 
%- 48,7 

i s,! to wydatki: 
- za sporz'ldzenie (opracowanie) projektu decyzji 0 ustaleniu warunk6w 

zabudowy - 6.789,60 zl, 
za udzial w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistycznej w spraWle 
zaopmlowania projektu Studium uwarunkowan I kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego - 700,00 zl, 
za wydanie zarzqdzenia zast~pczego - 1320,05 zl, 
za publikacj, ogloszenia 0 wylozeniu projektu Studium uwarunkowan 

i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego ... 154,98 zl, 

za wypis z rejestru grontow do decyzji 0 warunkach zabudowy - 181,00 zl, 

za opracowanie Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 

przestrzennego gminy Siubice - 13.500,00 zl, 

za mapy do planu zagospodarowania przestrzennego 7,50 zl. 


Wydatki za opracowanie projekt6w decyzji 0 warunkach zabudowy uzaleznione 
s~ ad ilosci naplywaj~cych woioskow 0 ich wydanie. W zwiijZku z mal,! ilosci'l 
wnioskow, kt6re zlotone zostaly do Wojta 0 wydanie przedmiotowych decyzji, 
wykonanie jest niskie do uplywu C7.aSU. 
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Dzial750 Administratis publiczna 

Plan - 2.154.932,00 zl 
Wykonanie - 1.913.634,43 zl 
%- 88,8 

w tymm.in.: 
- wydatki administracji rZJfdowej zamkn<;ly sly kwotq .~ 65.912,69 zl na 

plan - 66.512,00 zl. W kwocie tej mieszczq 8i, wydatki na 
wynagrodzenia osohowe pracownika - 47.154,00 zl na plan 47.154,00 zl. 
Na dzien 31.12.2018 r. powstalo zobowi/lZanie niewymagalne 
w wysokosci 4.782,00 zl z tytulu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
wraz Z pochodnymi, kt6re zostalo uregulowane w miesl~cu styczniu 2019 r. 

wydatki powstale z utrzymaniem Rady Gminy uksztaltowaly siy 
w kwocie - 103.680,58 zl n. plan 103.750,00 zl, w tym m.in. n.: 
- diety dla czlonk6w Komisji Rady oraz diety radnych za udzial 

w posiedzeniach Sesji Rady i zryczaltowana dieta dla 
Przewodniczqcego Rady 79.189,27 zl, 

- zakupiono 151aptop6w dla radnych rady gminy ····18.750,00 zl (art. 14 
ust. 2 ustawy 0 samorzqdzie gminnym). 

- wydatki na utrzymanie Urzydu zamkn<;ly si~ w kwocie 1.679.668,90 zl n. 
plan 1.908.538,00 zl w tym 

a) wydatki bieiljce - 1.664.475,90 zl na plan 1.893.338,00 zl, 

b) wydatki majqtkowe - 15.193,00 zl oll. plan 15.200,00 zl. 

W ramach wydatk6w bieiljcych wydatkowano m. in.: 


wynagrodzeoie osobowe pracownik6w 1.050.265,50 zI, 
dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,13-stka" - 77.287,20 zI, 
za eoergi" i wod, - 12.923,53 zl, 

- odpisy oa ZFSS - 26.678,00 zl, 
- prowizjll. dla soltysow za inkaso zobowi~zan pieni~znych 

27.810,80 zl. 

Pozosta!e wydatki to: 
olej opa!owy, art. papiernicze, srodki czystosci, uslugi pocztowe. 
telefoniczne, obsluga prawna, infonnacyjna, za obslugy BHP, 
ubezpieczenie budynku, sprzytu, szko1enie pracownik6w, delegacje 
itp. 

Na dzien 31.12,2018 r. powstaly zobowi/lZania niew)magalne w wysokosci 
92.229,08 zl i dotyczyly: dodatkowego wynagroozenia rocznego wr.z 

z pochodnymi, za uslugi poczlowe, materialy. 

WIw zobowi~zania zostaly uregulowane w miesi'lcu styczniu 2019 r. 
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W ramach ""ydatk6w maj~tkov.ych: 
- z.lmpiono zestaw do transmisji i archiwizacji obrazu i diwi,1m z scsji 

15.193,00 zl. 

Mimo, if plan w Iym rozdziale zostal wykonany w 88,0% to zadania zostaly 
w calosci zrealizowane (zav.yzony plan na wynagrodzeniach osobov.ych wral 
z pochodnym;). 

- wyplacono diety soltysom za udzial w posicdzeniach scsj; 13.800,00 zl, 

- wydatki zwi~ane z zatrudnieniem pracownik6w w ramach pr.c 
publicznych - 33.156,48 zl n. plan 42.332,00 zl. 

Na niZsze wykonanie planu mial wplyw srodk6w z Powiatowego Urz,du Pracy 
... refundacja poniesionych v.ydatk6w na pracownik6w zatrudnionych w ramach 
robot publiczoych. Kwota zrefundowana w miesi~u grudniu wplyn,la na 
zmniejszenie wydatkow. 

na promocj, gminy wydatkowano kwotl' 15.972,82 zl w tym m. in. na 
projckt graficzny Biuletynu, na Slubicki Biuletyn Informacyjny, Zyczenia 
swi~teczne, gadzety dot. Dnia Ziemi, na reklam, gmmy w folderze 
mazowieckie, 

- skladka na r.recz Zwi,!zku Gmin RP w wysokosci 1.442,96 zl. 

Drial 751 Urzedy naczelnyeh organow wladzv panstwowej, kontroli 
I oehrony prawa oraz s!\downictwa 

Plan - 97.894,00 zl 
Wykonanie - 90.421 ,69 zl 
%-92,4 

i s~ to v.ydatki 
a) za aktualizacil' spisu wyborc6w 936,00 zl (srodki pochodz'l z dotacji 

budzetu panstwa), 
b) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborow do rad gmin i wybor6w 

wojt6w - 89.485,69 zl (srodki pochod~ z dotacji budZetu panstwa). 

Dzial 754 Bezpieezenstwo publiezne i oehrona przeciwpozarowa 

Plan 141.127,OO zl 
Wykonanie 132.015,81 zl 
%-93,5 
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i S,! to wydatki biez(jCe w t)111: 

• 	 srodki wlasne gminy - 74.450,31 zl, 
• 	 srodki pochodZllce z dotacji - 57,565,50 zl 

Srodki z dotacji wydatkowano: 
a) z Powiatu Plockiego 16,000,00 zl w tym: 

• 	 5,000,00 zl- zakupiono apara! pov.1etrzny do OSP Slubice, 
• 	 6.000,00 z! - zakupiono ubrania koszarowe, w'li tloczny, w'li 

hydraulic7~y, rozdzielacz kulkowy, mundury dla OSP Wi'!czemin Polski, 
• 	 5.000,00 z! - zakupiono ubrania koszarowe, mundury wyjsciowe, pas 

strazacki bojowy dla OSP Laziska. 
b) z Wojew6dztwa mazowieekiego 

• 	 23.567,30 z! na remont remizy OSP Siubiee. 
c) 	 z Ministerstwa Sprawiedliwosci - z funduszn sprawiedliwosci - 17.998,20 zl 

wtym: 
• 	 10.669,23 zl - zakupiono nOZyee do ei~cia peda/ow ,,LUKAS" dla OSP 

Slubice, 
• 	 2.989,09 zl - zakupiono pilark, do drewna STlHL, latark, 

akumulatorow,! dla OSP Laziska, 
• 	 4.339,88 zl - zakupiono najasnic, akumulatorow" LED, bosak 

dialektyczny NUPLA dla OSP luliszew. 

Srodki wlasne wydatkowano: 
a) 	 zaplaeono wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP, wyplaeono 

ekwiwalent slrazakom za udzial w akcjach ratowniczych i szkoleniach, 
zakupiono paliwo, (do samochod6w strazackich), zaplacono za energi~ 
elektryczn'b przegl'ld techniezny samochod6w strazackich, zaplaeono za 
ubezpieczenie samochod6w stral:ackich, za badania lekarskie strazak6w, za 
napraw~ podnosnika, zakupiono ubrania koszarowe, zaplacono za przeglqd 
gasnic i przeg\qd noZy do rozpieraczy - 58.073,60 z1. 

Na dzieti 31.12.2018 r. powstaly zobowil)zania nie\\'Ymagalne w wysokosci ~-
2.129,15 zl i dotyczyly: ekwiwalentu dla czlonk6w OSP za udzial w akcjach 
ratowniczych i szkoleniowych - 1,510,00 zl, za energi" - 152,94 zl, materialy 
147,63 zl, napraw~ podnosnika - 318,58 zl. 
Zooowiqzania zostaly uregulowane w miesi4cu styczniu 2019 r. 

b) 	 przekazano dotaejl' cclow'! dla OSP luliszew w wysokosci 12.152,00 zl 
z przeznaczeniem na: 
• ubrania specjalne .- 2.300,00 zl, 

• obuwie stral:ackie - 700,00 zl, 

• 	 remont stral:nicy ~ 9,152,00 z1. 

c) 	 dofmansowano do w/w dotaeji (jako wklad wlasny) do w/w zakupow . 
4.224,71 z!. 
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5. 	 organizacja spotkania swi~tecznego - zakup paczek dla dried z rodzin 
najbardziej potrzebuj~cych, w kt6rych wystl'puje naduzywanie alkoholu 
11.351,88 zl. 

IV. 	 Dzialalnosc Punktu Konsultacyjnego: 

1. 	 zatrudnienie instruktora terapii uzalemien w Punkcie Konsultacyjnyrn 
ds. Uzalemicn - wynagrodzenie bezosobowe - 4.320,00 z!, 

2. 	 zakupiono srodki czystasci - 298,1221. 

V. 	 Wsparcle materialne, edukacyjna i lokalowa dzialalnosci 
nieprofesjonalnycb organizacji pozarzjjdowych (AA, Klub Abstyncnta) 

1. 	 zakup materialow, wyposaZenia - 1.878,00 zl. 

- na rea1izacj~ gminnego programu narkomanii wydatkowano srodki 
w wysokosci 2.940,00 7.1 w tyrn; 

• 	 Imp materialow infonnacyjno - edukacyjnych - 440,00 21, 
• 	 finansowanie alternatywnych form spl'dzania wolnego czasu dzieci 

i mlodzieZy: warsztaty, spektakle 0 tematyce antynarkotykowej 
i wszystkich substancji psychoaktywnyeh, agresji r6wiesniczej, 
przemOCY, dyskoteki bez uZywek, wyjazdy turystyczno - rekreacyjne, 
spotkania rodrinne - 2.500,00 zl. 

L~cznie na programy wydatkowano kwot<; 60.684,85 zl. 

Zaplanowana kwota na realizacj" Gminncgo Programu Profilaktyki 
i Rozwi!jZywania Problem6w Alkoholowych na 2018 rok w gminie Siubicc 
nie zostala w pelni wydatkowana, poniewaz zwi<;kszenie planow wydatkow na 
reali:r.acj, dodatkowych dzialan profilaktycznych nas~pilo w miesiqcu 
listopadzie 2018 roku w zwi~zku z czym komisja do konea nie by!a w stanie 
ustalic dogodnych termin6w realizacji niekt6rych zadan. Ponadto koszty 
realizacji niektorych dzialan profilaktycznych okazaly si, niZsze od 
zaplanowanych, nalomiast zaplanowane barlania w przedmiocie uzalelJ1ienia od 
alkoholu i zabiegu implantacji ESPERALU nie doszly do skutku, poniewaZ 
petcnci nie slawili si, w wyznaezonym terminie. 

Dzial 852 Pomoe spoleezna 

Plan - 1.044.413,00 zl 
Wykonanie - 1.002.278,66 zl 
%- 96,0 
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I 
i 

wtym: 

I 
I) oplacono ubezpieczenie zdrowotne dla 79 osob (osoby, kt6re otrzymuj<) I 

zasilek staly i swiadczenie piel,gnacyjne - 64.768,27 z! na plao 65.643,00 zl, 

2) oa wyplal<; zasilk6w celowych z pomocy spoleczoej ze srodk6w wlasnych I 
wydatkowano - 39.199,94 zl oa plan 50.000,00 21 oraz na obslug, (oplata za 
przekazy pocztowe) - 991,54 zl oa plan 1.000,00 zl. Zasilki wyplacono diu 
46osob, 

3) 	oa wyplat, zasilkow okresowyeh ze srodk6w budZetu panstwa wydatkowano I' 

124.988,41 zl na plan 125.000,00 z!. Zasilki wyplacono diu 149 osob, 

4) 	na zasilki stale wydatkowano kwot~ 20\.267,34 zl oa plan 202.000,00 zl. I' 

Zasilki stale wyplacono dla 46 os6b,• 	
i 

5)na utrzymanie GOPS-u wydatkowano kwot, 309.119,25 zl na plan ' 
I 

332.256,00 zl, z dotacji cclowej wydatkowatlo - 129.376,00 zl na plan - I 
129.376,00 zl, a ze srodk6w wlasnych - 179.743,25 zl, na plan - , 
202.880,00 zl. Wydatki wYlIagrodzen osobowych zamkn,ly si, kwol<) I 

203.557,8721 na plan 214.207,00 zl. 

Na 31.12.2018 r. powstaly zobowi<)Zania niewymagalne z tytulu: 
• 	 uslug pocztowych - 148,20 zl, 
• 	 dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) -, I' 

18.888,97 zl 
ZobowiljZUIlia zostaly uregulowane w miesi~cu styczoiu i lutym 2019 r. i 

6) na swiadczenia uslug opiekunczych wydatkowano kwot~ 38.936,44 z! oa I 
plan 40.533,00 zl, z czego: oa wynagrodzenia - 29.042,34 zl. I 

Na 31.12.2018 r. powstaly zobowi'lzania nicwymagalne w wysokosci 2.650,53 zl 
z tytulu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.). I 
Zobowi'lzanie zostalo uregulowane w miesi~cu lutym 2019 r. 

7) 	 na dozywianie dzieci w szkalach podstawowych, gimnazjach i szkolach 
ponagimnazjalnych wydatkowano 148.365,99 z! w tym z dotacji - i 

120.000,00 zl na plan 120.000,00 zl, a ze srodk6w wlasnych gminy I: 

28.365,99 z! oa plan 33.000,00 zl. 
Z dOZywiania skorzystalo 213 uczoi6w, w tym: , 
- w Szkole Podstawowej im. Ojca Swi;;tego Jana Pawla II w Slubicach I 

68 uczni6w na kwol<; 41.576,00 zl, I 
w Szkole Podstawowej im. Wladyslawa Jagielly w Piotrkowku -, 
39 uczniow oa kwOI, - 23.800,00 zl, 
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- w Szkole Podstawowej w Swiniarach - 30 uczni6w na kwot~ 
18.842,00 zl, 
w Publicznym Gimnazjum w Slubicach - 13 uczni6w na kwot~ 
13.015,00 zl, 

- w Przedszkolu Samorzqdowym w Slubicach - 5 dzieci - 1.942,00 zl, 
- z poza terenu 58 uczni6w - 36.940,99 zl. 

W ramach dozywiania wydatkowano rowniez srodki na zasilki celowe 
z Programu Pomoe Paflstwa w zakresie dozywiania w kwocie 12.250,00 zl. 
Zasilki wyplacono diu 33 osob. 

Na dzien 31.12.2018 r. powstalo zobowi~zanie niewymagalne z t)1ulu 
dozywiania uczni6w w kwocie 457,50 zl, ktOre zostalo uregulowane 
w miesi~cu styczniu 2019 r. 

8) 	 dowoz posilkow do szk61- 2.978,60 zl, 

9) 	 oplata za poby14 osob w Domu Pomoey Spolecznej - 69.681,88 zl na plan 
70.000,00 zl, 

10) 	 na przeciwdzialanie przemocy w rodzinie wydatkowano kwot~ 1.500,00 zl 
tj. na zakup materialow i warsztaty profilaktyczne z zaktesu profilaktyki 
uzaleznien~ 

II) 	zwrot nienaleznie pobranego zasilku stalego- 481,00 z!. 

Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

Plan - 251.408,00 zl 
Wykonanie - 232.950,44 zl 
%- 92,7 

w tym m.in.: 
a) 	 wydatki swietlicy szkolnej uksztaltowaly silt W kwocie 124.824,27 zl na 

plan 131.293,00 zl, wartosc wynagrodzen osobowych oraz pochodnych 
od wynagrodzen (ZUS i F.P.) wyniosla 108.589,63 zl, natomiast 
dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,13" wyplacono w kwocie 
3.994,52 zl, odpisy na ZFSS - 5.760,00 zl, wydatki osobowe nie zaliczone 
do wynagrodzen (dodatki wiejskie) - 6.480,12 zl. 

Na koniec okresu sprawozdawczego powstalo zobowi¥anie niewymagalne 
z tytulu: 
• 	 doctatkowego wynagrodzenia rocznego WTaz z pochoonymi (ZUS i F.P.) 

7.817,76 z! 
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Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostalo uregulowane w miesiljCu lutym 2019 r. 

b) wyplacono stypendia szkolne i zasitki szkolne na kwot~ 88.126,17 zt, 
wtym: 
- z dotacji budze!u pailstwa -- 79.313.54 zl, 
- srodki wlasne gminy - 8.812,63 zl. 
Og61em w 2018 r. stypendia i zasilki szkolne otrzyma!o 171 uczni6w, 
wtym: 
- ze ,zk6! podstawowych _. 103, 
- z gimnazjum - 20, 
- ze szkal srednich - 48. 
Przyznana pomoe materialna 0 charakterze socjalnym zostala 
przeznaczona na: 

pomoe rzeczow'! 0 charakterze edukacyjnyrn, w tym w szczeg61nosci 
ZWTot wydatk6w poniesionych na zakup podr~cznik6w i innych 
pornocy naukowych przez uczni6w oraz cz~i;ciowe pokrycie koszt6w 
zwi'}Zanych z pobieraniem nauki poza rniejscem zamieszkania 
uczni6w szk6! ponOOgimnazjalnych (stypendia szkolne), 
pornoc dia uczni6w zwi~zana by!a z ich trudn" syruacj" w zwi,!zku 
ze zdarzeniern losowym (zasilki szkolne). 

ROOa Gminy Siubice w dniu 14 kwietnia 2005 r. podjl'la Uchwal, 
Nr XXIV 1159/05 w sprawie: regulaminu udzielania pornocy materialnej 
o charakterze socjalnyrn. Powy:i:sza Uehwa!a zostala zmieniona w dniu 
25 paZdziernika 2017 r. Uehwal" Nr XXX. 176.2017 Rady Gminy Siubice oraz 
w dniu 9 paZdziernika 2018 r. Uchwal~ Nr XLL234.2018 ROOy Gminy Slubice. 

c) 	przyznano stypendia szkolne 0 charaklerze motywacyjnym dla uezniow 
uc~cych sil( w szkolach na lerenie gminy (uczniom uzdolnionym). 
Og61ern w 2018 r. stypendia otrzymalo 40 uczni6w w tym: 
- ze szk61 podstawowych - 38 
- z gimnazjurn - 2 
na og6ln,! kwotl( 20.000,00 zl. 
Celem Iokalnego programu jest finansowe wspieranie rozwoju uczni6w 
osi,!gaj~cych wyniki co najmniej na poziomie okreslonym w Uchwale 
Nr IV/86/2008r. Rady Gminy Stubiee z dnia 18 kwietnia 2008 r. 
w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieei 
i Mlodziei:y zmienionej Uchwal~ Nr XXXI.l90.2017 w dniu 1 grudnia 
2017 r. 
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Dzial 855 Rodzina 


Plan - 6.369.317,00 zl 
Wykonanie -- 6.273.908,17 zl 
%-985, 

wtym: 
- na wyplat~ swiadczen V',ychowawczych (Program Rodzina 500 plus) 

wydatkowano kwot~ 3.603.488,7321 na plan 3.613.818.00 zl. 

Na koniec okfesu sprawozdawczego powstalo zobowi~zanie 
niewymagalne w wysokosei 3.273,52 zl z tytulu dodatkowego 
wynagrodzenia focznego wfaz z pochodnymi (skladki na ubezpieezenie 
spolcezne i Fundusz Praey), kt6re zostalo wyplacone w miesi~cu lutym 
2019r., 

- na wyplat<; swiadczen rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 
wydatkowano kwotr; 2.451.058,85 zj na plan 2.530.000,00 zl. 

Na koniec okresu sprawozdawczego powstalo zobowi~anie 

nie"ymagalne w wysokosci 4.727,47 zl z tytulu dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego wraz z poehoonymi (skladki na ubezpieezenie 
spoleczne i Fundusz Praey), kt6re zostalo wyplaeone w miesi~cu lutym 
2019 r. 
na wsparcie kobiet w ci~Zy i rodzin "Za zyciem" wydatkowano kwot<; 
4.123,71 zl na plan 4.124,00 zl, 
na program asystent rodziny wydatkowano kwot, 41.653,17 zl na plan 
46,015,00 zl w tym: 
• z dotacji celowej wydatkowano 15.875,00 zl na plan 15.875,00 zl, 
• ze srodk6w wlasnych 25.778,17 zl na plan 30.140,00 zl. 

Na koniec okresu sprawozdawczego powstalo zobowiqzanie 
nicwymagalne w wysokoSci 2.907,67 zl z tytulu dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (skladki na ubezpieczenie 
spoleezne i Fundusz Pracy), kt6re zostalo wyplacone w miesi~cu lutym 
2019 r. 
Kie "ykorzystano wszystkieh zaplanowanyeh srodk6w wlasnych 
z budZetu grniny w zwiqzku z otrzyman~ dotacj~ celow~ z budietu 
pailstwa ma dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny. 

- oplata za pobyt I dziecka w rodzinie zast"pczej 2.773,71 zl na plan 
3.000,00 zl, 

- na w]platy swiadczeil "Dobry start" wydatkowano kwot, 170.810,00 zl 
na plan 172.360,00 zl. 
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Dzial900 Gos!l9darka komunalna i ochrona Srodowiska 

Plan - 3.050.617,00 zl 
Wykonanie - 2.669.740,09 zl 
% - 87,5 

wtym: 
• 	 wydatki bie:blce - 952.931,52 zl, 
• 	 wydatki maj~tkowe - 1.716.808,57 zl. 

W ramach wydatk6w bieZljcych: 

a) 	 wydatki powstale w zwiqzku z eksploatacjq oczyszczalni sciek6w 
w Slubicach - 192.476,84 zl na plan 198.517,00 zl, z tego wynagrodzenia 
osobowe wyniosly 97.960,80 zl. 

Na koniec okresu sprawozdawczego powstalo zobowiqzanie niewynlagalne 

w wysokosci 9.984,26 zl z tytulu dodatkowego wynagrodzeoia roczncgo wraz 

z pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy) - 9.512,51 zl, energi~- 298,52 zl, 

materia!y - 27,48 zl, opla!'): za scieki - 145,75 zl. 

Zobowi'lZllnia zostaly uregulowane w miesiqcu styczniu 2019 r. 

b) na monitoring skladowiska, wyw6z odpadow wydatkowano srodki 


w wysokosci 600,32 zl, 
e) sk!adka na rzeez Stowarzyszenia ,,Aktywni Razem" - 5.000,00 zl na plan 

5.000,00 zl, 
d) 	 na oswietlenie uhezne wydatkowano kwot, 159.714,90 zl, w tym: 


- za energi, 71.546,80 zl, 

- za konserwacj, oswietlenia ulicznego - 88.168,10 zl. 


Na 31.12.2018 r. powstaly zobowi~zania niewymagalne w wysokosci 

14.868,79 zl za energi, i konserwacj, oswietlenia ulicznego. 

Zobowi'lZllnia zostaly uregulowane w miesi~cu styczniu 2019 r. 


e) 	 skladka czlonkowska na rzeez Stowarzyszenia Gmin Pojezierza., 
Gostyninskiego zfs w L,!cku 16.850,00 zl na plan 16.900,00 zl, : 

t) 	 koordynacja projektu w zakresie realizacji programu "Odnawialne i:rod!a I 
energii - OZE dla budynkow uzytecznosci publiczncj w gminie I!6w • 
i Slubice" wydatkowano kwot, 47.016,75 zl, 

g) na program opieki nad zwierz,tami bezdomnymi oraz zabezpieczeoie 
bezdomnosei zwierz'lt na terenie gminy Siubice wydatkowano kwot, 
1.637,58 zl, , 

h) oa funkcjooowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi I 
(odbieranie, transport, zbieranie) oraz oa obslug, administracyjll'll 
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systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 
408.909,58 zl na plan 415.500,00 zl. 

Na dzien 31.12.2018 r. powstalo zobowiqzanie niewymagalne 
w wysokoSci 4.155,00 zl Z l)-iUtu: 
• 	 dodalkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS 

i F.P.) - 3.109,50 zl, 
• 	 aktualizacja programu - zmiana stawek za odpady·- 1.045,50 zl. 

Zobowiqzania zostaly uregulowane w miesi,!"u styczniu 2019 r. 
i) 	 na zadanie pn. "Usuni~cie i unieszkodliwienie wyrob6w azbestowych 

zterenu gminy Siubice - ctap II") wydatkowano kwot~ 28.183,46 zl 
(w tym: srodki wlasne gminy - 10.617,34 zl, dotacia z WFOSiGW 
17.566,12 zl, 

i) 	 ze srodkow pochodz&cych z aplat za korzystanie ze srodowiska 
wydatkowano kwot~ - 6.120,00 zl Ii. na monitoring skladowiska 
3.481,68 zl, za szkolenie z zakresu ochrony srodowiska - 800,00 zl, 
wyw6z odciek6w ze skladowiska 767,56 zl, wynajem toalet - 1.070,76 zI, 

k) zaplacano podatek VAT - 86.422,09 zl. 

W ramach wydatk6w mai~tkowych: 
• 	 na zadanie pn. Odoawialne Zr6dla encrgii dla mieszkanc6w i budynk6w 

uZytecznosci publieznej w gminie now i Stubice - wydatkowano kwot~ 
1.716.808,57 zl w tym: srodki z dotaeji - 1.211.485,33 zl i 505.323,24 zl 
srodki wlasne i udzial micszkancow. 
Zadanie uj<etejest w WPF do realizacji w latach 2018 2019 r. 
Srodki wlasne gminy nie zostaly w ealosci wykonystane (315.252,76 zl). 

Dzial921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowc!!o 

Plan - 400.250,00 zl 
Wykonanie - 396.297,09 zl 
% - 99,0 

a) srodki zaplanowane na dzialalnosc kulturalnq wykorzystano w kwocie 
71.297,09 zl na plan 75.250,00 zl przeznaczaj~c je m.in. oa: 
zorganizowanie ,,xVIlI Powiatowego Dnia Ziemi w Siubicach". na 
organizacjy imprez kulturalnych, prowadzenic nauki gry na instrumentach 
muzycznych (prowadzenie orkiestry muzycznej przy OSP Siubice), 
napraw~ instrument6w muzyczoych, 

b) przekazano dotacj~ dla sa111orz~dowej instytucji kultury - Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Siubicach 285.000,00 zl oa plan 285.000,00 zl, 
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c) 	na zadanie pn. ,,Zakup stroj6w ludowych dla zespolu "Ludowe nutki" oraz 
dla Kola Gospodyil Wiejskich d7ialajqcych na terenie solectwa Slubice" 
wydatkowano kwot, 20.000,00 zl (srorlki wojew6dztwa (0.000,00 zl 
i srorlki wlasne gminy 10.00,00 zl), 

d) 	na zadanie pn. ,,Doposaienie sal w obiekcie istniejqcym prq OSP Laziska" 
wydatkowano - 2Q.OOO,OO zl (srodki wojewodztwa -- (0.000,00 zl i srodki 
wlasne gminy - 10.000,00 z! ), 

Dzial 926 Kultura fizyczna 

Plan - 72.500,00 zl 
Wykonanie - 71.428,59 zl 
%- 98,5 

Srodki powyzsze wydatkowano m. in. na: 

I) dotacja dla stowarzyszen na realizacjy zadania w zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu tj. na organizacjy zaj¢ sportowych 
i wsp6!zawodnictwa sportowego w dyscyplinie pilka noma, tenis stolowy 
i koszyk6wka - 55.000,00 zl. 

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofer! powierzenie wlw 
zadatl otrqmali: 
- w dyscyplinie pilka noma - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

"Mazowia" w Slubicach 
w dyscyplinie tenis stolowy i koszyk6wka - Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy "Nadwislanin" w Siubicach. 

2) 	na utrzymanie boiska "Orlik" wydatkowano kwot~ 16.428,59 zl na plan 
17.500,00 zl tj. zaplacono za zatrudnienie animatora hoiska - 9.900,00 zl, 
zaplacono 7..3 energi~ 6. 106,58 zl oraz zakupiono niezb~dne materialy 422,01 zl. 

Na koniec okresu sprawozdawczego powstalo zobowi~zanie niewymagalne 
w kwocie 451,46 zl za energi~ e1ektryczn~. 
ZobowiljZanie zostalo uregulowane w miesi,!cn styczniu 2019 r. 

. 
Realizacja zadatl zleconych z zakresu administracji fZlldowej zesta!a om6wiona I 
szczeg61owo przy dziale klasytikacji budZetowej (dochod6w i wydatk6w) , 
i tabeli Nr 4. 
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W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymata dotacje na zadania z zakresu 
administracji rz~dowej tj. na: 

- zwrol podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap~dowego 
wykorzystywanego do produkcji rolncj przez producentow rolnych 
329.421,29 zl na plan 329.466,02 zl, 
utrzymanie pracownika zajmujqcego si, sprawami z zakresu USC oraz 
pozostale zadania z zakresu administracji rz~dowej 65.912,69 z! na plan 
66.512,00 zl, 
aktualizacj, spisu wyborc6w 936,00 zl na plan 936,00 zl, 
wybory do rad gmin, wybory wojtow - 89.485,69 zl na plan 96.958,00 zl, 
rzqdowy program "Rodzina 500 plus" 3.603.488,73 zl na plan 
3.613.818,00 zl, 
realizacj, swiadczen rodzinnych, swiadczen funduszu alimentacyjnego 
i skladek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
spolecznego 2.451.058,85 zl na plan 2.530.000,00 zl, 
skladki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajqce niekt6re 
swiadczenia rodzinne 46.588,27 zl na plan 47.463,00 zl, 
wyposazenie szk61 w podr<;cZJliki lub materialy cwiczeniowe 44.890,63 zl 
na plan 47.251,00 zl, 
rzqdowy program ,,Dobry start" - 170.810,00 zl na plan 172.360,00 21, 
na wsparcie kobiet w ci~Zy i rodzin ,Za zyciem" - 4.123,71 zl na plan 
4.124,00 zl. 

Gmina otrzymala dotacje na zadania z zakresu administracji rzqdowej 
w llicznej kwocie 6.806.715,86 zl na plan 6.908.888,02 zl. 

Czesc tabelaryczna do infonnacji zawiera: 

I) Wykonanie planu dochodow budZetowych (biez~cych i maj,!tkowych) 
przedstawia - Tabela Nt 1 

2) Wykonanie planu wydatkow budZctowych wg podzialki klasyfikacji 
budZetowej (dzial, rozdzial) przedstawia - Tabela Nr 2 

3) Wykonanie planu przychod6w i rozchod6w budzetu przedstawia 
Tabela Nr3 

4) 	 Wykonanie dochod6w i wydatk6w zwiqzanych z realizacjq zadan z zakresu 
administracji l'ZlIdowej i innych zleeonych odrybnymi ustawami przedstawia 
.- Tabela Nr 4 

5) Wykonanie dotacji podmiotowej przedstawia - Tabela Nr 5 
6) Wykonanie dotaeji celowych dIn podmiotow zaliczanycb i niezaliczanych 

do sektora finans6w publicznych przedstawia Tabela Nr 6 
7} Wykonanie wydatkow na zadania inwestycyjne - Tabela Nt 7 
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8) 	 Dochody i wydatki ZWl~zane z realizacj!l zadai! wykonywanych na 

podstawie porozumien (umow) mi<;dzy jednostkami samorzqdu 

terytorialnego - Tabela Nr 8 


9) Zmiany w planie wydatk6w na realizacj~ programow finansowanych 

z udzialem srodkow, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

o finansach publicznyeh - Tabela Nr 9. 

wdY; 
mgr Jacj Kozlowski 
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Tabela I 

Wykonanie planu docbod6w budietowych za 2018 rok 

wc- -,-y-z-r67"z::-,~-yc-;-'h-o-pTla-t,-,----,-,---,------jr,JlI-:-jyw
WpJywy z naJmu I dzlcrzawy skladmkow maJ~tkowych Skarbu 1 

Pailstwa, jednostek samorzqdu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finans6w publicznych ora' innych um6w ' 
o odobn charakterze 
Dotacje celowe otrzymane z blldZetu pailstwa na realizacj~ zadail , 
biez~cych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadail' 

700 

,'--

__ patry_wanie w 

nieruchomosci 

__ 1.0 podobnym charakterzc ____ _
'------_ J Wplywy, uslug ---_____ _ jO,UUO,UU I jj,~U'I,5~ ! Ill,! I 

,39 

10I, I 

100,0 

40,000,00 37,033,77 92,6 

332.866,021 332.848,88 
1.000,001 I 

2.400,00 

___" I 

329.466,02 

2.427,59 

329.421,29 



- ----

e 	 e 

--,-W[ z pozosmlych odsetck 200,00 I 160,96 I 80,5 


750 IAdministracja pUblic~na. _.~_ . 1_ 71.512,00 71.727",0_ _ 100,3 
_ 
! Wply",:y z tytlliu k~sztow cgzekucYJnych, op/aty komornlczeJ ' 3.800 00 4.05988 1068 1
I--	 11 koszt~~ upomlllCTI ' , • 

1-1-----1-Wp/ywy z raznvch dochod6w 1.200,00 1.750,08 145,8 i 
~o:acje,celo,,:e o~ymane.z, bu~tu paitstw~ na .re~liza~j~ ~--tida~I, I 
blez~cych z zrua-csu ad?,lnIstrdCjl r~~doweJ oraz mnyeh zadan, 66.51200 i 65.91269 991 ' 

, I zle~onych gnume. (ZwHlzkom gmln. zWH}.zkom pOwlatowo- ' I ' , I 
~,___ ' grnmnym) ustawaml __~---1" 
, Dochody jednostek samorz"du terytonalnego ZWlijZane z realizacj~ i I 
I zadaiI z zakresu adrninistracji rz~dowej oraz innyeh zadaIi zl",onyeh L' 0,00 I 4.65 

ustawanu 	 ' 

75~ _,' ~::~::nl;::~:~;!z ::::::t:.:1adZY 	
kontroli I _,- 92.894'0~- - 90.421,691_ ~92,41panstwowej, 	 _ ~, 	 t-Dotaejc celowe otrzyrnane. z budZetu paiIstwa na realizacj~ zadaiI I ' j ! 

Ib,e7Jjcych z n:kresu ad~11lmstraeJI ~~doweJ oraz mnyeh zadan 97.894,00 I 90,42169 ' 92 4 i
i zleconych gounte (zwi¥kom gmlU, zWl~zkalU pawlatowa- ' I ' ,

i gminnym) nstawarni d 


754__ +Bezpiec:reiistwo public~n. i oebrona przeciwpoz.row. .. 57.74100 57.565,50 99,7 
i 
, Dota~je.otrzymane z panstwowych fund~szy celowyeh n. realIzacJJ--' 17.99900 I 17.99820 I 1000 

f-----, I zactan blezqcych Jedoo.lck s.kIO!' finansow pubhcznych _ _ ' __ ~~ _' _ ' 
Dotacja cclowa otrzymana z tytulu pomoey finansowej udziclancj , 

, mi,dzy 	jednostkami samorz~du terytorialnego na dOfinansowanieL' 39.742,00 I 39.567,30 99,6 

~.-	 t;~~~;~~ Z:;~s~=Z~~~C;nYCb, od o.6b lizycznycb i od innyeb I' - -- ---- ~~ ~' 
, 756 	 jedno.lok nicposiadahcych osobowoSci prawno., oraz wydatki 3.378.282,00 3.558.575,71 105,3 

zwiOjZane z job pohorem 
~~..---	 --~ --- ~- --- --~ ---~ - --- - , 

~y z podatku dochodowego od os6b l1zycznyeh_ ___ ___ 1.695.059,00 1.802.779.00 106,4 ' 
'---__'LW~ z podatku dochodowego ad os6b prawnyclt 1.000,00 i _.---1:056.18 305,6 

-------~~- ~~-----~~-
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__ 

·-,~""----. "~--

e e 

1__ _ c-l"£!ywyz podatku od nkrucholTlDsci 

Wp!VWy z podatku tolnego 
W z podatku lesnego 
W z podatku ad srodk6w transportowych 
Wplywy z podatko .od dzia!aLnosci gospodarczej os6b fIzycznych, 
oplacanego w rorrOIe karty podatkoweJ 
Wplywy z podatko od spadk6w i darowizn 

. W Z oplaty skarbowej ,L W z oplatytargowej 
1_____ Wplywy Z oplaty eksploatacyjnej
1--. Wplywy z oplat za zezwolen;. na sprzedaznapQi6w alkoholowych. 

7 
1 Wplywy z mnych lokalnych oplat pobleranych pr.xz Jednostki 
1 samorzadu terytor;alne~o na podstawie odtebnych ustaw 
,-_ , Wplywy z podatku od czynnoSci cywilnoprawnych 

Wf--11.""'" ' rom",""". . . 

_ .. 

' 


790.700,00 
432.100,0.0 

39.100,00 
226.200,00.

3.500 00 1 

" 
3.500,00 

14.000,00 , 
6.700,00 

~ 

26.000,00 
77.139,00 
2 81400 . 

811.336,60 
42S.306,3(j 

37.105,83 
275.759,01 

4.93907 

2.889,61 
13.086,00 
6.759,00 

26.138,46 
78.191,84 

5 315 09 

102,6 
984. 
94,91 

12 L,91 
141,1 1 
_~ 

82,61 
93,5 

100,9 
100,5 
101,4 i 
188 9 

.,... 
-~56.()OO,OO-- 61.726,67 110,2 I 

'"00,",,+_ _W"".OO _ ''''""I
' Wplywy z odse10k od metennmowycb wplat z tytulu podatkow, 1 2.470 00 2.18696 88 5 

~ loplat _ ' . ~_' , 
758 IRo:ine .ozliezeni. I 7.503.062,00 1 7.522.394,78 _ 100,3 

Wp!ywy z pozostalych odsetek 8.550,00! 8.616,81 I 10\,,0 , 
Wplvwy z r6:i.nych dochod6w 56.950,00 76.215,97 133,8 I 

_,I Subwencje og61ne z budzetu paiistwa __ 7.437.562,00 7.437.562,00 100,_0. 1 

801Qlwiata i wychowanie.. __439,16i~ __ 448.182,07', tOM, 

"" 

[--_ Wplywy Z oplat za korzystame z wychowama przcdszkolnego 5.800,00 6.727,50 116,0 ' 
Wplywy z uslug 258.400,00 I 268.853,94 104,0 

; ~o~cje cel.owe ot~zymane. z. bu~~tu" ~>anstw.a na re~lizacj~ ~ada~ ! 
bleZllcych z zakrosu admullslnlcJI rz~doweJ otaz mnych zadan. 47.251 00 '1' 44.89063 9501 

1 

L ______I~~~:~~ u~~:::; (Z:I~Zk()m gmm, :1~Zkom pOWJatowo'I_~~____'__ J______~~_ ' ____ ~J 

- __J " 

~------._- , 
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l)otacjecelowe olrzymane z budzetu panstwa na realizacj, wlasnych 

zadaft bie:i;~cych gmin (zwilj7k6w gmin, zwilj7k6w powialowo
gminnych) 

'Pornoe spol""zoa ~" 
W z rozliczeltlzwrolow Z la! ubieg!ych 
Dotacje cclowe otrzymane z budi:etu panstwa nil rcahzacjy zadail 

biez~cych z zakresu adminislracji r~~dowej oraz innych Z.dafl I' 

zleconych gmlllle (zwl~kom gmu!, ZWl'!Zkom pow,atowo-, 
Igrninnym) ustawami ' 
Dotacje celowe otrzymane z bud:i:etu paitstwa n. realizacj~ wlasnych 
zadan biez~cych gmin (zwi'!Zkow gmin, zwi'!Zk6w powiatowo

• 
'---. -, ! 

127,710,001 

642.500 00 
481,(Ji), _. 481,00 _ 100,0 

i 

47,463 00 46,588 27 98 2 I 
' , 'U,~ I

---1 
, 

594.556,00 593.811,75 99,91 

-_.-.  T--_., -
127.710,00 100,0 

640.881 02 99,1.. 

~.,_:~ glJlinnych)___~ _ ._.",' 

f--.85!_r~dukacYioa opieka ",ycbowawcza 

' Dotacje cclowe olrzymane z budicnl panstwa na realiz.cj~ wlasnych 
z.dan bie:i:~cych gmin (zwilj7k6w grnin. zwi'!Zk6w powialowo

1 
~.:-- J~lIrinnych) 
~, 8_55,_ RtJdzioa 
! Dotacjc celowe otrql1lllne, z budzetu pallstw> n. realizacj~ zadaft 

....."".,..."..~"..h ",... lr..""..,.. "'.r! ........... «"k'....... ....... .... ri.......... "",.,..,.,. ....... ~,,...h ...... .rI,.. ... I
'7 
'I I V'''"'«Af'''Y,",U '" ~.Un.i"'JU "'".....IIH....~U"""'J' ....<t....vn ..J V ...L .UU} ...... ~"""I

'I h ., ( 'zk ' . k .i Iz ecoTIyc gmlflle zwur om gITUIl, ZWU}Z om pOwlatoWQ- i 

L____ ~ _E~ninnym) ustawami _' 
I tDotacj. celowe o!r<ymane z budZelu panslwa na realizacj, w/asnych \ 
' 17.adan bieZ'!Cych gmin (zwi~zk6w gmin, zwilj7k6w powiatowo-I 

I __ gminnyeh) , " r I Dotaeje celowe otrqmane z budZetu pallstwa na zadania biez~ce j 

'I z zakresu adminislracji rn¢owej zlecone gminom (zwi(Jzkom gmin, I 

, zwilj7kom powiatowo-gminllym), zwi~zane z realizacj~ 'wiadezeni. I'L. I;;~iwawczcgo stanowi~cego porno. panslwa w wychowywaniu " 
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80.11500 79.313,54 ..~,O 

80.115,00 79.315,54 99,0 
._~ .__.._. .__., ._. __ .-=-:
6.342,677,00 16.253.587,64 .,-.-!8,C; 

._.. _ ....... -- ...... " 970 

L../UO.<tO-'t,~JV I 

' 
L.'OL..J,Y;;I';;;,.JO~' , 

____. ,______ 
' 

11.394,00 11.394,00 I 100,0 

I 
I 

'I 
3.613.818,001 3.603.488,73 1 99,7 

i 
--'-_..-. 

:0 
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r--~~~~-Dochody jedoostck samol'Z'fdu terytorialnego zwiqzane z re.lizacj~ 

zadan z zakresu administracji rz~dowej Of'az innych zadan zleconych 
, ustawami 
~- ~-

S~odki Z Funduszli Pracy otrzymane n. realizacjlt zadait 

wynikaj~cych z odr<;bnych ustaw 

900 

:-
Gosllodarka komunalna i "ebrona srodowiska 
W1'I~y z orlnty produktowej ~ .. ~ 
Wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki

L samorzadu temorialnego na podstawie odrebnyeh ustaw 

C W z rOZnyeh opiat 

r~I'!YWY z uslug 
Wplywy Z odsetek oct nieterminowych wplat z tytulu podatk6w 

I i 01) at 

~ 

6.500,00 

~ ~ ~ 

4.481,00 

501.11600 
160,00 

415.500,00 

6.120,00 

~ 

-~--

_ 

88.231,351 126,6 
--~~ - ' 

44.481,00 100,0 

~ 

-~. 

453,453.808,86 
260,01.. 

~-~ -.~:;-

91),6 , 
16~,51 

358 	 86,3 I
i358.469,45 

-~-~;~;C;'~-~ ~-i 
~ 6.349,166. 103,7 i 

W 	 z pozostalych odsetek 1 793,84 74,21.07~~-- -- -- - , 

Srodki otrzymane oct pozostalych jeduostek zaliczanych do sektora I 
I 

firumsow pUbliczoych n. realizacj~ zada't bie74cych jedoostek 17.566,00 I 17,565,12 100,017. 
.~_j~zaliczaaych do sektora finaasOw publiczoyeh ~ 

~------

30. 	 100 030.050JI.'L 
~:~r~ejZ otrzymanych spadk6w. zapisow i darowizll w postaci 10.050,00 

~~ 921 . _Kultura i DebTona dziedzietwa narodowego 	 I ~~~~~30.050.0It 

10. 	 100,010.050,00 , 
, ~ ~~~~ -+1' ~ ~ ~~~~ ~ ~~.~. ~~ 	 ~~~~~ ~~u 

, 	 IDotacja celowa otrzymana z tytulu pomocy finan.sowcj udzielanc] i 

1 mi,dzy jednostkami samorz~du terytorialnego na dofinansowanie I 20,000,00 20.000,00 100,0
I , wlasnych zadait biez¥ych 	 i -, - ----_. ------~. ~ 

[ 	 . ~... ~ biei~<c ra,.m: 119.966.914,021 2 0.109.072,18 1007 

~~ 	 Majfltlrowe __ ~ ~ ~j'u 

t
600_~ Tra.D~ ort i I eznose " ' '. ~ .100.004l,00 1 100.000,00 I_~ 100,0, 

DotacJc cclowe otrzymane z samorz~du wOJewodztwa na mwestycJ? 100,000.00 ' IOO~OOO 00, 1000' 
_____ _~_!'_a~upy mwcstycYJne rcahzowane na podstawle orozumlt."Tl n I . [ ~ 

c-~--

59.QOO,QlL 68321,17 I 15.s _ 68 	 , 
1.700,00 2 	 120,62.050,09 

~ J 
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e• 
1 900 J..485.874,OO . 1.488.567,41GosDodarka komunalna i oebean. srodawiska 100,2 

Dotacje celowc w ran13.Ch programow finansowanych z udzialem . 

. llrodkow europejskich or"" srodk6w, 0 kt"rych mow. w art. 5 us!. 3 

pk! 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budietu srodk6w I 1.21 L486,OO 1.211.485.33 

I 
100,0 

europejskich, realizowanych przcz jednostki samornjdu I _. 

- _. lcrytoriainego 
, 

.-: C
- .- - ':
Srodki n~- -dofina~sowanie w!asnych inwes1ycji gmin; powiat6w 

l-  274.388,00I (zwi~zk6w gmin. zwiqzk6w powiatowo·gminnych, zwi~zk6w 277.082,08 100,9 
jl<lwiaww), samorLljd6w wojew6dztw, pozyskanc z innych irOdel . 


maj'ltkowe razem: 1.594.679,00 
 1.597,37301 100,2 

(um6w) mi~dzy jednostkami samo'Zljdu terytorialnello hoo Gospod.rka m1cszkaniowa 8.!WS 00 too,_ILr- __8.805,60_-----,-----

Wplywy z tytulu przeksztal:cenia p,awa uiytkowania wieczystego . 
8.805,00 8.805,60 100,0

_.przyslugujacegO osobom fizvczovm w prawo wlasnosci 

Oglilem: 121,561.593,021 21.706.445;191 100,7j 

Kozlowski 

W6h;:; 
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Tabela Nr 3 

Wykonanie przycllod6w i rozcbodow za 2018 r. 

• 
L 

2, 

3, 

4, 

1. 

budietu 

Wolne srodki 0 kt6rych mowa wart 217 
§ 950

Ust. 2 
Przychody z 7..acl<tgni~tych pozyczek na 

§ 952 

§ 952 

957 

og6lem: 

992 

-1.422,319.00 206, 

2.635.428,38 • 
, 

1,713,000,00 I 2,014,171,00 

250,000,00 

";:1-1 :,/ 

mgr'''i Kozlowski 

I 
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l'abela Nr 4 

Wykonanie dochodow i wydatkliw zwillzanych z realizacjlj zadan z zakresu administracji rZlldowej 
i innych zlcconych odn:hnymi ustawami za 2018 r. 

010 

Zwrot podatku 
akcyzowego zawartego 

I ()l095 I w cenie oleju 
329.466,02 1 329421,291 100,01 329.466,02 1 329.421,291 100,0 1 :129.421,29

napitdowego 
wykorzystywanego do 

rolncj 
-~~~. ------

~ymanie praCOWJ 

Z3JmU.lllcego Sly 

sprawami z zakresu 

750 I 75011 I 
USC (wynagroozenia 

66.512,00 i 65.912,691 99,1 1 66.512,001 65.912,691 99,1 ! 65.912,69
wraz z poehodnymi) 

oraz pozostale zadani3 
z zakresu adminjstracii 

rz dowc' 

... 936,00 I .";,, I '000 I·· '''00 I ;36,~~~,oI936,;;751 
Aktua1izacja spisu 

, 
}[COW 
- -

96.958,ooT 

_ I __ ___ u. ------ _~_ 

751 75109 Wyhory do rad gITlin, 
89.485,691 92.3 96.958,00 89485,69] 92'3J 89.485,69 

-
wybory w6jtow ._L .~____._J - -- --~~--

50 -. 
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-  - - - - - - - - - ------  ---- 

1
I 801 

wyposa±erue szk61 
80153 w podr~czniki lub 47.251,00 44,890,63 95,0 47.251,00 44,890,63 95,0 44,89D,63 

_!~~~~~~_~yrlczeniowe ..--------

Skladki n. 
ubezplcczenia 

852 85213 
zdrowotne oplacane za 

47.463,00 46588,27 98,2 47,463,00 46.588,27 98,2 46588,27
nsoby pobieraj~ce 

niektore swiadczenia 
rodzinne ----

RZljdowy program 
855 85501 "Rodzina 500 plus" 3,613,818,00 3.603,488,73 99,7 3,613,818,00 . 3,603.488,73 99,7 3,603,488,73 

(7-"Silk! wvchowaweze) ) 
---- 

Real izacja s \\iadczen 
rOOzinnych, swiadczen 

z funduszu 
aHmentacyjnego 

855 85S02 i sldadek na 2,53iHlOO,00 2,45 L058,85 96,9 2.530,000,00 2.45 L058,85 96,9 2.45 L058,85 

ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 

z ubezpieczcnia 
,poleezoeno ---- -

Wsparcie kobiet 
855 85502 w ctqiy i rodzin 4.124,00 4.123,71 100,0 4,124,00 4,123,71 100,0 4,123,71 

_________"Za zyciem" 
--. ---  . 

855 85504 Rz~dowy program 172360,00 170,810,00 99,1 i 172.360,00 170.810,00 99,1 170,810,00 
"Dobrv start" 

9S:S[ 6.90S,888,02 . 
--------

Ogolem: 6.908,888,02 6.806.715,86 6.806,715,86 98,5 6.806.715,86 
----------- 

~~-

s~ to dotacje i wydatki na zadania bicz4ce 

~~~~~~~~__________~~_ __;:_;--------------- ~g~~at~K(}ZI"\V,,kj 
- - -------- -, 

- ,I 



.,I 


1. 921 92116 
Gminna Biblioteka 

Publiczna w Slubicach 

Ogolem: 

285.000,00 

285.000,00 . 

I 
285.000,00 i 

285.000,00 . 

Tabela Nt 5 

Wykonanie dotacji podmiotowej za 20t8 r. 

w·
1//


mgr Ja/ ' ~K()zlow:'lkl 

/ 
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Tabela Nr 6 

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotow zaliczanych 

i nlezaliczanych do sektora finans6w publicznych za 2018 r. 


finans6w Nazwa jednostki 

l. 801 80101 
wNowym 7.500,00 7.485,33 

Razem 
, 

7.500,00 : 7.485,33 

Jednostld spoza sektora : 
Nazwa zadania 

l. 754 75412 

2. 926 9260S 

gotowoSci 
w zakresie ochrony poiarowej 

z przeznaczeniem na 
dofinansowanie wydatk6w 

biezljCych: 
- ubranie specjalne - 2.300,00 
- obuwie straZackie skorzane 

700,00 

fizycznej i sportu poprzez: 
organizQwanie zaj~c 

i wsp61zawodnictwa sportowego 
w dyscypljnach pllka nozna i tcnis : 

stolowy, podnoszenie poziomu 

, 

12.152,00 12,152,00 I 

, 
55.000,00 : 55.000,00 ! 

, 
, 
, 
I 

IOp,O I 

7 

Razem: 67.\52,00 67.152,00 

Ogcllem 74.652,00 74.637,33 

·53· 
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TabelaNr 7 

Wykonanie planu wydatktlw oa zadania inwestycyjnc Gednorocme) za 2018 r. 

, 
--------------- -

Wymiana kabla energctycznego i kabl. steruj~cego do Zllsilania uj"cia ..1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

G. 

7. 

~~ 
400 I 40002 I 

_______________ l'0dzielnoych ze SI.cjl Uzdatniarlla Wody w btlis_k""h ..m. 

400 I 40002 I Zakup pompy gll'oinowej na SUW w Bonczy 

polegaj~ca rut budowle scielki row.row"i w ci~gu drogi 
600 I 600B I wojew6dzkiej m 575 na odcinku Studzieniec - Stubice w km 22+630 

km 
> • , 

600 ! 60016 I Przebudowa drogi grninnej nr 291115W (GIS) relaejl LOZISK. droga powlatowa nr 
. 1459W Slubiee - Grabow'~~ Ch,"" __ 

600 


600 


60016 
Budowa drogi gminnej (034) od drog; gmlnnej nr 291111 W do drog! gmimlej DG 

291124W 

60016 Budow. drogi 0291125W Laziska - Budy w gminie Stubice 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~ 

750 I 75023 ! Zakup zestawu do tmnsmisji i archiwizacji obrazu; dZwi~ku z scsji 
~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~ 

Ogolem: 

210.000,00 I 0,00 I 0,0 

21500,001 20.959,20 I 97,5 

48.000,00 I 0,00 I 0,0 

671.855,001 659.447,58 I 98,1 

90.000,00 I 77.514,90 I 86,1 

1100,0 

1100,0 

I 1,070,555,00 I 787,114,68 I 73,5 

···:::~:zr::~~::::: 

,54· 
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Tabela Nr8 

Docbody i wydatki zwi'lzane z realizacj'l zadan wykonywanych na podstawie porozumien (umow) 
mi~dzy jednostkami samorz"du terytorialnego za 2018 r. 

600-
754 
754 

1 

921 
921 

, , 
60016 
75412 

~~4121 
92195 

1·-

-,
-.J 

wit;; 

'Kozlowski 

""-- --" "-~ 
-~"" -c5:j_ 
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TabelaNr 9 

Zmiany w planie wydatkOw oa realizacj~ programow tioansowaoycb 
z udzialem srodkiiw, 0 ktorych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

Lp. N azwa zadani 

Odnawialne frMla enerl 
1 'mieszka1\ct\w i budynkt\w 

i uZytecznosci pUblicznej 

dl. 

Stan 
Stan na 

Dz. Rozdz. poez~tk.,wy Zwi~kszenie Zmniejszenie 
31.12.2018 r. na 01.01.2018 r. 

- - - - - - - -  -

900 90095 0.00 2.278576,00 245514,00 2.032.062,00 

- - - - -----------  ------------- -

Ogolem 0,00 2.278.576,00 246.514,00 2.032.062,00 

Wykonanie 

1.716.808,57 

1.716.808,57 

% 
wyk. 

84,5 

I 84,5 

--'-

h 



Stopien zaawansowania 
realizacji programow wieloletnich za 2018 r. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Slubice na lata 2018 - 2024 
zostala przyj,ta Uchwal4 Nr XXXlI.191.2017 przez Rad, Gminy Siubice 
w dniu 18 grudnia 2017 r. 

Zgodnie z zal4cznikiem Nr 1 do w/w Ucbwaly przyj,to Wieloletni~ 
Prognoz, Finansow~ Gminy Slubiee oa lata 2018 - 2024, oatomias! Wykazu 
przedsi,wzi,c do WPF nie bylo. 

W Irakcie roku budietowego dokonano zmian zal4cznika Nr I: Uchwala 
Nr XXXV.202.2018 z dnia 16 marca 2018 r., Uchwala Nr XXXV1.209.2018 
zdnia 9 kwictnia 2018 r., Uehwala Nr XXXVII1.215.2018 z dnia 8 czerwca 
2018 r., Uchwala Nr XXXIX.222.2018 z dnia 17 lipea 2018 r., Uehwala 
Nr XL.227.2018 z dnia 25 wrzesnia 2018 r., Uchwala Nr XLI.23 1.20 I 8 z dnia 
9 pazdziemika 2018 r., Uchwala Nr XLI1.235.2018 z dnia 14 listopada 2018 r., 
Z8rZ4dzenie Nr 0050.92.2018 z dni. 28 listopada 2018 r., Uchwala 
Nr IV.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. 

Wykaz przedsi,wzi¢ do WPF na 2018 r. zostal wprowadzony Uchwal~ 
Nr IV.23.20 18 w dniu 28 grudnia 2018 r. 

Planowane przedsi~wzi~cia w 2018 r. osi,!gn~ly nastypuj,!ce wielkosci: 
Plan przedsiywziyc majqtkowych - 2.142.062,00 zl 
Wykonanie przedsi~zi~c maj'ltkowych ~.. 1.826.647,57 zl 
tj. % og61nego pl.nu - 85,3 

W przedsi~wzi,ciach majl)tkowych zabezpieczone byly srodki na: 

• 

1) programy, projekty z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. I pkt 


2 i 3 ustawy 0 finansach publicznych . 

Srodki wydatkowano na: 

• 	 odnawialne zrOdI. energii dla mieszkanc6w i budynkow uZytecznosci 

publieznej w Gminie !low i Slubice. 
Plan - 2.032.062,00 zl 
Wykonanie - 1.716.808,57 zl 
co slanowl - 84,5 % 

2) 	 na zadania pozostale. 
• 	 Budowa SUW wraz z uj~iem w6d podziemnych w Alfonsowie 

Plan - 11 0.000,00 zl 
Wykonanie - 109.839,00 zl 
co 5tanowi - 99,9 %. wyy 

mgr Jac/';!;;z/owski 

f~ 57
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Zalqcznik nr J 
do Zarzqd:tmia nr 005f).20.2019 

W6jta GminySfubic€;: dnia !8lm1rcQ ]019 r. 

INFORMACJA 
o ST ANIE MJENIA W GMINIE SLUBICE NA DZIEN 

31.12.2018 r. 
Omina Slubice jest wlascicielem nieruchomosci 0 og61nej powierzchni 

33,8922 ha w tym grunty oddane w wieczyste uZytkowanie wynosz'l3,7466 ha. 
I. 	 Dane 0 zmianach w stanie mienia: 
• 	 przyrost wartoSci mienia w 2018 r.- 802 840,34 zl: 

- budowa drogi gminnej (034) w miejscowoSci Leon6w 
77 514,90 701; 

- przebudowa drogi gminnej (015) Slubice - Grabowiec - Slubice . 
689447,58 zI; 

- zakup zestawu do transmisji i archiwizacji obram i dZwi~ku 0 

wartoSci 15 193,00 zl; 
- zakup pompy glybinowej 0 wartoSci 20 684,86 zl. 

• 	 rozch6d wartoSci mienia w 2018 r. ···29 416,00 zl: 
- rozcb6d dzialki nr 3517 w miejscowosci luliszew - 8 805,60 z!; 
- likwidacja zestaw6w komputerowych - 6467,22 zl; 
- likwidacja zestawu komputerowego PSION - 7343,18 zl; 
- rozch6d przyczepki specjalnej ratowniczej - 6 800,00 zL 

II. 	 Dane dotycz!lce uzvskanych dochod6w z tvtuJuwykonywania Pl'l!wa 
wlasno,;"; i innyc1!.praw mai§tkowych w 2018 r.: 

• 
• za wieczyste u:zytkowanie grunt6w (§ 0550) - 8 687,23 zl, 

• 	 najem i dzierzawa (czynsz) (§ 0750) - 37023,99 zl, 
• 	 wplywy z tytulu przeksztaicenia prawa utytkowania wieczystego w prawo 

wlasno,;ci nieruchomosci - 8 805,60 zl. 
Ill. 	 Wanos" mienia na dzien 31.12.2018 r. wvnosi og61em 54020657,24 zI. 

Na.wartosc l!! skladaii.! si~: 
• 	 warlosc nieruchomosci og61em - 3017403,16 zl, 

- grunty-438 813,44 zl, 
- budynki i budowle - 2578589,72 zl, stanowi~ce wlasnosc gminy, w 

tym grunty oddane w uZytkowanie wieczyste 0 wartosci 100 953,40 zl; 
• 	 pozostale budowle i obiekty in:zynierii l~dowej 0 wartosci 

49 076 486,72 zl, stanowi~ce wlasno''; gminy; 
• 	 urzqdzenia techniczne i maszyny - 1 049050,92 zl, stanowiljCe wlasnosc 

gmmy; 



• srodki transportu (samochody pozarnicze, autobus, samoch6d SCANIA, 
koparko-Iadowarka) - 877.716,44 zl, stanowi,!ce wlasnosc gminy. 
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; 573!J3 i 0,2800 ! 

mlJ5_--r'i'0.",2600~
G2V6---+"G"m. S!Ubice 573/7 0,2200 : 

1 

KW 32149 Sl}d Rej. w i lJocyzja Woj. 
Obc Slabice 573/8 0,2200 GostynbieI', 

573/9 0,2200 
573110 0,2300 
573/11 0,1300 
573/12 0,2300 
57)/13 0,2200 

I 573114 0,2200 
: 573115 0.2300 
: 573/16 0,2300 ,573/17 0,2300

IS7J/t8 O,22iJO 

i 573/19 0,2300 
i 573:20 1,000 
, 573121 i 0,2200 

i 573/22 0,2200 

i 

1• 
573.123 0,2200 
513/24 0,2200 
513125 : 0,2200 

: 96 00900 

Mazowieekiego 
\VRR-p,VrU713
2913}2004 z on. 26 
stycmia2004r, 

Groina Slubice 32 300,00 
Dzialki mIne w 

planie 
zagospodarowania 
puestrzetlnego 
Obwodnka 
micjscow(lSci 
ShJbice 

Li .', ~.".'.:'ll}Czemin ..L' --1!-;;-'""",_--..~G7ilost}ninie ! ~;;~~r~ l 00. 20 : ~z!:l~:ki w 

. I i IP01Ski~==c:-~1 
,28 ~mSfublce '9511 : 0,2200 : KW51189SqdR<tj.w IDeeyzjaWoj." 'OchotniCl2.Strat '"300000I ; , 'i 
; Ohr. WI<fCl.cmm Pklcku, PlockicgoGP,7211. I PoZarnaw' 
I Polski I 29/24/91 1 dn. 3{) : Wll}Czeminie 

" : lipca 1991r i Poiskim, 

i utytkownik J.d'
1 ~ wieczysty , 
: 29 IGm...~IUbjcc· 951$ __--'..0".... iKW 258?? S~ Rcj.:!:WWL~yzja WoJ_"::.-_--t;;G;:m::m;:'.;;sf:lu~b§ice.~.===t~1O"'6 ~.~ ,05~-78"'99 , 

3 
, 

http:21571.00
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GMINNY ZASOB NIERUCHOMOSCI- GMINA SLIJ£lICE 

WG ST~,,"UNA 3L12.2018 r. 

'~~"~~""'~'-"-~'--'~'--~- --~r----+-' 

Ob, WiP"",'n 19516 ' O,"8~ Gn.",inle ' Mazowiecldegn GN· 5nol, i 

Polski ,P.VI.7722-29jj.!2000 F{)dstawuwa W 'I 

' .......1' z dn. 27 QIlfWca Swinl;;trnch (b(}i~ko, , 
I; , 2000r. , szkolne) .' ._, 

r 30' 

Obr~b Zyck I Go!Uyninie Mazowieckiego I zabuduwana , ! 

No~y =~~'~~~;6 ! I~; 
;stycz.nia 2004(. L ' 

fcc3lc-,haC'm-,"s'tubke ··---r-lOO.r2 0,8528 .._- KwjT876S¥lRcj.w: Akt'notilliaillYRep:A", Gmin~S!ubia: "--120'350,7 .. 
Obr. Alfonww 

()b;. Lemlow 

Obr. Juliszew 

13312 Gostynin!e nr 203812004 z 00, 27 droga gminna ' 
411 marca2004r. Alfoos6w-Ju!iszew i 
8/2 
5!i 
6/1 
711 
10/2 
1112 
1212 
J3l2 
15/2 
ISi4 
1412 
1511 
1811 
20/2 
15411 
1111 
17/3 

19/2 
15211 

181/1 
194/3 
132!4 
8112 

, Bli3 

http:r-lOO.r2


" 
GMINNY ZASOB NIERUCHOMOSCl···· GMlNA SLUBICE 

WG STAND NA 31.12.2018 r . • 
!(Studzleniec) Studliencu } --,.. 

36 Gm. Sfubicc 574/1 0,0290 KW2425 Akt n<)t. A Nr Dro&a &minna 500,00 
Obr. Shlbice 575/3 0,0200 23111l(};;: dn. 

2(tO·Uf)1O f. 
37 Om. Sfubice 15412 0,2300 PL1GlOOO38735!2 l).xyzjanr.39iP/2013 Nic"rucoomoSt 11 371" 

Obr.Jamno Woj. Mazo\\iccklcgo rolna zabudowana 

zdn.OL02.20lJ 

38 Gm. Slubice 235 0.1900 PLlG_B2I4 Akt n!)t. Rep. A nr Nierucbomosc 256515 00 
Ok Slubicc lt691!2015zdn. zlltmduwlma 

2H,S,2015 r. Omiony OSrQdck 
PolJIDcy Sputccznej 
w Sluhicacll 

39 Gm. stubice 34iJ 0,0239 PLlGJOO04611If\ Akt my.. Rep. A nr I>:ieruchomns¢: '.30M 
Obr.l~..lfons6w 34:5 0.2218 11J8:2017 z 00. prleznaczona pod 

2K07.201?r. gminnq. stac~ 
uj~ia wody t droj,W 
doja7.dow'l 

40 Gm. Sh.!bice 1J61l 0,0359 : PL!GJ(I004627411 Akt r,ot, Rep. A nr Droga oojaulowu W.9SO. 

~ 
ObL Shlbice 253li201i zdn. do gminne; 

06.10.2017r. oczyszczalni 
, kiek6ww ,, Shlblcacll, 

~ 13,89l2 

Razem wartOSC nieruchomosci: 3.017.403,16 z! 
w tym grunly: 438.813,44 z! 
w tym budynkilbudowle: 2.578.589,72 zl 

Slubice, dnl' 18.03.2019 r. 

S.P.:Q!:Z4dzil: ")'1'))'
Kings, MaSlanka If .~dinspek1or mgr Ja~ Kozlowski 

rz¢du Gminy stubice , 

j 

5 
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Zalqr:=nik /Iir 1 
0')·",,',"',,;" do Zur::(!d::enia:Vr (JI}50_]fU019 pm'.', p' -, '-I, >Ii <; {'" (q,',:"'-<'''' 

f!'t.(iO~.(';';:"""" '_,'i .",,-;,,' 1? 
fV{~j!a GllIiny Sluhro' 

:: dnia J8.03.2019 r, 

SPRAWOZDANIE 

z wykonania plan" finansowego La rok 2018 

Gminnc:j Hihlioteki Publicznej w Siubicach 

Zgodnie L llch\val<} BudzelO\v<t Gminy Sfubice na rok 20 l8- Nr XXXII, 1 '12.2017 Rady 

Gminy Stuhice z dnia 18 grudnia 2017 roku dla Gminnej Biblioteki Public70cj w S-lubicach 

zostala przydzielona dotacja poJmioto"\.va "'" wysokosci 285,000.00 7.1. 

W 2018 rolu GmiJ1fi;) Biblioteka Publiczna w Slubkach otrzymulu dotacj.; IN kv.ocie 

5.500.00 z! z Bibliotcki Narodowej IN \\iarszawie nu dofinansov.anie zadan \\' ramach Programu 

Wieloletniego _Namdowy Program Rozwoju CqLdnictwu" PriOl)1ct 1 - Zakup no\\:o§Ci 

.....'YdawlllcLyeh do bib-HOlck publicznych zgodnie 7 U!TIOWq nr BN!1217!2017 za\varta 

w dniu 10.0820]7 roku pomi<;dzy Binliotekq NJ:lrodo'W<l \V WarsLaw1c a Ciminna Bihliotek<! 

Publiczn(J w ShIbicach. 

Bihlioteka otrzymaia dnia 31.10.2018 roku oJ Gminnej Sp61rlzidni .,Samopomo(; 

Chlopska" \\ Sfuhkaeh 'W:,;parcJc tinansowc w kwocie 500.00 zJ. Natomiast 

dnia \ 6.11.20 18 roku Przcdsi.;biorsl'Wo Handlow(l lJslugo\'<t.' w Wolee :"\!iskiej przeka7ato 

Gmirmcj Blbliotece ?ublicznej w Slubicach wsrarcie finan.{owe \ .... kwocie 200.00 zt. 

Poza tym bibHolcka uz),skaia srodki 'W kwocic 40,00 zt ze spn:cdazy ksiq:ix:k: ,,(imina 

stub ie-c. Zarys monogl'afie?ny" przekazanych biblioteee prze7 Gmin~ Stubie,:: zgodnie 

z Uchwaht Rady Gminy Siubiee Nr XU/213/2010 z dllia 28.10.2010 r. 

W 2018 roku do rachunku bankowcgo Gminnej Biblioteki Puhlicznej w Slubicach 

dopisano kWOlt; 3,60 zt z tytulu kapitalizacji od:;ctek. 

Na koniec roku 2017 n<l mchunku bankowym Grninnej Blbliotcki Public7ncj 

w Siubicach pozostafo srodk0w (z tytulu kapitalit:i:lcji odsetek) w wysokoSci --- 0.40 /1 

http:5.500.00
http:285,000.00
http:poJmioto"\.va


Wydatkowanic powyzszych ~rodk6w przedstawia sit; nastypuj<}oo: 

Plan - 291.244.00 zl 

\Vykunanie-191.243.73 zl 

(>/0 - 1on J.tzQ 

Srodki powyzszc zostaiy w)'korzystane na: 

~ wynagrodzenia - 155,()42,Q] :t:l 

- skladki aa zeS i Fundusz Pracy - 28.880.05 zl 

- zakup ksiqLek - 17.500.00 zl 

~ ddegacje shl:7:bowe - 5:26.407.1 

- za rozmnwy lelefonicznc, dostt;p do sicd lnternetu - J.831.79 Zf 

~ optacenic energii. wody i scick6w - 5,891.57 II 

- ogrzewanie pomicszczen UHP {olej opalO\vy). srodki l'zystoscI, matcriab' biuroWl\ 

prenumemty i pozostale materialy - 59266.72 zl 

- zakup uslug pozostalych - 13.352.73 zl 

~ wydatki na szkolenia pracownik6w - 365,10 zl 

~ inne swiadczenia na rzecz pracownikbw 447.44 zl 

* odpis nu Zak!adowy Fundusz S\viadczt'n Soejalnych - 63:24,00 zJ 

. pozostale k05Zty (koszt uslug bankowych i koszty uhezrieczenia majfltkowegu) - 9l5.00 zl 

JednOCZC5nie informuj~. ie dotacja prL.ydziclona z hudzetu gmin)" w wysokosci 

285.000,00 zI zostafa w cat(}~ci wykorL.ystana na nast'tpuj~ce wydatki: 

- \\'ynagroo;;.enia 155.942.93 zl 

- skladki nu JUS i Fundusz Pracy ~ 28.&80.05 LI 

- zakup ksiqzek -12.000.00 zl 

~ deJegacjlJ sluzhowe --- 526,40 zl 

~ za rozmowy tt~ld{mkzl1c. dostl;,'p do sieci Intcrnctu ~ 1.831.79 Zt 

- opJaccnic energii. \\Iody i Sckk6w 5,891.57 LI 

- ogrzewanie pomicszC7cn GBP (olej opatowy}, srmlkl czystoscl. material), biurowc, 

prenumeraty j Pl'zos-tak materialy 58,522.99 zf 

- zakup ustug pozosmlych - 13.352,73 L.I 

~ \>,,'ydatki na I1zkolenia praco\vniknw ~ 365, I 0 zt 

-lnne swiadczema na rLecz pracownikow ~ 447A4 zl 

http:58,522.99
http:5,891.57
http:1.831.79
http:12.000.00
http:28.&80.05
http:155.942.93
http:13.352.73
http:59266.72
http:5,891.57
http:17.500.00
http:28.880.05
http:Vykunanie-191.243.73
http:291.244.00


~ ndpis na lakladow:y Fundusl Swiadczen So<:julnych ,6.324.00 Zf 


. pt)zostaie koszty {koszt USfUg bankowych i koszty UbcLpicczenia majqtkowcgo} - 915JH) zl 


Gmtnna Biblioleka Pub!il.:zna \y Siubicach na koniec grudnia 2018 roku nie posiada z:adnych 


zobowi(!Zun ani naleZnosci. 


Na koniec 2018 roku wykazano odsetkl na rachunku bunkowym w kwocic 0,27 zJ. 


f)YREKI(;lt 
Gmifll10j f:ht!ic!€~. C"uiJ 'cZ"C, 

w Sl lblC 1 

• 


http:6.324.00

