
Zarządzeni~ Nr 0050.95.2021 

Wójta <J;miny Słubice 


z dnia 12 Ii&topada 2021 roku 


I 
I 

W sprawie: 	 projektu uchwały bu~żetowej na rok 2022 oraz projektu 

Wieloletniej Prognozy I Finansowej Gminy Słubice na lata 

2022 - 2027. 


i 

Na podstawie art. 230 ust.l, aq. 233 oraz art. 238 ust. l i 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicZnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.!) 
postanawiam: 

§ l 

Przygotowany projekt uchwały budJetowej wraz z uzasadnieniem oraz projekt I 
Wieloletniej Prognozy Finansowej qminy Słubice na lata 2022 - 2027 wraz 

! z objaśnieniami stanowiące załączniki 40 niniejszego zarządzenia przedstawić: 
f 
I 

l) Regionalnej Izbie Obrachunkowej -i- celem zaopiniowania, 
! 

~ •l2) Radzie Gminy Słubice. l 
ł 

I § 2 t 
I 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem rodpisania. I 
I 

i 

I 

I 

I 

! 
I 
! 

1 Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2021 r., poz. 1535, poz. 1773. 
i 



C 

-Projekt

Uchwała Budżetowa pminy Słubice na rok 2022 
~r ., ............ . 


I 

Z ::i~~1~~~:.~ł.~~i.~~... 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.fIDz. U. z 2021 r., poz. 1372 zez zm.1) oraz 
art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 4rt. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, 
art. 258 ust. 1 pkt 1,art. 264 ust. 3 us~awy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., i poz. 305 ze zm.2) Rada Gminy Słubice 
uchwala, co następuje: 

§1 

Ustala się dochody budżetu Gminy:Słubice w łącznej kwocie 21.336.042,00 zł 
w tym: I 
1) dochody bieżące w kwocie 19.836.042,00 zł, 
2) dochody majątkowe w kwocie 11.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 

do niniejszej uchwały, i 
i 

§2 

Ustala się wydatki budżetu Gminy ~łubice w łącznej kwocie 23.079.493,00 zł, 
w tym: J

I 


1) wydatki bieżące w kwocie 19.2~4.493,00 zł, 


2) wydatki majątkowe w kwocie 3.825.000,00 zł, 


zgodnie z załącznikiem nr 2 do ninitjszej uchwały. 


§3 

1. Różnica między dochodami! a wydatkami stanowi deficyt budżetu 
w kwocie 1.743.451,00 zł, kt~ry zostanie pokryty przychodami: 
a) 1.743.451,00 zł z pożyczki na wyprzedzające finansowanie. 

I Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U, z 2021 L, poz, 1834J 

2 Zmianę ustawy opublikowano w Oz, U. z 2021 r" poz, 1535 poz, 1773, 




zarządze~e Nr 0050.95.2021 
Wójta Gminy Słubice 

I 

z doia 12lrOpada 2021 roku 

w sprawie: 	 projektu uchwały b .. dżetowej na rok 2022 oraz projektu 
Wieloletniej prognozy\· Finansowej Gminy Słubice na lata 
2022 - 2027. 

Na podstawie art. 23O ust.!, a*. 233 oraz art. 238 ust. l i 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach pUblicąnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.l) 
postanawiam: 

§1 

Przygotowany projekt uchwały budi1etowej wraz z uzasadnieniem oraz projekt 

Wieloletniej Prognozy Finansowej qminy Słubice na lata 2022 - 2027 wraz 

z objaśnieniami stanowiące załączniki ~o niniejszego zarządzenia przedstawić: 


1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej -'- celem zaopiniowania, 

2) Radzie Gminy Słubice. 
 ! 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem +dPisania. 

! 

/ 
! 

! 
i 

l 

I 
[ 



-Projekt

Uchwała Budżetowa ~miny Słubice na rok 2022 
Nr •. ~ .•....•....• 

z ::i~~ ~t~.~.~ł~~~~~... 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. pz. U. z 2021 r., poz. 1372 zez zm. l) oraz 
art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, 
art. 258 ust. l pkt 1,art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., boz. 305 ze zm.2) Rada Gminy Słubice 
uchwala, co następuje: f 

§1 

Ustala się dochody budżetu Gminy t'łubice w łącznej kwocie 21.336.042,00 zł 

w tym: 

1) dochody bieżące w kwocie 19.83, .042,00 zł, 


2) dochody majątkowe w kwocie 1

l
500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr l 


do niniejszej uchwały, 

§2 

Ustala się wydatki budżetu Gminy $łubice w łącznej kwocie 23.079.493,00 zł, 


w~: I 


1) wydatki bieżące w kwocie 19.254.493,00 zł, 


2) wydatki majątkowe w kwocie 3.~25.000,00 zł, 


zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 


§3 

1. Różnica między dochodami, i a wydatkami stanowi deficyt budżetu 
w kwocie 1.743.451,00 zł, któkv zostanie pokryty przychodami: 

a) 1.743.451,00 zł z pożyczkI vna wyprzedzające finansowanie. 


! 

l Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2021 r.• poz. 1834. i 

2 Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2021 r.• poz. 1535, rz, 1773. 

i 



2.364.132,00 zł oraz rozchody2. Ustala SIę przychody w 
załącznikiem Nr 3 do niniejszej w wysokości 620.681,00 zł, 

uchwały. 

§4 

Limit zobowiązań: 
a) z tytułu pożyczki na wyprzedające finansowanie w kwocie 

1.978.451,00 zł, 
b) z tytułu kredytów zacią~anych na sfinansowanie przejściowego 

deficytu budżetu w kwocie 1200.000,00 zł. 

I § 5 

l. 	Ustala się rezerwę ogólną w wysotości 79.027,00 zł. 
2. 	 Ustala się rezerwę celową w wysokości 47.000,00 zł na realizację zadań 

własnych z zakresu zarządzania ktfyzysowego. 

§6 

Ustala się dochody i wydatki Związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zfeconych odrębnymi ustawami, zgodnie 
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchrały. 

§7 

1. Ustala się dochody w kwocie 30.~75.00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych I oraz wydatki w kwocie 29.975,00 zł na 
realizację zadań określonych, w gminnym programie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alko~olowych. 

2. 	 Ustala się wydatki w kwocie 1.~00,00 zł na realizację zadań określonych 
w gminnym programie przeciwdz~ałania narkomanii. 

3. 	 Ustala się dochody pochodząc~ z opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w kwocie 1.011.398,00 zł oraz wydatki w kwocie 
1.071.398,00 zł na pokryc~e kosztów funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 

4. 	 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 
2.200,00 zł oraz wydatki na real~zację zadań, o których mowa wart..400a 
ust. l pkt 2,5, 8, 9, 15, 16, 2~-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy z dma 27 . 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1973) w kwocie 2.200,00 zł. i 

i 

http:30.~75.00


§8 


1. 	 Ustala się dotację podmiot~wą dla Gminnej Biblioteki Publicznej i 

w 	Słubicach - zgodnie z załącznlkiem nr 5 do niniejszej uchwały. 
2. 	 Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do 

sektora finansów publicznych, z~odnie z załącznikiem nr 6. 

. §9 

Ustala się wydatki na zadania inwlstycyjne na 2022 rok, nie objęte wykazem 
przedsięwzięć do wieloletniej prognbzy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 
do niniejszej uchwały. I 

§ 10 

Upoważnia się Wójta do: 
1) zaciągania kredytów na pokryci~ występującego w ciągu roku przejściowego 

deficytu budżetu do wysokości ~OO.OOO,OO zł, 
2) lokowania wolnych środków !budżetowych na rachunkach bankowych 

w innych bankach, 
3) 	 dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia 

i uposażenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków 
między działami, I I 

4) 	 dokonywania zmian w ram~ch działu w planie rocznych zadań 
inwestycyjnych bez możliwości! wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji 
zadań przyjętych. 

. § 11 

Wykonanie Uchwały powierza się JÓjtowi Gminy Słubice. 
§ 12 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2022 roku i podlega publikacji 
w Dzienniku Urzędowym WojewÓdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy. 



UZASADNIENIE IDO BUDŻETU GMINY 

NA~022ROK 


Podstawę do opracowania budżetu Gminy na 2022 rok stanowią 

następujące akty prawne: 

l) 	Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., 
poz. 1372 ze zm.). 

2) 	 Obowiązująca klasyfikacja budżetowa - Rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 2 marca 2010 r., w spr,wie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 
wydatków, przychodów i rozch~dów oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014ir., poz. 1053 ze zm.). 

3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 305 ze zm.). I 

i 

4) 	 Ustawa z dnia 13 listopada 2t03 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r" poz. 1672). 

Wykorzystano także: 

l) Komunikat Prezesa Głównego UrLędu Statystycznego z dnia 20 października 
2021 r., w sprawie średniej ceny tkupu żyta za okres 11 kwartałów będącej 
podstawą do ustalenia podatku roln.ego na rok podatkowy 2022 (M.P. z 2021 r. 

poz. 951). 	 l' 

2) Komunikat Prezesa Głównego Ur. ędu Statystycznego z dnia 20 października 
2021 r., w sprawie średniej cefty sprzedaży drewna, obliczonej według 
średniej ceny drewna uzyskanej p*ez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 
2021 r., (M. P. z 2021 r., poz.950).1 

3) Obwieszczenie Ministra Finansót, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 
22 lipca 2021 r., w sprawie gótiIych granic stawek kwotowych podatków 
i opłat lokalnych na rok 2022 (M.p.1 z 2021 r., poz. 724). 

Dochody i wydatki budżetu Gminy ztstaly skalkulowane przy uwzględnieniu: 

l. 	 Przewidywanego wykonania za 2921 rok. 

- 1 



2. 	 Przyjęcie wskaźnika wzrostu podatków i opłat na poziomie - od 4% do 
15%. 

3. 	 Przyjęcie składki na Fundusz PX'cy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru 
składki na ubezpieczenie społec ne. 

4. 	 Wynagrodzenia osobowe praco . ików wzrost o ok 5%. 
5. 	 Otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

informacji o ałów w podatkach wysokości Ud~' stanowiących dochód 
budżetu państwa oraz sub ncji ogólnej - (załącznik do pisma 
nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 p , dziernika 2021 r.). 

6. 	 Otrzymanej z Mazowieckiego i Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 
Wydziału Finansów i Budżetu ~nformacji o wysokości dotacji na zadania 
z zakresu administracji rządo~ej realizowanej przez Gminę, dotacji na 
zadania własne pismo Nr wf-I.3112.24.42.2021z dnia 22 października 
2021 r. ! 

7. 	 Otrzymanej z Krajowego Bihra Wyborczego Delegatury w Płocku 
informacji o wysokości dotacji nr prowadzenie i aktualizację stałego rejestru 
wyborców - pismo Nr DPŁ. 311f-14/2021 z dnia 20 października 2021 r. 

I. 	DOCHODY BUDŻETU GMINN' 

Łączne dochody budżetu gmin wyszacowano na kwotę 21.336.042,00 zł. 
Struktura zaplanowanych dochodó ogółem 21.336.042,00 zł przedstawia się 
następująco: 

- dochody własne gminy 7.848. 55,00 zł, stanowią 36,8%, 

- subwencja ogólna w kwocie 8. 11.613,00 zł, stanowi 39,4%, 

- dotacje w wysokości 5.076.27 . ,00 zł, stanowią 23,8%. 


Załącznik Nr 1 przedstawia Jtrukturę dochodów z podziałem na działy 
przy jednoczesnym uwzględnieniu d~chodów bieżących i majątkowych. 
Dochody bieżące wynoszą - 19.'36.042,00 zł, a dochody majątkowe 
1.500.000,00 zł. . 

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWlfCTWO 

Budżet przewiduje dochody Jkwocie 3.100,00 zł i są to dochody z tyto 
czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich - 3.100,00 zł. 

Dział400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 
i 

W dziale tym zakłada się uzyskać dochody: 

a) opłata za wodę 452.000,00 zł, I 

b) odsetki od nieterminowych wp at 1.000,00 zł. 


- 2 
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Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZ~OŚĆ 

W budżecie zaplanowane są śtodki w wysokości 180.000,00 zł w tym: 
a) 150.000,00 zł (środki z Funpuszu Rozwoju przewozów autobusowych 

o 	 charakterze użyteczności Ipublicznej) na dofinansowanie realizacji
I 

zadania w zakresie przewozó", autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej przez dopłatę do I ceny usługi na liniach komunikacyjnych 
w granicach gminy, i 

b) 	30.000,00 zł (środki z ~rzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego) na wypłatę rekompensaty dla Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej I w części stanowiącej zwrot utraconych 
przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych 
uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie 
zbiorowym. . 

I 
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Przewiduje się uzyskać docLdY w kwocie 1.592.306,00 zł i są to 
następujące rodzaje dochodów: [ 

a) dochody z dzierżawy mieni~ komunalnego tj. z wpływów z tytułu 
czynszu za wynajmowane lpkale mieszkaniowe i użytkowe będące 
własnością Gminy - 46.000,od zł, 

I 

b) wpływy za centralne ogrzeWanie - 38.000,00 zł, 


c) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych - 7.906,00 zł, 


d) odsetki od nieterminowych wp,at - 400,00 zł, 


e) ze sprzedaży majątku - 1.500.~00,00 zł. 


Gmina planuje sprzedaż nieruchofości o ogólnej powierzchni 5,03 ha 
położonych w miejscowości Słubicę - dz. nr - 57317, 573/8, 573/9, 573/10, 
573/11, 573/12, 573/13, 573/14, ~73/15, 573/16, 573/17, 573/18, 573/19, 
573/20,573/21, 573/22, 573/23, 573/~4 i 573/25. 

Dział 750 ADMINISTRACJA PU~LICZNA 
Budżet przewiduje: 

a) 	 dotację na zadania zlecone z z~esu administracji rządowej 57.841,00 zł 
- na podstawie zawiadomienia [z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie Wydziału Finanspw i Budżetu, 

b) dochody własne - różne ~ochody (prowizja od ZUS 1 podatku 
dochodowego) - 3.000,00 zł, : 

c) wpływy za upomnienia - 2.100 OO zł. 
r 

I 
! - 3 
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Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA 

Jest to dotacja na proWadzeni~ i aktualizację stałego rejestru wyborców 
930,00 zł na podstawie zawiadol11ienia z Krajowego Biura Wyborczego 
Delegatura w Płocku. I 

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 
I 

FIZYCZNYCH I. OD INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJĄCYCJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 
WYDATKI ZWIAZAN~ Z ICH POBOREM 

Budżet przewiduje dochody ~ kwocie 4.297.951,00 zł i są to następujące i 

grupy dochodów: I 

I grupa - wpływy z podatku docpodowego od osób fizycznych - wpływy i 

Z karty podatkowej planuje się uzysk~ć w kwocie 3.300,00 zł. 

i 

II grupa - podatki i opłaty od os1b prawnych 740.000,00 zł wśród których 
znajdują się: I 

podatek rolny 4.400,00 zł, . 

- podatek leśny 25.100,00 zł, 
 l 

podatek od nieruchomości 703800,00 zł, 


podatek od środków transportowych 6.600,00 zł, 


odsetki od nieterminowych wp~at 100,00 zł. 


III grupa - podatki i opłaty od osób fizycznych 1.302.000,00 zł: 

- podatek od nieruchomości - 417.700,00 zł, 

podatek rolny - 495.800,00 zł,. 


I 

- podatek leśny - 20.200,00 zł, : 

podatek od środków transportokvch - 270.000,00 zł, 

podatek od czynności cywilno~r~wnych - 88.300,00 zł, 


- podatek od spadków i darowizrt -3.000,00 zł, 

opłata targowa - 5.000,00zł, l 

odsetki od nieterminowych wp at - 2.000,00 zł. 


, 

IV grupa - to wpływy z opła~ skarbowej, kwota przyjęta do planu 
21.000,00 zł. W tej grupie mieszczą rsię również opłaty za wydane zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych + jest to kwota 30.975,00 zł, wyszacowana 
na podstawie aktualnej ewidencji fdanYCh zezwoleń na sprzedaż napojów 

.-4



alkoholowych, wpływy z opłaty eWsploatacyjnej - 36.000,00 zł oraz wpływy 
z innych opłat (za zajęcie pasa drogdwego) - 3.000,00 zł. 

! 

V grupa - udziały w podatkach stan~wiąCyCh dochód budżetu państwa: 
a) planowane udziały Gminy w ipodatku dochodowym od osób fizycznych 

na 2022 rok wynoszą 2.15ł-097,00 zł na podstawie pisma Ministra 
Finansów, Funduszy i Polityk~ Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. 
- załącznika do pisma Ministrą Finansów Nr ST 3.4750.31.2021, 

b) planowane udziały w pOdaf·ku dochodowym od osób prawnych 
8.579,00 zł (pismo jak wyżej). 

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENI~ 

Według budżetu gminy dochody w tym dziale zamykają się kwotą 
8.471.613,00 zł. Subwencja ogólna qa 2022 rok według zawiadomienia Ministra 
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - 8.411.6l3,00 zł. Jest to kwota 
wstępna. I 

Gmina otrzymywać będzie subwencjf ogólną składającą się z części: 
I - wyrównawczej - 4.174.976,00 zł, 
n - równoważącej -193.620,00 zł, • 

I 

In - oświatowej - 4.043.017,00 zł. I 
O ostatecznych wielkościach poszc~ególnych części subwencji ogólnej Gmina 
będzie powiadomiona po ogłoszeniu f1stawy Budżetowej na 2022 rok. 
W tym dziale planuje się również juzyskać dochody w kwocie 10.000,00 zł 
z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz lokat terminowych 
i z tytułu zwrotu podatku VAT - 50.\00,00 zł. 

Dział801 OŚWIATAIWYCHOWANIE 

Przewiduje się uzyskać w tyJ dziale dochody w kwocie 254.000,00 zł 
z tytułu wpływów za: 
a) opłata za świadczenia udzięlane przez przedszkole (w czaSIe 

przekraczającym 5 godzin) - 6.odo,00 zł, 
b) obiady dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego 

Jana Pawła n w Słubicach- 150.0@0,00 zł, 
c) wyżywienie dzieci (obiady) z Pd;edszkola Samorządowego w Słubicach 

28.000,00 zł, I 

d) za uczęszczanie dzieci z inneg9 terenu do Przedszkola Samorządowego 
w Słubicach - 70.000,00 zł. • 

I , 

Stołówka szkolna działa przy Szk?~e Podstawowej im. Ojca Swiętego Jana 
Pawła n w Słubicach, w budy~ tym mieści się również Przedszkole 
Samorządowe w Słubicach. Dlatego też uczniowie w/w szkoły i dzieci 
z przedszkola korzystają z jednej 1tołÓWki. Stołówka szkolna nie przynosi 
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zysku, cena posiłku ustalona jesj w wysokości równej kosztom surowca 
zużytego do przygotowania posiłku.. 

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 

W dziale tym przewiduje Się uzyskać dochody w łącznej kwocie 
480.503,00 zł i są to dotacje: I 

a) 	na sfinansowanie zadań zleponych oraz zadań własnych z zakresu 
pomocy społecznej, tj. utrzy~anie GOPS 186.000,00 zł, na zasiłki stałe 
137.000,00 zł, zasiłki okresowe 94.000,00 zł, składki na ubezpieczenie 
zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 12.400,00 zł, na 
dożywianie uczniów - 49.58p,00 zł i na opłacenie wynagrodzenia za 
sprawowanie opieki - 1.523,0~ zł. 

Dział 855 RODZINA 

W dziale tym planuje się ~skać dochody w kwocie 4.393.000,00 zł 
w tym: • 

a) dotacja celowa na świadczbnia wychowawcze (Program Rządowy 
Rodzina 500 PLUS) - 1.973.0~0,00 zł, 

b) dotacja celowa na świadczepia rodzinne i fundusz alimentacyjny 
2.348.000,00 zł, · 

c) dochody z tytułu realizacji 'zadań z zakresu administracji rządowej 
(fundusz alimentacyjny, zalic4-a alimentacyjna) - 6.000,00 zł, 

d) składki na ubezpieczenie zdrfwotne za osoby pobierające świadczenia 
rodzinne - 66.000,00 zł. · 

Dział 900 GOSPODARKA KOM~NALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Zakłada się uzyskać docho~y w kwocie 1.146.698,00 zł i są to 
następujące źródła dochodów: 

a) odpłatność za dostarczone śCit·ki do oczyszczalni ścieków w Słubicach 
65.000,00 zł, 

b) odsetki od nieterminowych wp at (za ścieki) - 200,00 zł, 
c) wpływy z tyto opłat za korzystanie ze środowiska - 2.200,00 zł, 
d) wpływy z opłat za gOS!· darowanie odpadami komunalnymi 

1.071.398,00 zł, 


e) odsetki (z opłat za gospodarow ie odpadami) - 2.700,00 zł, 


f) wpływy za upomnienia- 5.200,00 zł. 
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II. WYDATKI BUDŻETU GMIN~ 
Budżet Gminy po stronie wyd~tków zamyka się kwotą 23.079.493,00 zł. 

i uwzględnia następujące wielkości: ~; 
- wydatki bieżące - 19.254.493, O zł, w tym: 

a) obsługa długu - 70.000,00 ł, 

- wydatki majątkowe -3.825.000,00 zł, w tym: 
a) na zadania inwestycyjne - 3.825.000,00 zł. 

Dział 010 ROLNICTWO I LOWltCTWO 

Budżet przewiduje wydatki na:! 
a) wpłaty gmin na rzecz izb rolnilCzych - 10.004,00 zł. Zgodnie z ustawą 

o izbach rolniczych (art. 35 uft. 1 pkt. 1 ) dokonuje się odpisu 2% od 
uzyskanych wpływów z tytułu po atku rolnego. 

Dział 400 WYTWARZANIE I .ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ, GAZ:I WODĘ 

Budżet przewiduje środki w nisokości 4.130.448,00 zł i są to środki: 
a) 	na bieżące utrzymanie stacji wodociągowej w Łaziskach i Grzybowie 

wraz z obsługą - 305.448,00 ł w tym: na wynagrodzenia osobowe dla i 

pracowników - 117.000,00 zł, • 
I 

b) na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa 3 zbiorników retencyjnych wraz 
z przebudową Stacji Uzdatni ant· a Wody w Bończy - 3.825.000,00 zł. 
Zadanie realizowane będzie z środków Unii Europejskiej oraz środków 
własnych gminy (Umowa o rzyznanie pomocy Nr 00156 - 65150
UM0700236/19 z Samorządem Województwa Mazowieckiego). Są to 
środki z Programu Rozwoju dbszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na 
środki pochodzące z Unii Eu~opejskiej zaciągnięta będzie pożyczka na 
wyprzedzające finansowanie (1 .978.451,00 zł). 

1

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

Budżet przewiduje środki w ~;sokości 289.462,00 zł, w tym na: 
a) 	bieżące naprawy dróg gmi nych (równanie nawierzchni, zakup 

i transport żwiru, odśnieżanie itp.) - 70.000,00 zł. 
Wykaz dróg przewidzianych d. naprawy zostanie sporządzony przez 
pracownika Urzędu Gminy na poqstawie pisemnych zgłoszeń dostarczonych 
przez sohysów i zaakceptowanych, przez Wójta Gminy, 

b) za zajęcie pasa drogowego (droga rojewódzka) - 97,00 zł, 
c) za zajęcie pasa drogowego (droga rowiatowa) - 9.365,00 zł, 
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d) 	na zakup usługi przewozów pa~ażerskich w granicach administracyjnych 
gminy 210.000,00 zł, w tym: 1 0.000,00 zł - środki z budżetu Państwa 
z Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej, 30.000,00 zł - środki Województwa Mazowieckiego na wypłatę 
rekompensaty dla PKS w części tanowiącej zwrot utraconych przychodów 
i poniesionej straty z tytułu stoso . ania ustawowych uprawnień do ulgowych 
przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym i 30.000,00 zł środki 

własne gminy. I 

Dział 700 GOSPODARKA MIES KANIOW A 

Wydatki w tym dziale budżet zamykają się kwotą 84.400,00 zł i są to 
wydatki na bieżące naprawy i remo ty budynków mieszkalnych i użytkowych 
stanowiące mienie gminne, opłaceni energii, ubezpieczenie budynków, zakup 
oleju opałowego do Domu Nauczypiela w Słubicach i do Ośrodka Zdrowia 
Słubice oraz zakup peletu do budynk1l1 po byłej Weterynarii (budynki stanowiące 
własność gminy) i innych materiałów - 84.400,00 zł. 

i 

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁ GOWA 

W tym dziale przewiduje się wydatki za sporządzenie projektu decyzji 
o warunkach zabudowy - 18.000,00 ił, . 

Dział 750 ADMINISTRACJA PUijLICZNA 

Budżet przewiduje wydatki w wocie 2.678.398,00 zł, w tym m. in. na: 
- zadania realizowane z zakre administracji rządowej - 57.841,00 zł 

(środki z dotacji), 

- koszty Rady Gminy - 100.20 ,00 zł. W powyższej kwocie zaplanowane 
są m.in. środki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady 
i Komisji oraz dieta dla Przewqdniczącego Rady Gminy, 

- koszty Urzędu Gminy zamykają się kwotą ogółem 2.426.975,00 zł, 

w tym: 
a) 	 koszty utrzymania Urzęd Gminy - 2.386.975,00 zł w tym na 

wynagrodzenia osobowe 1.670.000,00 zł. W powyższej kwocie 
zaplanowane są trzy nagrody jubileuszowe dla pracowników Urzędu, 
oraz odprawy emerytalne, • 

b) 	 na prowizję sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych oraz 
inkasa opłaty targowej - 40.000,00 zł. 

i 



- zatrudnienie pracowników w nimach prac publicznych - 52.693,00 zł, 

- środki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady 
Gminy zaplanowano w kwoCiel- 20.100,00 zł, 

- na promocję Gminy zaplanowto środki w kwocie - 18.000,00 zł, 

- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP -1.934,00 zł, 
i 

- dotacja dla Województwa Mązowieckiego na utrzymanie technicznego 
systemu e-Urząd - 655,00 zł. 

Dział 751 	 URZĘDY NACZE CH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KON .ROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA 

W dziale tym planuje się wydatki z dotacji na pokrycie kosztów 
prowadzenia i aktUaliZO~nia stałeg1rejestru wyborców - 930,00 zł. 

Dział 754 	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROW. 

Budżet przewiduje środki w ~sokości 73.750,00 zł i są to środki na 
dofinansowanie działalności tereno~ch jednostek OSP, w tym. m. in. zakup 
paliwa, sprzętu, ubezpieczenia straż ków i samochodów strażackich, wypłatę 
ekwiwalentów, wynagrodzenie Gmin ego Komendanta OSP. 

Dział 757 	OBSŁUGA DŁUGU PU LICZNEGO 

W tym dziale zaplanowane są grodki na zapłatę odsetek od zaciągniętych 
pożyczek w 2013 r., w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w warszawie'łkredytu zaciągniętego w 2014 r. w Banku 
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Oddział,w Płocku i pożyczki zaciągniętej 
w 2021 r. w Narodowym Funduszu chrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie - 70.000,00 zł. ! 
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Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 

W dziale tym planuje się: 
a) rezerwę ogólną w kwocie - 79.02 ,00 zł. 

Zgodnie z ustawą o finansach ub licznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
(art. 222 ust. 1) w budżecie jst t .orzy się rezerwę ogólną w wysokości nie 
niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. 

b) 	rezerwę celową w wysokości 41.000,00 zł na realizację zadań własnych 
z zakresu zarządzania kryzysowego. 
Zgodnie z ustawą o zarządzaniu i kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
(art. 26 ustA) w budżecie jst t orzy się rezerwę celową na realizację 

w/w zadań w wysokości nie mniej zej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego, pomni . szonych o wydatki inwestycyjne, wydatki 
na wynagrodzenia i pochodne or . wydatki na obsługę długu. 

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Budżet przewiduje wydatki w . m dziale w kwocie 8.151.073,00 zł. 
Wydatki w rozdziale szkoły podsta owe zamykają się kwotą 5.809.326,00 zł, 
z tego: 

a) 	 dla Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku 
przewidziane są środki w kwocie [.255.571,00 zł. 
W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli 
i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz 
zabezpieczone są środki na bieżącą działalność szkoły - zakup oleju 
opałowego, opłacenie usług tele:6 nicznych, opłacenie energii, ubezpieczenie 
budynku oraz pracowni kompute owej, zakup pomocy dydaktycznych itp. 
Ponadto zabezpieczone są śro i na dwie nagrody jubileuszowe dla 
nauczyciela i pracownika obsługi raz odprawa emerytalna, 

b) 	 dla Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach 
zaplanowane są środki w wysoko~ci 3.378.046,00 zł. 
W powyższej kwocie mieszczą. się wynagrodzenia osobowe nauczycieli 
i obsługi wraz z pochodnymi, i dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz 
zabezpieczone są środki na bi żącą działalność szkoły zakup oleju 
opałowego, opłacenie usług tele:6 nicznych, opłacenie energii, ubezpieczenie 
budynku oraz pracowni komputer wej, zakup pomocy dydaktycznych itp. 
Ponadto zabezpieczone są środki. na nagrody jubileuszowe dla pięciu osób 
w tym: trzech pracowników obsługi oraz dwóch nauczycieli i odprawa 
emerytalna, 
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c) plan finansowy Szkoły Podstawo I ej w Świniarach wynosi 1.168.409,00 zł. 
W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli 
i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz 
zabezpieczone są środki na bi żącą działalność szkoły - zakup oleju 
opałowego, opłacenie usług telefi . nicznych, opłacenie energii, ubezpieczenie 
budynku oraz pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych itp. 
Ponadto zabezpieczone są środki pa nagrody jubileuszowe nauczycieli, 

d) partycypacja w kosztach oddelegowania pracowników do pracy 
międzyzakładowej organizacji wiązkowej - Oddział Powiatowy ZNP 
w Płocku (porozumienie zawarte z Urzędem Gminy w Nowym Duninowie) 
- 6.300,00 zł, 

e) 1.000,00 zł na umowę zlecenie. dla ekspertów (egzamin na nauczyciela 
.) mianowanego). 

Ponadto w dziale tym zabezpiecz6ne są środki na zadania: 

dowożenie uczniów do na terenie gminy własnym 

i wynajętym autobusem zapIano ane są środki w wysokości 292.573,00 zł, 

- utrzymanie oddziałów prze szkolnych we wszystkich szkołach 
podstawowych z terenu gminy - 326.242,00 zł 
z tego: I 

a) oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Słubicach - 150.05~,00 zł, 

b) oddział przedszkolny przy Sz le Podstawowej im. Władysława Jagiełły 
w Piotrkówku 98.917,00 zł, 

c) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Świniarach 
77.274,00 zł. 

- utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Słubicach - 597.936,00 zł. 
W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli I 

i obsługi wraz z pochodnymi, I dodatki wiejskie, dla nauczycieli oraz 
zabezpieczone są środki na b'eżącą działalność przedszkola. Ponadto 
zabezpieczone są środki na nagr dę jubileuszową pracownika obsługi oraz 
odprawę emerytalną. 

- wydatki związane z uczęszczani m dzieci z naszego terenu do przedszkoli 
samorządowych na terenie innych! gmin 60.000,00 zł. 

- odpisy na zakładowy fundusz I świadczeń socjalnych dla nauczycieli 
emerytów i rencistów - 53.235,00 zł, z tego: 
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a) Szkoła Podstawowa im. Ojc Świętego Jana Pawła II w Słubicach 
34.446,00 zł, I 

b) Szkoła Podstawowa w Świniarach - 6.263,00 zł, 
c) Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku - 9.395,00 zł, 
d) Przedszkole Samorządowe w S~bicach- 3.131,00 zł. 

- dokształcanie nauczycieli - 32.535,00 zł z tego: 
a) Szkoła Podstawowa im. Ojc Świętego Jana Pawła II w Słubicach 

17.859,00 zł, 
b) Szkoła Podstawowa im. Wład sława Jagiełły w Piotrkówku - 6.233,00 zł, 
c) Szkoła Podstawowa w Świnia ach - 6.008,00 zł, 
e) Przedszkole Samorządowe w łubicach - 2.435,00 zł. 

- na utrzymanie stołówki szkolne - 434.956,00 zł. tj. na wynagrodzenie 
osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup artykułów 

żywnościowych do sporządzenia posiłków ( obiady) i zakup środków 
czystości, 

- na realizację zadań wymagającyąh stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci i niłodzieży w szkołach podstawowych 
279.500,00 zł w tym: 
a) w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach 

180.200,00 zł, . 

b) w Szkole Podstawowej im. 
 Władysława Jagiełły w Piotrkówku 

18.400,00 zł, 
c) w Szkole Podstawowej w Świn arach - 80.900,00 zł, 

- na realizację zadań wymagający h stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci w p zedszkolach, oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych i inny h formach wychowania przedszkolnego 
19.000,00 zł, 

- na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Słubicach - 245.770,00 zł. 

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 

Budżet przewiduje środki w wysokości 29.975,00 zł na realizację 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
oraz środki w wysokości 1.000,0 zł na realizację gminnego programu 
przeciwdziałania narkomanii. 

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 

Budżet zamyka się kwotą - 90 .317,00 zł, tym: 
- wydatki na zadania zlecone (z otacji) - 1.523,00 zł, 
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- wydatki na zadania własne (z 478.980,00 zł, 
- środki własne gminy - 422.81 

Ze środków własnych w wysokości 4 2.814,00 zł planuje się sfinansować: 
a) usługi opiekuńcze - 57.404,00 Izł, które świadczone są przez 1 pracownicę 

zatrudnioną na pełnym etacie, , 
b) zasiłki celowe w kwocie 51.000,00 zł, 
c) dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

z tytułu wykonywania zadań w asnych - 149.210,00 zł, 
d) na dożywianie dzieci w szkoła h - 34.000,00 zł, 
e) na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy 

w Rodzinie - 1.200,00 zł (wy atki na realizację zadań o których mowa 
w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie), 

t) na opłacenie pobytu naszyph mieszkańców w Domach Pomocy 
Społecznej - 130.000,00 zł. i 

Wydatki, które będą pochodzić z dotficji na zadania własne zamykają się kwotą 
478.980,00 zł, z tego: 

- na utrzymanie GOPS - 186.00 ,00 zł, 


- na wypłatę zasiłków okresowy h - 94.000,00 zł, 


- na wypłatę zasiłków stałych - 37.000,00 zł, 


- na opłacenie składki zdrowotn U 12.400,00 zł, 


- na dożywianie uczniów - 49.580,00 zł. 


Na zadanie zlecone (z dotacji) -11.523,00 zł zaplanowane są środki na 
wynagrodzenie za sprawowanie opieki. 

WYCHOWAWCZADział 854 EDUKACYJNA OPlE 

W dziale tym przewidziane są datki na: 
a) stypendia dla uczniów uzdolniony h ze szkół podstawowych - 20.000,00 zł 

(środki własne gminy). . 
Celem lokalnego programu jest. finansowe wspieranie rozwoju uczniów 
osiągających wyniki co najmni~j na poziomie określonym w Uchwale 
Nr XVII.l29.2020 Rady Gminy I Słubice z dnia 23 września 2020 r. 
w sprawie utworzenia Lokalp.ego Programu Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. 

b) stypendia socjalne - 15.000,00 zł środki własne gminy). 
Rada Gminy Słubice w dniu 14 kwietnia 2005 r. podjęła Uchwałę 
Nr XXIV /159/05 w sprawie: re ulaminu udzielenia pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym. Powyż. za Uchwała została zmieniona w dniu 
25 października 2017 r. Uchwałą! Nr XXX. 176.2017 Rady Gminy Słubice 
oraz w dniu 9 października 2018 r Uchwałą Nr XLI.234.20 18 Rady Gminy 
Słubice. I 
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Łącznie w dziale tym zaplanowane s środki w wysokości - 35.000,00 zł 

Dział 855 RODZINA 

a) 

b) 

c) 
d) 
e) 

W dziale tym przewidziane są środki w wysokości 4.451.143,00 zł w tym: 
1.973.000,00 zł na zasiłki wybhowawcze (Rządowy Program Rodzina 
500 PLUS), . 
2.348.000,00 zł na świadczenia· rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz na 
ubezpieczenia emerytalne i rento e wraz z kosztami obsługi, 
52.143,00 zł na asystenta rodziny (wynagrodzenia wraz z pochodnymi), 
składki na ubezpieczenie zdrowo e - 66.000,00 zł, 
na pokrycie kosztów utrzym ia dzieci w rodzinach zastępczych -
12.000,00 zł. 

Dział 900 GOSPODARKA KOMqNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

W/g budżetu wydatki w tym ~ale zamykają się kwotą 1.553.166,00 zł. 
W grupie tej zabezpieczone są środki m.in. na: 

a) oświetlenie uliczne dróg g innych, powiatowych wojewódzkich 
214.000,00 zł. w tym: 
- na energię 98.000,00 zł 
- na konserwację oświetlenia I I16.000,00 zł. 
Oświetlenie uliczne jest na terenie gminy Słubice. Usytuowane jest przy 
drogach gminnych, powiato~ch i drodze wojewódzkiej. Większość 
oświetlenia znajduje się w miejscowości gminnej - Słubice. 

b) bieżące funkcjonowanie oczys czalni ścieków w Słubicach zaplanowane 
są środki w wysokości 2 1.318,00 zł, w tym: na wynagrodzenia 
osobowe pracowników - 102.0 0,00 zł. 

c) utrzymanie składowiska o adów w Grabowcu 
udostępnienie danych meteorologicznych - 6.000,00 zł, 

tj. monitoring, 

I 

d) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia 
Pojezierza Gostynińskiego - 11..250,00 zł, 

Gmin Turystycznych 

e) składka członkowska na 
5.000,00 zł, 

rze z Stowarzyszenia "Aktywni Razem" 

f) środki z tytułu opłat za k zystanie ze środowiska - 2.200,00 zł 
przeznacza się na zakup workw, rękawic, materiałów informacyjnych 
2.200,00 zł, . 
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g) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
(odbieranie, transport, zbierante, odzysk + unieszkodliwienie odpadów) 
oraz na koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi - 1.071.398,00 zł, (81.453,00 zł koszty obsługi 
i 989,945,00 zł koszty fu:nkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami), 

h) 	na program opieki nad zwi rzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 
bezdomności zwierząt na teren'e gminy Słubice - 10.000,00 zł, 

I 
i 

i) 	 na opłaty stałe i zmienne za PtbÓr wód podziemnych i za wprowadzenie 
ścieków komunalnych zoczys czalni do ziemi rowu melioracyjnego 
32.000,00 zł. Opłatę powyszą odprowadza się do Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni we Włocławku, 

Dział 921 KULTURA I OCHRON~ DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Budżet przewiduje wydatki w kwocie 386.000,00 zł, w tym na: 
a) dotacja podmiotowa z budżetu i miny dla samorządowej instytucji kultury 

- Gminnej Biblioteki Publiczn . w Słubicach - 330.000,00 zł, 
b) na działalność kulturalną w minie przewidziane są środki w kwocie 

56.000,00 zł. 

Dział 926 KUL TURA FIZYCZNA 

W/g budżetu wydatki w tym . iale zamykają się kwotą - 87.400,00 zł. 
Powyższa kwota zostanie wykorzystaha na: 
a) utrzymanie boiska "Orlik" 21.200,00 zł, 
b) utrzymanie gminnego boiska SpOItOwego w m. Słubice - 6.200,00 zł, 
c) dotacja dla stowarzyszeń - 60.000,00 zł. 

W 2022 r. zadanie wymIemone iW pkt. c będzie realizowane poprzez 
stowarzyszenia tj. kluby sportowe. 
Na realizację zadania w zakresie upo szechniania kultury fizycznej i sportu tj. na 
organizację zajęć sportowych i w półzawodnictwa sportowego w różnych 
dyscyplinach sportowych planuje się przeznaczyć środki w wysokości 
60.000,00 zł. 

Powierzenie w/w zadania tastąpi po przeprowadzeniu otwartego 
konkursu ofert. 

W 2022 r. przypadają do spłaty raty pożyczek w wysokości 40.681,00 zł. 
zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

I 
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Wodnej w Warszawie, spłaty ratt kredytu w wysokości 250.000,00 zł 
zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I Oddział w Płocku 
i spłatę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 330.000,00 zł. Ogólna kwota spłat 
pożyczki i kredytu wynosi 620.681 00 zł. Ponadto w roku 2022 planuje się 
zaciągnąć pożyczkę w wysokoś i 1.978.451,00 zł na wyprzedzające 

finansowanie w BGK. W przyc odach budżetu zaplanowane są środki 
w wysokości 385.681,00 zł - są to środki na uzupełnienie dochodów gminy, 
które wpłyną w 2021 r. i nie zostaną datkowane. 

Realizacja planu po stronie datków jest uwarunkowana skuteczną 
i terminową realizacją dochodów. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 DOCHODY 

w złotych 

Dział Nazwa Plan ogółem 

1 

010 

4 
b eżące 

Rolnictwo i łowiectwo 
w tym z tytUłU dotaCji I środków f a finansowanie 
wydatków na realizację zadań firlansowanych z 
udziałem środków, o których mora wart. 5 ust. 1 
pkt 2 i 3 • 
wptywy z najmu I dZlerzawy SKłąOnlKOW 
majątkowych Skarbu Państwa, j ~dnostek 

5 

3100,00 

0,00 

ych jednostek 
zaliczanych do sektora finansó\\ publicznych oraz 
innych umów o oodobnym chars kterze 
vvytwarzanle I zaopatrywanie w ~nerglę 

samorządu terytorialnego lub in 

400 elektrvczna, caz i wode • 
w tym z tytUłU dotaCji I śrOdkOw ~a finanSOWanie 
wydatków na realizację zadań fi~ansowanych z 
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 
pkt 2 i 3 
Wpływy z usług 

Wpływy z pozostałych odsetek 

Transport i łączność 
w tym z tytUłU dotaCji I srOdkOW rta finanSOwanie 
wydatków na realizację zadań fil1ansowanych z 
udziałem środków, o których m9wa wart. 5 ust. 1 

600 

i pkt 2 i 3 
Srodki otrzymane z państwowyc h funduszy 

I celowych na realizację zadań bi ~żących jednostek 
sektora finansów publicznych 

Wpływy z róznych rozliczeń 

Gospodarka mieszkaniowa 
w tym z tytUłU ootaCjl I srOdKOW ha finansowanie 
wydatków na realizację zadań finansowanych z 
udziałem środków, o których me 

700 

wa wart. 5 usl. 1 
Ipkt2 i 3 
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości 

wptywy z najmu I oZlerzawy SkUdnlkOW 
majątkowych Skarbu Państwa, ~dnostek 
samorządu terytorialnego lub inhYCh jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 
innych umów o Dodobnym char' kterze 
Wpływy z usług 

Wpływy z pozostałych odsetek 

Administracja publiczna 
w tym z tytUłU ootacJI I środków na finansowanie 
wydatków na realizację zadań fi",ansowanych z 
udziałem środków, o których m6wa wart. 5 ust. 1 
pkt 2 i 3 

Wpływy z tytułu kosztów egzek 


750 

cyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów upomnie '\ 

Wpływy z różnych dochodów 

3100,00 

453000,00 

0,00 

452000,00 

1000,00 

180000,00 

0,00 

150000,00 

30000,00 

92306,00 

0,00 

7906,00 

46000,00 

38000,00 

400,00 

62941,00 

0,00 

2100,00 

3000,00 
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uotacJa a na 

realizację zadań bieżących z 
 esu administracji 

rządowej oraz innych zadań zl onych gminie 
 57841,00 
(związkom gmin, związkom po atowo-gminnym) 
ustawami 

państwowej, 
930,00751 nictwa 


w tym z tyt u olacJl1 ro wr 
a finansowanie 

wydatków na realizację zadań fir 
ansowanych z 

0,00
udziałem środków, o których mo Na wart. 5 ust. 1 

okt 2 i 3 

DotaCja celowa otrzymana z DUO 
 etu państwa na 

realizację zadań bieżących z za~ resu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
 930,00 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami 
Dochody od osób prawnych, od sób fizycznych i 

756 od innych jednostek nieposiadaj cych osobowości 4297951,00 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
w tym z tytułu dotaCji I środków r a finansowanie 

wydatków na realizację zadań fir 
ansowanych z 

0,00
udziałem środków, o których mo iVa wart. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 

Wpływy z podatku dochodowegc 
od osób 

2153097,00
fizycznych 

Wpływy z podatku dochodowego od osób 
8579,00

prawnych 

Wpływy z podatku od nieruchom pści 1 121 500.00 

Wpływy z podatku rolnego 500200,00 

Wpływy z podatku leśnego 45300,00 

276600,00Wpływy z podatku od środków tr _nsportowych 

Wpływy z podatku od dZiałaln:śf~!~:podarCZej 

osób fizycznych, opłacanego 
 karty 3300,00 
podatkowej • 

Wpływy z podatku od spadków i ~arowizn 3000,00 

Wpływy z opłaty skarbowej 21000,00 

Wpływy z opłaty targowej 5000.00 

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 36000,00 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
30975,00

napojów alkoholowych 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialne~o na podstawie 
 3000,00 
odrębnych ustaw 

88300,00Wpływy z podatku od czynności fYWilnoprawnych 

Wpływy z odsetek od nietermino'("Ych wpłat z tytułu 
2 100,00 

podatków i opłat 

Różne rozliczenia 8 471613,00 
w tym z tytUłU ootac)1 I srOOKow !'ja finansowanie 
wydatków na realizację zadań finansowanych z 

758 

0,00
udziałem środków, o których mowa wart. 5 usl. 1 

pkt 2 i 3 

Wpływy z pozostałych odsetek 
 10000,00 

Wpływy z różnych dochodów 50000,00 

Subwencje ogólne z budżetu państwa 8411 613,00 

Oświata i wychowanie 254 000,00 
w tym z tytUłU Oolac)1 I sroaKow ~a nnansowanle 
wydatków na realizację zadań finansowanych z 

801 

0,00udziałem środków, o których mo{va wart. 5 ust. 1 

Pkt 2 i 3 

Wpływy z opłat za korzystanie z ~chowania 


6000,00
przedszkolnego 
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Wpływy z usług 248000,00 

852 Pomoc społeczna 480503,00 
w tym z tytUłU dotaCji I SrodKOw n 
wydatków na realizację zadań fin 
udziałem środków, o których mo 

IDkt 2 i 3 

a finansowanie 
~nsowanych z 
~a wart. 5 ust. 1 

0,00 

IDotaCja celowa otrzymana z Dua 
realizację zadań bieżących z zak 
rządowej oraz innych zadań zlec 
(związkom gmin, związkom powi 
ustawami 

etu panstwa na 
esu administracji 

pnych gminie 
~towo-gminnym) 

1 523,00 

Dotacja celowa otrzymana z bud 
realizację własnych zadań bieżą 

(związków gmin, związków POWil 

etu państwa na 
ych gmin 
towo-gminnych) 

478980,00 

855 Rodzina 4393000,00 
w tym z tytUłU aotacJI I SroaKOw n 
wydatków na realizację zadań fin 
udziałem środków, o których mo 

IDkt 2 i 3 

'" finansowanie 
~nsowanych z 
~a wart. 5 ust. 1 

0,00 

I DotaCja celowa otrzymana z bud 
realizację zadań bieżących z zak 
rządowej oraz innych zadań zlec 
(związkom gmin, związkom powi 
ustawami 

etu panstwa na 
esu administracji 

pnych gminie 
~towo-gminnym) 

2414000,00 

IL.IU'''''J'' ""'V"" VLI'Y' """" , uuu 
zadania bieżące z zakresu admi 
zlecone 
gminom (związkom gmin, związ~ 
gminnym), związane z realizacją 
wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w 

1,i7i..,..i 

f""U iJ""'"'''' "" 
istracji rządowej 

~m powiatowo
świadczenia 

wychowywaniu 

1 973000.00 

Dochody jednostek samorządu t 
związane z realizacją zadań z za 
rządowej oraz innych zadań zlec 

rytorialnego 
~resu administracji 
pnych ustawami 

6000,00 

900 Gospodarka komunalna i ochron ~ środowiska 1 146698,00 
w tym z tytUłU dotaCji I SrOdKOW n 
wydatków na realizację zadań fin 
udziałem środków, o których mo 

IDkt 2 i 3 

a finansowanie 
ansowanych z 
~a wart. 5 ust. 1 

0,00 

Wpływy z innych lokalnych opłat 
jednostki samorządu terytorialne 
odrębnych ustaw 

pobieranych przez 
~o na podstawie 1 071 398,00 

Wpływy z tytułu kosztów egzeku 
komorniczej i kosztów upomnień 

yjnych, opłaty 
5200,00 

Wpływy z różnych opłat 2200,00 

Wpływy z usług 65000,00 

Wpływy z odsetek od nietermino 
podatków i opłat 

M'ch wpłat z tytułu 
2700,00 

Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 

bieżące razem: 19 836 042,00 
w tym z tytułu dotaCji I SrodKOw r 
wydatków na realizację zadań fin 
udziałem środków, o których mo 
Dkt 2 i 3 

a finansowanie 
ansowanych z 
~a wart. 5 ust. 1 

0,00 

ma ątkowe 
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 500000,00 

w tym z tytUłU dotaCji I SrOdKOW r 
wydatków na realizację zadań fir 
udziałem środków, o których mo 
Dkt 2 i 3 

a finansowanie 
ansowanych z 
~a wart. 5 ust. 1 

0,00 

Wpływy ze sprzedaży składnikó~ majątkowych 1 500000,00 
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ma 'ątkowe razem: 1500000,00 
w tym z tytUłU dotaCji I Srodl<Ow r 
wydatków na realizację zadań fin 
udziałem środków, o których mo 
okt2i3 

a finansowanie 
ansowanych z 
iVa wart. 5 ust. 1 

0,00 

Ogółem: 21 336 042,00 
w tym z tytUłU dotaCji • 
I środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem 
środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 I 
3 

0,00 
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