
Uchwala Budietowa Gminy Siubice na rok 2022 

Nr ~1I.209.2021 

Rad~.?Iminy Siubice 


z dnia 17 grudnia 2021 r. 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym (t.j. [)z. 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. 1 pkt 1,art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.2

) Rada Gminy Siubice 
uchwala, co nast~puje: 

§ 1 

Ustala siy dochody budzetu Gminy Slubice w l,!cznej kwocie 21.336.042,00 zl 
I 

wtym: 

1) dochody biez'!ce w kwocie 19.836.042,00 zl, 

2) dochody maj,!tkowe w kwocie 1,500.000,00 zl, zgodnie z zal,!cznikiem nr 1 


do niniejszej uchwaly, 

§2 

Ustala siy wydatki budzetu Gminy Slubice w l,!cznej kwocie 25.201.732,00 zl, 

wtym: 

1) wydatki biez'!ce w kwocie 19.254.493,00 zl, 

2) wydatki maj'!tkowe w kwocie 5.947.239,00 zl, 

zgodnie z zal,!cznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 


§3 

1. Roznica miydzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budzetu 
w kwocie 3.865.690,00 zl, kt6ry zostanie pokryty przychodami: 

a) 1.978.451,00 zl z pOZyczki na wyprzedzaj'!ce finansowanie, 
b) 1.887.239,00 zl z nier korzystanych srodkow pieniyZnych na 

rachunku biez'!cym budzetu. 

I Zmianc; ustawy opublikowano w Dz. U. z 2021 L , poz. 1834. 

2 Zmianc; ustawy opublikowano w Dz. U. z 2021 r., poz. 1535, poz. 1773 . 




2. 	 Ustala sit( przychody w wysbkosci 4.486.371,00 zl oraz rozchody
I 

w wysokosci 620.681,00 zl, zgbdnie z zal~cznikiem Nr 3 do mmeJszeJ 
uchwaly. I 

§4 

Limit zobowi~zan: 
a) z tytulu pOZyczki na wyprzedzaj~ce finansowanie w kwocie 

1.978.451,00 zl, 
b) z tytulu kredyt6w zaci~ganych na sfinansowanie przejsciowego 

deficytu budzetu w kwocie 200.000,00 zl. 

§5 

1. 	 Ustala sit( rezerwt( og61n~ w wysdkosci 79.027,00 zl. 
2. 	 Ustala sit( rezerwt( celow~ w wysokosci 47.000,00 zl na realizacjt( zadan 

wlasnych z zakresu zarz~dzania kryzysowego. 

§6 

Ustala sit( dochody i wydatki zwi~ane z realizacj~ zadan z zakresu 
administracji rz~dowej i innych zleconych odrt(bnymi ustawami, zgodnie 
z zal~cznikiem nr 4 do niniejszej uchwaly. 

§7 

1. 	 Ustala sit( dochody w kwocie 30..975,00 zl z tytulu wydawania zezwolen na 
sprzedaz napoj6w alkoholowych oraz wydatki w kwocie 29.975,00 zl na 
realizacjt( zadan okreslonych w gminnym programle profilaktyki 
i rozwi~zywania problem6w alkoholowych. 

2. 	 Ustala sit( wydatki w kwocie 1.000,00 zl na realizacjt( zadan okreslonych 
w gminnym programie przeciwd?:ialania narkomanii. 

3. 	 Ustala sit( dochody pochodz~ce z oplat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w kwocie 1.071.398,00 zl oraz wydatki w kwocie 
1.071.398,00 zl na pokrycie koszt6w funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 

4. 	 Ustala sit( dochody z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska w kwocie 
2.200,00 zl oraz wydatki na realizacjt( zadan, 0 kt6rych mowa wart. 400a 
ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 2

1

1-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1973) w kwocie 2.200,00 zl. 
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§8 


1. 	 Ustala siy dotacjy podmioto\\{~ dla Gminnej Biblioteki Publicznej
I 

w Slubicach - zgodnie z zal~cznikiem nr 5 do niniejszej uchwaly. 
2. 	 Ustala siy dotacje celowe dla podmiotow zaliczanych i niezaliczanych do 

sektora finansow publicznych, zgodnie z zal~cznikiem nr 6. 

§9 

Ustala siy wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok, nie objyte wykazem 
przedsiywziyc do wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z zal~cznikiem nr 7 
do niniejszej uchwaly. 

§ 10 

Upowamia siy W ojta do: 
1) zaci~gania kredytow na pokrycie lwystypuj~cego w ci~gu roku przejsciowego 

deficytu budzetu do wysokosci 2()0.000,00 zl, 
2) lokowania wolnych srodk6w budzetowych na rachunkach bankowych 

w innych bankach, 
3) 	 dokonywania zmian w planie wydatkow biez~cych na wynagrodzenia 

i uposazenia ze stosunku pracy, z wyl~czeniem przeniesien wydatkow 
miydzy dzialami, 

4) 	 dokonywania zmian w ramach dzialu w planie rocznych zadan 
inwestycyjnych bez mozliwosci wprowadzenia nowych zadan i rezygnacji 
zadan przyjytych. 

§ 11 

Wykonanie Uchwaly powierza siy W ojtowi Gminy Slubice. 

§ 12 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji 
I 

w Dzienniku Urzydowym Wojewodztwa Mazowieckiego oraz na tablicy 
ogloszen Urzydu Gminy. 

,J . I r. 'Isze' 'ski 



I • 
UZASADNIENIE ~O BUDZETU GMINY 

NA 2p22 ROK 

Podstawy do opracowania budzetu Gminy na 2022 rok stanowi,! 
nastypuj,!ce akty prawne: 

1) 	 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'!dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., 
poz. 1372 ze zm.). 

2) 	 Obowi,!zuj,!ca klasyfikacja budzetowa - Rozporz,!dzenie Ministra Finans6w 
z dnia 2 marca 2010 r., w sprawie szczeg6lowej klasyfikacji dochod6w, 
wydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz srodk6w pochodz,!cych ze zr6del 
zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.). 

3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., 0 finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 305 ze zm.). 

4) 	 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. 0 dochodach jednostek samorz'!du 
terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1672). 

Wykorzystano takZe: 

1) Komunikat Prezesa Gl6wnego Urzydu Statystycznego z dnia 20 pazdziernika 
2021 r., w sprawie sredniej ceny .skupu Zyta za okres 11 kwartal6w byd,!cej 
podstaw,! do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. z 2021 r. 
poz.951). 

2) Komunikat Prezesa Gl6wnego Urtzydu Statystycznego z dnia 20 pazdziernika 
2021 r., w sprawie sredniej ceny sprzedaZy drewna, obliczonej wedlug 
sredniej ceny drewna uzyskanej przez nadlesnictwa za pierwsze trzy kwartaly 
2021 r., (M. P. z 2021 r., poz.950). 

3) Obwieszczenie Ministra Finans6w, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 
22 lipca 2021 r., w sprawie g6rnych granic stawek kwotowych podatk6w 
i oplat lokalnych na rok 2022 (M.P. z 2021 r., poz. 724). 

Dochody i wydatki budzetu Gminy 20staly skalkulowane przy uwzglydnieniu: 

1. 	 Przewidywanego wykonania za 2021 rok. 
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2. 	 Przyjt(cie wskaznika wzrostu po~atkow i oplat na poziomie - od 4% do 
15%. I 

3. 	 Przyjt(cie skladki na Fundusz Pracy w wysokosci 2,45% podstawy wymiaru 
skladki na ubezpieczenie spoleczrle. 

4. 	 Wynagrodzenia osobowe pracowAikow - wzrost 0 ok 5%. 
5. 	 Otrzymanej z Ministerstwa Finansow, Funduszy i Polityki Regionalnej 

infonnacji 0 wysokosci udzialow w podatkach stanowi~cych dochod 
budzetu pat1stwa oraz subwencji ogolnej - (zal~cznik do pisma 
nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 p~dziemika 2021 r.). 

6. 	 Otrzymanej z Mazowieckiego Urzt(du Wojewodzkiego w Warszawie 
Wydzialu Finansow i Budzetu infonnacji 0 wysokosci dotacji na zadania 
z zakresu administracji rz~dowej realizowanej przez Gmint(, dotacji na 
zadania wlasne - pismo Nr WF-I.3112.24.42.2021z dnia 22 pazdziemika 
2021 r. 

7. 	 Otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Plocku 
infonnacji 0 wysokosci dotacji na prowadzenie i aktualizacjt( stalego rejestru 
wyborcow - pismo Nr DPL. 3112-14/2021 z dnia 20 pazdziemika 2021 r. 

I. 	 DOCHODY BunZETU GMINY 

L~czne dochody budzetu gminy wyszacowano na kwott( 21.336.042,00 zl. 
Struktura zaplanowanych dochodow ogolem 21.336.042,00 zl przedstawia sit( 
nastt(puj~co: 

-	 dochody wlasne gminy 7.848.155,00 zl, stanowi~ 36,8%, 
-	 subwencja ogolna w kwocie 8.411.613,00 zl, stanowi 39,4%, 
-	 dotacje w wysokosci 5.076.274,00 zl, stanowi~ 23,8%. 

Zal~cznik Nr 1 przedstawia strukturt( dochodow z podzialem na dzialy 
przy jednoczesnym uwzglt(dnieniu dochodow biez~cych i maj~tkowych. 
Dochody biez~ce wynosz~ - 19.836.042,00 zl, a dochody maj~tkowe 
1.500.000,00 z1. 

DzialOl0 	ROLNICTWO I LOWIECTWO 

Budzet przewiduje dochody w kwocie 3.100,00 zl i s~ to dochody z tyt. 
czynszu za dzierzawt( obwodow lowieckich - 3.100,00 z1. 

Dzial400 	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGII; 
ELEKTRYCZNJ\, GA?- I WODI; 

W dziale tym zaklada sit( uzy$kac dochody: 

a) opI-ata za wodt( 452.000,00 zl, 

b) odsetki od nietenninowych wplat 1.000,00 z1. 
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Dzial 600 TRANSPORT I L1\CZN~SC 
I 

W budzecie zaplanowane S,! srodki w wysokosci 180.000,00 zl w tym: 
a) 150.000,00 zl (srodki z Fundbszu Rozwoju przewozow autobusowych 

o charakterze uZytecznosci publicznej) na dofinansowanie realizacji 
zadania w zakresie przewozow autobusowych 0 charakterze uZytecznosci 
publicznej przez doplaty do ceny uslugi na liniach komunikacyjnych 
w granicach gminy, 

b) 30.000,00 	 zl (srodki z Urzydu Marszalkowskiego Wojewodztwa 
Mazowieckiego) na wyplaty rekompensaty dla Przedsiybiorstwa 
Komunikacji Samochodowej w cZysci stanowi,!cej zwrot utraconych 
przychodow i pomeslOnej straty z tytulu stosowania ustawowych 
uprawnien do ulgowych przejazdow w publicznym transporcie 
zbiorowym. 

Dzial 700 GOSPODARKA MIESZKANIOW A 

Przewiduje siy uzyskac dochody w kwocie 1.592.306,00 zl i s,! to 
nastypuj,!ce rodzaje dochodow: 

a) dochody z dzierzawy mienia komunalnego tj. z wplywow z tytulu 
czynszu za wynajmowane lokale mieszkaniowe i uZytkowe byd,!ce 
wlasnosci,! Gminy - 46.000,00 zl, 

b) wplywy za centralne ogrzewanie - 38.000,00 zl, 

c) oplata za wieczyste uZytkowanie gruntow gminnych - 7.906,00 zl, 

d) odsetki od nieterminowych wplat - 400,00 zl, 

e) ze sprzedaZy maj,!tku - 1.500.000,00 zl. 


Gmina planuje sprzedaZ nieruchomosci 0 ogolnej powierzchni 5,03 ha 
polozonych w miejscowosci Slubice - dz. nr - 57317, 573/8, 573/9, 573/10, 
573/11, 573/12, 573/13, 573/14, 573/15, 573/16, 573/17, 573/18, 573/19, 
573/20, 573/21, 573/22, 573/23, 573124 i 573/25. 

Dzial750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Budzet przewiduje: 
a) dotacjy na zadania zlecone z 2akresu administracji rZ,!dowej 57.841,00 zl 

- na podstawie zawiadomienia z Mazowieckiego Urzydu Wojewodzkiego 
w Warszawie Wydzialu Finansow i Budzetu, 

b) dochody wlasne - rome dochody (prowizja od ZUS i podatku 
dochodowego) - 3.000,00 zl, 

c) wplywy za upomnienia - 2.100,00 zl. 
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Dzial751 	 URZF;DY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY 
PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 
S1\DOWNICTW A I 

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizacjt( stalego rejestru wyborcow 
930,00 zl na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego 
Delegatura w Plocku. 

Dzial756 	DOCHODY OD OSOB PRA WNYCH, OD OSOB 
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJ1\CYCH OSOBOWOSCI PRA WNEJ ORAZ 
WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM 

Budzet przewiduje dochody w kwocie 4.297.951,00 zl i s~ to nastt(puj~ce 
grupy dochodow: 

I grupa - wplywy z podatku dochodowego od osob fizycznych - wplywy 
z karty podatkowej planuje sit( uzyskac w kwocie 3.300,00 zl. 

II grupa - podatki i oplaty od osob prawnych 740.000,00 zl wsrod ktorych 
znajduj~ sit(: 

- podatek rolny 4.400,00 zl, 

- podatek lesny 25.100,00 zl, 

- podatek od nieruchomosci 703.800,00 zl, 

- podatek od srodkow transportowych 6.600,00 zl, 

- odsetki od nieterminowych wplat 100,00 zl. 


III grupa - podatki i oplaty od osob fizycznych -1.302.000,00 zl: 

- podatek od nieruchomosci - 417.700,00 zl, 

- podatek rolny - 495.800,00 zl, 

- podatek Iesny - 20.200,00 zl, 

- podatek od srodkow transportowych - 270.000,00 zl, 

- podatek od czynnosci cywilnQprawnych - 88.300,00 zl, 

- podatek od spadkow i darowizn -3.000,00 zl, 

- oplata targowa - 5.000,00zl, 

- odsetki od nieterminowych wplat - 2.000,00 zl. 


IV grupa - to wplywy z oplaty skarbowej, kwota przyjt(ta do planu 
21.000,00 zl. W tej grupie mieszczl:} sit( rowniez oplaty za wydane zezwolenia 
na sprzedaz napojow alkoholowych - jest to kwota 30.975,00 zl, wyszacowana 
na podstawie aktualnej ewidencji wydanych zezwolen na sprzedaz napojow 

- 4 



alkoholowych, wplywy z oplaty eksploatacyjnej - 36.000,00 zl oraz wplywy 
z innych oplat (za zajycie pasa drogowego) - 3.000,00 zl. 

V grupa - udzialy w podatkach stanowi~cych dochod budzetu pailstwa: 
a) planowane udzialy Gminy w podatku dochodowym od osob fizycznych 

na 2022 rok wynosz~ 2.153 ;097,00 zl na podstawie pisma Ministra 
Finansow, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 paidziemika 2021 r. 
- zal~cznika do pisma Ministra Finansow Nr ST 3.4750.31.2021, 

b) planowane udzialy w podatJru dochodowym od osob prawnych 
8.579,00 zl (pismo jak wyzej). 

Dzial758 ROZNE ROZLICZENIA 

Wedlug budzetu gminy dochody w tym dziale zamykaj~ siy kwot~ 
8.471.613,00 zl. SUbwencja ogolna na 2022 rok wedlug zawiadomienia Ministra 
Finansow, Funduszy i Polityki Regionalnej - 8.411.613,00 zl. lest to kwota 
wstypna. 
Gmina otrzymywac bydzie subwencjy ogoln~ skIadaj~c~ siy z cZysci: 
1- wyrownawczej - 4.174.976,00 zl, 
II - rownowaz~cej - 193.620,00 zl, 
III - oswiatowej - 4.043.017,00 zl. 
o ostatecznych wielkosciach poszczegolnych czysci subwencji ogolnej Gmina 
bydzie powiadomiona po ogloszeniu Ustawy Budzetowej na 2022 rok. 
W tym dziale planuje siy rowniez uzyskac dochody w kwocie 10.000,00 zl 
z tytulu odsetek od srodkow na rachunku bankowym oraz lokat terminowych 
i z tytulu zwrotu podatku VAT - 50.000,00 zl. 

Dzial801 OSWIATA I WYCHOWANIE 

Przewiduje siy uzyskac w tym dziale dochody w kwocie 254.000,00 zl 
z tytulu wplywow za: 
a) oplata za swiadczenia udzielane przez przedszkole (w czaSle 

przekraczaj~cym 5 godzin ) - 6.000,00 zl, 
b) obiady dzieci UCzyszczaj~cych do Szkoly Podstawowej im. Ojca Swiytego 

lana Pawla II w Slubicach- 150.000,00 zl, 
c) wyzywienie dzieci (obiady) z Przedszkola Samorz~dowego w Slubicach 

28.000,00 zl, 
d) za uczyszczanie dzieci z innego terenu do Przedszkola Samorz~dowego 

w Slubicach - 70.000,00 zl. 
Stolowka szkolna dziala przy Szkole Podstawowej im. Ojca Swiytego lana 
Pawla II w Slubicach, w budynku tym miesci siy rowniez Przedszkole 
Samorz~dowe w Slubicach. Dlatego tez uczniowie w/w szkoly i dzieci 
z przedszkola korzystaj~ z jednej stolowki. Stolowka szkolna nie przynosi 
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zysku, cena posilku ustalona jest w wysokosci rownej kosztom surowca 
zUZytego do przygotowania posilku. 

Dzial852 POMOC SPOLECZNA 

W dziale tym przewiduje sit( uzyskac dochody w l,!cznej kwocie 
480.503,00 zl i s,! to dotacje: 

a) 	 na sfinansowanie zadan zleconych oraz zadan wlasnych z zakresu 
pomocy spolecznej, tj. utrzymanie GOPS 186.000,00 zl, na zasilki stale 
137.000,00 zl, zasilki okresowe 94.000,00 zl, skladki na ubezpieczenie 
zdrowotne za osoby pobieraj,!ce zasilek staly w kwocie 12.400,00 zl, na 
dOZywianie uczniow - 49.580,00 zl i na oplacenie wynagrodzenia za 
sprawowanie opieki - 1.523,00 zl. 

Dzial855 RODZINA 

W dziale tym planuje sit( uzyskac dochody w kwocie 4.393.000,00 zl 
wtym: 

a) dotacja celowa na swiadczenia wychowawcze (Program Rz,!dowy 
Rodzina 500 PLUS) - 1.973.000,00 zl, 

b) dotacja celowa na swiadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 
2.348.000,00 zl, 

c) dochody z tytulu realizacji zadan z zakresu administracji rZ,!dowej 
(fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) - 6.000,00 zl, 

d) skladki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobieraj,!ce swiadczenia 
rodzinne - 66.000,00 zl. 

Dzial 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 

Zaklada sit( uzyskac dochody w kwocie 1.146.698,00 zl i s,! to 
nastt(puj,!ce zr6dla dochodow: 

a) odplatnosc za dostarczone scieki do oczyszczalni sciekow w Slubicach 
65.000,00 zl, 

b) odsetki od nietenninowych wplat (za scieki) - 200,00 zl, 
c) wplywy z tyt. oplat za korzystanie ze srodowiska - 2.200,00 zl, 
d) wplywy z oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

1.071.398,00 zl, 

e) odsetki (z oplat za gospodarowanie odpadami) - 2.700,00 zl, 

t) wplywy za upomnienia - 5.200,00 zl. 
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II. WYDATKI BUDZETU GMINY 

Budzet Gminy po stronie wydatkow zamyka siy kwot~ 25.201.732,00 zl. 
i uwzglydnia nastypuj~ce wielkosci: 

- wydatki biez~ce - 19.254.493,00 zl, w tym: 
a) obsluga dlugu - 70.000,00 zl, 

- wydatki maj~tkowe - 5.947.239,00 zl, w tym: 
a) na zadania inwestycyjne - 5.947.239,00 zl. 

Dzial010 	ROLNICTWO I LOWIECTWO 

Budzet przewiduje wydatki na: 
a) wplaty gmin na rzecz izb rolniczych - 10.004,00 zl. Zgodnie z ustaw~ 

o izbach rolniczych (art. 35 ust.l pkt.l) dokonuje siy odpisu 2% od 
uzyskanych wplywow z tytulu podatku rolnego, 

b) zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa sieci wodoci~gowej na terenie gminy 
Slubice" - 300.000,00 zl, 

c) 	 zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowosci Slubice" - 1.822.239,00 zl. 

Dzial400 	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGII; 
ELEKTRYCZNl\, GAZ I WODI; 

Budzet przewiduje srodki w wysokosci 4.130.448,00 zl i s~ to srodki: 
a) 	 na biez~ce utrzymanie stacji wodoci~gowej w Laziskach i Grzybowie 

wraz z obslug~ - 305.448,00 zl w tym: na wynagrodzenia osobowe dla 
pracownikow - 117.000,00 zl, 

b) 	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa 3 zbiornikow retencyjnych wraz 
z przebudow~ Stacji Uzdatniania Wody w B011CZY - 3.825.000,00 zl. 
Zadanie realizowane bydzie ze srodkow Unii Europejskiej oraz srodkow 
wlasnych gminy (Umowa 0 przyznanie pomocy Nr 00156 - 65150
UM0700236119 z Samorz~dem Wojewodztwa Mazowieckiego). S~ to 
srodki z Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020. Na 
srodki pochodz~ce z Unii Europejskiej zaci~gniyta bydzie pOZyczka na 
wyprzedzaj~ce finansowanie (1.978.451,00 zl). 

Dzial600 	TRANSPORT I Ll\CZNOSC 

Budzet przewiduje srodki w wysokosci 289.462,00 zl, w tym na: 
a) biez~ce naprawy drog gm:innych (rownanie nawierzchni, zakup 

i transport Zwiru, odsniezanie itp.) - 70.000,00 zl. 
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Wykaz drog przewidzianych d0 naprawy zostanie sporz'}dzony przez 
pracownika Urzydu Gminy na podstawie pisemnych zgloszen dostarczonych 
przez soltysow i zaakceptowanych przez Wojta Gminy, 

b) za zajycie pasa drogowego (droga wojewodzka) - 97,00 zl, 

c) za zajycie pasa drogowego (droga powiatowa) - 9.365,00 zl, 

d) na zakup uslugi przewozow pasazerskich w granicach administracyjnych 


gminy - 210.000,00 zl, w tym: 150.000,00 zl - srodki z budzetu Panstwa 
z Funduszu Rozwoju przewoz6w autobusowych 0 charakterze uZytecznosci 
publicznej, 30.000,00 zl- srodki z Wojewodztwa Mazowieckiego na wyplaty 
rekompensaty dla PKS w cZysci stanowi,}cej zwrot utraconych przychod6w 
i poniesionej straty z tytulu stosowania ustawowych uprawnien do ulgowych 
przejazdow w publicznym transporcie zbiorowym i 30.000,00 zl srodki 
wlasne gminy. 

Dzial 700 GOSPODARKA MIESZKANIOW A 

Wydatki w tym dziale budzetu zamykaj'} siy kwot'} 84.400,00 zl i s'} to 
wydatki na biez'}ce naprawy i remonty budynk6w mieszkalnych i uZytkowych 
stanowi'}ce mienie gminne, oplacenie energii, ubezpieczenie budynk6w, zakup 
oleju opalowego do Domu Nauczyciela w Slubicach i do Osrodka Zdrowia 
Slubice oraz zakup peletu do budynku po bylej Weterynarii (budynki stanowi,}ce 
wlasnosc gminy) i innych materialow - 84.400,00 zl. 

Dzial710 DZIALALNOSC USLUGOWA 

W tym dziale przewiduje siy wydatki za sporz'}dzenie projektu decyzji 
o warunkach zabudowy - 18.000,00 zl, 

Dzial750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Budzet przewiduje wydatki w kwocie 2.678.398,00 zl, w tym m. in. na: 
- zadania realizowane z zakresu administracji rz'}dowej - 57.841,00 zl 

(srodki z dotacji), 

- koszty Rady Gminy - 100.200,00 zl. W powyzszej kwocie zaplanowane 
s'} m.in. srodki na diety dla radnych za udzial w posiedzeniach Rady 
i Komisji oraz dieta dla Przewodnicz'}cego Rady Gminy, 

- koszty Urzydu Gminy zamykaj'} siy kwot'} og6lem 2.426.975,00 zl, 

wtym: 
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a) 	 koszty utrzymania Urzydu Gminy - 2.386.975,00 zl w tym na 
wynagrodzenia osobowe - 1.670.000,00 zl. W powyzszej kwocie 
zaplanowane Sq trzy nagrody jubileuszowe dla pracownikow Urzydu, 
oraz odprawy emerytalne, 

b) 	 na prowizjy soltysow z tyturu inkasa zobowiqzan pieniyZnych oraz 
inkasa oplaty targowej - 40.000,00 zl. 

-	 zatrudnienie pracownikow w ramach prac publicznych - 52.693,00 zl, 

- srodki na wyplaty diet dla soltysow za udzial w posiedzeniach Rady 
Gminy zaplanowano w kwocie - 20.100,00 zl, 

-	 na promocjy Gminy zaplanowano srodki w kwocie - 18.000,00 zl, 

-	 skladka czlonkowska na rzecz Zwiqzku Gmin Wiejskich RP -1.934,00 zl, 

- dotacja dla Wojewodztwa Mazowieckiego na utrzymanie technicznego 
systemu e-Urzqd - 655,00 zl. 

DziaJ 751 	 URZF;DY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY 
PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 
S1\DOWNICTW A 

W dziale tym planuje siy wydatki z dotacji na pokrycie kosztow 
prowadzenia i aktualizowania stalego rejestru wyborcow - 930,00 zl. 

DziaJ 754 	 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOZAROW A 

Budzet przewiduje srodki w wysokosci 73.750,00 zl i Sq to srodki na 
dofinansowanie dzialalnosci terenowych jednostek OSP, w tym. m. in. zakup 
paliwa, sprzytu, ubezpieczenia strazakow i samochodow straZackich, wyplaty 
ekwiwalentow, wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP. 

DziaJ 757 	OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO 

W tym dziale zaplanowane Sq srodki na zaplaty odsetek od zaciqgniytych 
p0Zyczek w 2013 r., w Wojewodzkim Funduszu Ochrony Srodowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kredytu zaciqgniytego w 2014 r. w Banku 
Polska Kasa Opieki Spolka Akcyjna I Oddzial w Plocku i pOZyczki zaciqgniytej 
w 2021 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie - 70.000,00 zl. 
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Dzial758 ROZNE ROZLICZENIA 

W dziale tym planuje sit(: 
a) rezerwt( og6In,! w kwocie -79.0217,00 zl. 

Zgodnie z ustaw'! ° finansach pubIicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
(art. 222 ust. 1) w budzecie jst tworzy sit( rezerwt( og6In,! w wysokosci nie 
nizszej niz 0,1 % i nie wyzszej niz 1 % wydatk6w budzetu. 

b) 	rezerwt( celow'! w wysokosci 47.000,00 zl na realizacjt( zadan wlasnych 
z zakresu zarz,!dzania kryzysowego. 
Zgodnie z ustaw'! ° zarz,!dzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
(art. 26 ust.4) w budzecie jst tworzy sit( rezerwt( celow'! na realizacjt( 
w/w zadait w wysokosci nie mniejszej niz 0,5 % wydatk6w budZetu jednostki 
samorz'!du terytoriainego, pomniejszonych °wydatki inwestycyjne, wydatki 
na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obslugt( dlugu. 

Dzial801 OSWIATA I WYCHOWANIE 

Budzet przewiduje wydatki w tym dziale w kwocie 8.151.073,00 zl. 
Wydatki w rozdziale szkoly podstawowe zamykaj,! sit( kwot'! 5.809.326,00 zl, 
z tego: 

a) 	 dia Szkoly Podstawowej im. Wladyslawa Jagielly w Piotrk6wku 
przewidziane S,! srodki w kwocie 1.255.571,00 zl. 
W powyzszej kwocie mieszcz'! sit( wynagrodzenia osobowe nauczycieli 
i obslugi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie dia nauczycieli oraz 
zabezpieczone S,! srodki na biez'!c'! dzialalnosc szkoly - zakup oleju 
opalowego, oplacenie uslug telefonicznych, oplacenie energii, ubezpieczenie 
budynku oraz pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych itp. 
Ponadto zabezpieczone S,! srodki na dwie nagrody jubiIeuszowe dla 
nauczycieia i pracownika obslugi oraz odprawa emerytaIna, 

b) 	 dia Szkoly Podstawowej im. Ojca Swit(tego Jana Pawla II w Slubicach 
zaplanowane S,! srodki w wysokosci 3.3 78.046,00 zl. 
W powyzszej kwocie mieszcZ'! sit( wynagrodzenia osobowe nauczycieli 
i obslugi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie dia nauczycieli oraz 
zabezpieczone S,! srodki na biez'!c'! dzialalnosc szkoly - zakup oleju 
opalowego, oplacenie uslug telefonicznych, oplacenie energii, ubezpieczenie 
budynku oraz pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych itp. 
Ponadto zabezpieczone S,! srodki na nagrody jubileuszowe dla pit(ciu os6b 
w tym: trzech pracownik6w obslugi oraz dw6ch nauczycieli i odprawa 
emerytalna, 
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c) 	 plan finansowy Szkoly Podstawowej w Swiniarach wynosi 1.168.409,00 zl. 
W powyzszej kwocie mieszcz~ siy wynagrodzenia osobowe nauczycieli 
i obslugi wraz z pochodnymi, dodatki wiej skie dla nauczycieli oraz 
zabezpieczone s~ srodki na biez~c~ dzialalnosc szkoly - zakup oleju 
opalowego, oplacenie uslug telefonicznych, oplacenie energii, ubezpieczenie 
budynku oraz pracowni komputerQwej, zakup pomocy dydaktycznych itp. 
Ponadto zabezpieczone s~ srodki na nagrody jubileuszowe nauczycieli, 

d) 	 partycypacja w kosztach o<;ldelegowania pracownik6w do pracy 
miydzyzakladowej organizacj i zwi~zkowej - Oddzial Powiatowy ZNP 
w Plocku (porozumienie zawarte z Urzydem Gminy w Nowym Duninowie) 
- 6.300,00 zl, 

e) 	 1.000,00 zl na umowy zlecenie dla ekspert6w (egzamin na nauczyciela 
mianowanego). 

Ponadto w dziale tym zabezpieczone s~ srodki na zadania: 

dowozenie uczni6w do szk61: na terenie gminy wlasnym 
i wynajytym autobusem zaplanowane s~ srodki w wysokosci 292.573,00 zl, 

- utrzymanie oddzial6w przedszkolnych we wszystkich szkolach 
podstawowych z terenu gminy - 326.242,00 zl 
z tego: 
a) oddzialy przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Ojca Swiytego Jana 

Pawla II w Slubicach - 150.051,00 zl, 
b) oddzial przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Wladyslawa Jagielly 

w Piotrk6wku - 98.917,00 zl, 
c) oddzial przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Swiniarach 

77.274,00 zl. 

- utrzymanie Przedszkola Samorz~dowego w Slubicach - 597.936,00 zl. 
W powyzszej kwocie mieszcz~ siy wynagrodzenia osobowe nauczycieli 
i obslugi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie, dla nauczycieli oraz 
zabezpieczone s~ srodki na biez~c~ dzialalnosc przedszkola. Ponadto 
zabezpieczone s~ srodki na nagrody jubileuszow~ pracownika obslugi oraz 
odprawy emerytaln~. 

- wydatki zwi~zane z uczyszczan,iem dzieci z naszego terenu do przedszkoli 
samorz~dowych na terenie innych gmin - 60.000,00 zl. 

- odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych dla nauczycieli 
emeryt6w i rencist6w - 53.235,00 zl, z tego: 
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a) Szkola Podstawowa im. Ojca Swiytego Jana Pawla II w Slubicach 
34.446,00 zl, 

b) Szkola Podstawowa w Swiniarach - 6.263,00 zl, 
c) Szkola Podstawowa im. Wladyslawa JagieUy w Piotrk6wku - 9.395,00 zl, 
d) Przedszkole Samorz",dowe w Slubicach- 3.131,00 zl. 

- doksztalcanie nauczycieli - 32.535,00 zl z tego: 
a) Szkola Podstawowa im. Ojca Swiytego Jana Pawla II w Slubicach 

17.859,00 zl, 
b) Szkola Podstawowa im. Wladyslawa JagieUy w Piotrk6wku - 6.233,00 zl, 
c) Szkola Podstawowa w Swiniarach - 6.008,00 zl, 
e) Przedszkole Samorz",dowe w Slubicach - 2.435,00 zl. 

- na utrzymanie sto16wki szkolnej - 434.956,00 zl. tj. na wynagrodzenie 
osobowe pracownik6w wraz z pochodnymi oraz zakup artyku16w 
.zywnosciowych do sporz",dzenia posilk6w (obiady) i zakup srodk6w 
czystosci, 

- na realizacjy zadan wymagaj",cych stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci i mlodzieZy w szkolach podstawowych 
279.500,00 zl w tym: 
a) w Szkole Podstawowej im. Ojca SWiytego Jana Pawla II w Slubicach 

180.200,00 zl, 
b) w Szkole Podstawowej im. Wladyslawa JagieUy w Piotrk6wku 

18.400,00 zl, 
c) w Szkole Podstawowej w Swiniarach - 80.900,00 zl, 

- na realizacjy zadan wymagaj",cych stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych 
w szkolach podstawowych i innych fonnach wychowania przedszkolnego 
19.000,00 zl, 

- na utrzymanie swietlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Ojca 
Swiytego Jana Pawla II w Slubicach - 245.770,00 zl. 

Dzial851 OCHRONA ZDROWIA 

Budzet przewiduje srodki w wysokosci 29.975,00 zl na realizacjy 
gminnego programu profilaktyki i rozwi",zywania problem6w alkoholowych, 
oraz srodki w wysokosci 1.000,00 zl na realizacjy gminnego programu 
przeciwdzialania narkomanii. 

Dzial852 POMOC SPOLECZNA 

Budzet zamyka siy kwot", - 903.317,00 zl, tym: 

- wydatki na zadania zlecone (z dotacji) - 1.523,00 zl, 
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- wydatki na zadania wlasne (z dqtacji) - 478.980,00 zl, 
- srodki wlasne gminy - 422.814,bO zl. 

Ze srodkow wlasnych w wysokosci 422.814,00 zl planuje siy sfinansowac: 
a) uslugi opiekuncze - 57.404,00 zl, ktore swiadczone S,! przez 1 pracownicy 

zatrudnion,! na pelnym etacie, 
b) zasilki celowe w kwocie 51.000,00 zl, 
c) dofinansowanie utrzymania Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej 

z tytulu wykonywania zadan wlasnych - 149.210,00 zl, 
d) na dozywianie dzieci w szkolach - 34.000,00 zl, 
e) na realizacjy Gminnego Programu Przeciwdzialaniu Przemocy 

w Rodzinie - 1.200,00 zl (wydatki na realizacjy zadan 0 ktorych mowa 
w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdzialaniu przemocy 
w rodzinie), 

f) na oplacenie pobytu naszych mieszkancow w Domach Pomocy 
Spolecznej - 130.000,00 zl. 

Wydatki, ktore byd,! pochodzic z dotacji na zadania wlasne zamykaj,! siy kwot'! 
478.980,00 zl, z tego: 

- na utrzymanie GOPS - 186.000,00 zl, 
- na wyplaty zasilkow okresowych - 94.000,00 zl, 
- na wyplaty zasilkow stalych - 137.000,00 zl, 
- na oplacenie skladki zdrowotnej - 12.400,00 zl, 
- na dozywianie uczniow - 49.580,00 zl. 

Na zadanie zlecone (z dotacji) - 1.523,00 zl zaplanowane s,! srodki na 
wynagrodzenie za sprawowanie opieki. 

Dzial 854 EDUKACY JNA OPIEKA WYCHOWA WCZA 

W dziale tym przewidziane s,! wydatki na: 
a) stypendia dla uczniow uzdolnionych ze szkol podstawowych - 20.000,00 zl 

(srodki wlasne gminy). 
Celem lokalnego programu jest finansowe wspieranie rozwoju uczniow 
osi,!gaj,!cych wyniki co najmniej na poziomie okreslonym w Uchwale 
Nr XVII. 129.2020 Rady Gminy Slubice z dnia 23 wrzesnia 2020 r. 
w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i MlodzieZy. 

b) stypendia socjalne - 15.000,00 zl (srodki wlasne gminy). 
Rada Gminy Slubice w dniu 14 kwietnia 2005 r. podjyla Uchwaly 
Nr XXIV/159/05 w sprawie: regulaminu udzielenia pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym. Powy,isza Uchwala zostala zmieniona w dniu 
25 pazdziemika 2017 r. Uchwal,! Nr XXX.176.2017 Rady Gminy Slubice 
oraz w dniu 9 pazdziemika 2018 r. Uchwal,! Nr XLI.234.2018 Rady Gminy 
Slubice. 
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L,!cznie w dziale tym zaplanowane S,! srodki w wysokosci - 35.000,00 zl 

Dzial 855 RODZINA 

W dziale tym przewidziane s,! srodki w wysokosci 4.451.143,00 zl w tym: 
a) 1.973.000,00 zl na zasilki wychowawcze (Rz,!dowy Program Rodzina 

500 PLUS), 
b) 2.348.000,00 zl na swiadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe wraz z kosztami obslugi, 
c) 	 52.143,00 zl na asystenta rodziny (wynagrodzenia wraz z pochodnymi), 
d) 	 skladki na ubezpieczenie zdrowotne - 66.000,00 zl, 
e) 	 na pokrycie kosztow utrzymania dzieci w rodzinach zastypczych 

12.000,00 zl. 

Dzial900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 

Wig budzetu wydatki w tym dziale zamykaj,! siy kwot'! l.553.166,00 zl. 
W grupie tej zabezpieczone s,! srodki m.in. na: 

a) oswietlenie uliczne drog gminnych, powiatowych wojewodzkich 
214.000,00 zl. w tym: 
- na energiy 98.000,00 zl 
- na konserwacjy oswietlenia 116.000,00 zl. 
Oswietlenie uliczne jest na terenie gminy Slubice. Usytuowane jest przy 
drogach gminnych, powiatowych i drodze wojewodzkiej. Wiykszosc 
oswietlenia znajduje siy w miejscowosci gminnej - Slubice. 

b) biez'!ce funkcjonowanie oczyszczalni sciekow w Slubicach zaplanowane 
s,! srodki w wysokosci - 201.318,00 zl, w tym: na wynagrodzenia 
osobowe pracownikow - 102.000,00 zl. 

c) utrzymanie skladowiska odpadow w Grabowcu tj. monitoring, 
udostypnienie danych meteorologicznych - 6.000,00 zl, 

d) skladka czlonkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych 
Pojezierza Gostyninskiego - 11.250,00 zl, 

e) skladka czlonkowska na rzecz Stowarzyszenia "Aktywni Razem" 
5.000,00 zl, 

f) 	 srodki z tytulu oplat za korzystanie ze srodowiska - 2.200,00 zl 
przeznacza siy na zakup workow, rykawic, materialow informacyjnych 
2.200,00 zl, 
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g) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
(odbieranie, transport, zbieranie, odzysk + unieszkodliwienie odpad6w) 
oraz na koszty obslugi administracyjnej systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi - 1.071.398,00 zl, (81.453,00 zl koszty obslugi 
i 989.945,00 zl koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami), 

h) 	na program opieki nad zwierzytami bezdomnymi oraz zapobieganie 
bezdomnosci zwierz~t na terenie gminy Slubice - 10.000,00 zl, 

i) 	 na oplaty stale i zmienne za pob6r w6d podziemnych i za wprowadzenie 
sciek6w komunalnych z oczyszczalni do ziemi - rowu melioracyjnego 
32.000,00 zl. Oplaty powyzsz~ odprowadza siy do Panstwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarz~d Zlewni we Wlodawku, 

Dzial 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTW A NARODOWEGO 

Budzet przewiduje wydatki w kwocie 386.000,00 zl, w tym na: 
a) dotacja podmiotowa z budzetu gminy dla samorz~dowej instytucji kultury 

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Slubicach - 330.000,00 zl, 
b) na dzialalnosc kulturaln~ w gminie przewidziane s~ srodki w kwocie 

56.000,00 zl. 

Dzial 926 KUL TURA FIZYCZNA 

Wig budzetu wydatki w tym dziale zamykaj~ siy kwot~ - 87.400,00 zl. 
Powyzsza kwota zostanie wykorzystana na: 
a) utrzymanie boiska "Orlik" - 21.200,00 zl, 
b) utrzymanie gminnego boiska sportowego w m. Slubice - 6.200,00 zl, 
c) dotacja dla stowarzyszen - 60.000,00 zl. 

W 2022 r. zadanie wymienione w pkt. c bydzie realizowane poprzez 
stowarzyszenia tj. kluby sportowe. 
Na realizacjy zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj. na 
organizacjy zajyc sportowych i wsp6lzawodnictwa sportowego w ro.znych 
dyscyplinach sportowych planuje Sly przeznaczyc srodki w wysokosci 
60.000,00 zl. 

Powierzenie w/w zadania nast~pi po przeprowadzeniu otwartego 
konkursu ofert. 

W 2022 r. przypadaj~ do splaty raty p0Zyczek w wysokosci 40.681,00 zl. 
zaci~gniytych w Wojewodzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki 

- 15 



Wodnej w Warszawie, splaty raty kredytu w wysokosci 250.000,00 zl 
zaci,!gniytego w Banku Polska Kasa Opieki Sp6lka Akcyjna I Oddzial w Plocku 
i splaty pOZyczki zaci,!gniytej w Narodowym Funduszu Ochrony Srodowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 330.000,00 zl. Og6lna kwota splat 
pOZyczki i kredytu wynosi 620.681,00 zl. Ponadto w roku 2022 planuje siy 
zaci,!gn,!c pOZyczky w wysokosci 1.978.451,00 zl na wyprzedzaj'!ce 
finansowanie w BGK. W przychodach budzetu zaplanowane s,! srodki 
w wysokosci 2.507.920,00 zl - s,! to srodki na uzupelnienie dochod6w gminy, 
uzupelnienie subwencji og6lnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe 
inwestycji w zakresie kanalizacji, wodoci,!g6w i zaopatrzenia w wody, kt6re 
wplynyly w 2021 roku i nie zostan,! wydatkowane. 

Realizacja planu po stronie wydatk6w jest uwarunkowana skuteczn,! 
i terminow,! realizacj,! dochod6w. 

r 
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Zaf~cznik Nr 1 do Uchwafy Budzetowej na rok 2022 Nr XXXII.209.2021 

Rady Gminy Sfubice z dnia 17!grudnia 2021 r. DOCHODY 


w zlotych 

Plan og6!emNazwaDziaf 

541 

blez~ce 
3100,00 

w tym z tytulu dotaql I srodkow na finansowanle 
wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z 

Rolnictwo i lowiectwo 010 

0,00
udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 
pkt 2 i 3 

vvprywy z naJmu I aZleri:awy sKlaanlKOw 

maj'ltkowych Skarbu Panstwa, jednostek 

samorz'ldu terytorialnego lub innych jednostek 
 3100,00 
zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz 
innvch um6w 0 Dodobnvm charakterze 

Iwytwarzanle I zaopatrywanle w energl~ 
453000,00400 

elektrvczna, Qaz i wode 

w tym z tytulu dotacJI I srodk6w na finansowanle 

wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z 


0,00
udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 


lokt 2 i 3 


Wptywy z uslug 
 452000,00 

Wptywy z pozostaiych odsetek 1 000,00 

Transport i l'lcznosc 180 000,00 
w tym z tytulu dotaCJI I-srodkow na linansowanle 
wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z 

600 

0,00 
udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 


Ipkt 2 i 3 

I$rodki otrzymane z panstwowych funduszy 

celowych na realizacj~ zadan biez'lcych jednostek 150 000,00 
sektora finans6w publicznych 

Wr*fwy z r6znych rozliczen 30 000,00 

Gospodarka mieszkaniowa 700 92306,00 
w tym z tytulu dotacJI i srodk6w na- finansowanle 
wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z 

0,00
udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 


Ipkt 2 i 3 

Wptywy z oplat z tytulu uzytkowania wieczystego 


7906,00 
nieruchomosci 

IWplywy z naJmu I aZleriawy sKladniKOw 

maj'ltkowych Skarbu Panstwa, jednostek 

samorz'ldu terytorialnego lub innych jednostek 
 46 000,00 
zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz 
innvch um6w 0 OOdobnvm charakterze 
Wplywy z uslug 38000,00 

Wr*fwy z pozostaiych odsetek 400,00 

Administracja publiczna 62941,00 
w tym z Iytulu dotacJI I srodK6w na flnansowanle 
wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z 

750 

0,00
udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 


IOkt 2 i 3 

Wplywy z tytulu koszt6w egzekucyjnych, oplaty 


2 100,00 
komorniczej i koszt6w upomnien 

Wr*fwy z r6inych dochod6w 3000,00 
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luotaCja celowa otrzymana z budZ;etu panstwa na 
realizacj~ zadan biez'lcych z zakr'esu administracji 
rz'ldowej oraz innych zadan zlecdnych gminie 
(zwi'lzkom gmin , zwi'lzkom powiatowo-gminnym) 
ustawami 

57841,00 

751 
Urz~dy naczelnych organ6w wlad,zy panstwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz s'ldbwnictwa 

930,00 

w tym z tytu/u dotaCjI I srodkow na-finansowanle 
wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z 
udzia/em srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 

lokt 2 i 3 
IDotaCja celowa olrzymana z bUd2elu panstwa na 
realizacj~ zadan biez'lcych z zakresu administracji 
rz'ldowej oraz innych zadan zleconych gminie 
(zwi'lzkom gmin, zwi'lzkom powiatowo-gminnym) 
ustawami 

0,00 

930,00 

756 
Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i 
od innych jednostek nieposiadaj'lcych osobowosci 
prawnej oraz wydatki zwi'lzane z ich poborem 

w tym z tytulu dotac]1 I srodk6w na finansowanle 
wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z 
udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 

lokt 2 i 3 

4297951 ,00 

0,00 

Wptywy z podatku dochodowego od os6b 
fizycznych 

2153097,00 

Wptywy z podatku dochodowego od os6b 
prawnych 

8579,00 

Wptywy z podatku od nieruchomosci 1 121 500,00 

Wptywy z podatku rolnego 500200,00 

Wptywy z podatku lesnego 45300,00 

Wptywy z podatku od srodk6w transportowych 276600,00 

Wptywy z podatku od dzialalnosci gospodarczej 
os6b fizycznych , oplacanego w formie karty 
podatkowej 

3300,00 

Wptywy z podatku od spadk6w i darowizn 3000,00 

Wptywy z oplaty skarbowej 21 000,00 

Wptywy z oplaty targowej 5000,00 

Wptywy z oplaty eksploatacyjnej 36000,00 

Wptywy z oplat za zezwolenia na sprzeda2 
napoj6w alkoholowych 

Wptywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez 
jednostki samorz'ldu tery1orialnego na podstawie 
odr~bnych ustaw 

30975,00 

3000 ,00 

Wptywy z podatku od czynnosci cywilnoprawnych 88300,00 

Wptywy z odsetek od nieterminowych wplat z tytulu 
podatk6w i oplat 

2100,00 

758 R6zne rozliczenia 
w tym z tytulu dotac]1 i srodk6w na flnansowanle 
wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z 
udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 
lokt 2 i 3 

8471 613,00 

0,00 

Wptywy z pozosta/ych odsetek 10000,00 

Wptywy z r6znych dochod6w 50000,00 

Subwencje og61ne z budietu panstwa 8411613,00 

801 Oswiata i wychowanie 
w tym z tytulu dotacjl I srodk6w na finansowanle 
wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z 
udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 

lokt 2 i 3 
Wptywy z oplat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego 

254000,00 

0,00 

6000,00 
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Wptywy z uslug 248000.00 

852 Pomoc spoleczna 
w tym z tytulu dotacJlI srodk6w na fmansowanle 
wydatk6w na realizacj~ zadan fin~nsowanych z 
udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 
Ipkt 2 i 3 
IUotaCJa celowa otrzymana z budietu panstwa na 
realizacj~ zadan biez'lcych z zakresu administracji 
rz'ldowej oraz innych zadan zieconych gminie 
(zwi'lzkom gmin, zwi'lzkom powiatowo-gminnym) 
ustawami 

480503,00 

0,00 

1 523,00 

Dotacja celowa otrzymana z budzetu panstwa na 
realizacj~ wlasnych zadari bieiqcych gmin 
(zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w powi~towo-gminnych) 

478980,00 

855 Rodzina 4393000,00 
w tym z tytulu dotaCJI I srodk6w na fmansowanle 
wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z 
udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 

Ipkt 2 i 3 
IUotacJa celowa otrzymana zou-qielu panslwa na 
realizacj~ zadan biez'lcych z za~resu administracji 
rz'ldowej oraz innych zadari zle¢onych gminie 
(zwi'lzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym) 
ustawami 

IUU'''''J'' ""'U"" Ull LY, '''"'' L UUULt"U IJ"""'"'' "" 
zadania biez'lce z zakresu admlnistracji rz'ldowej 
zlecone 

0,00 

2414000,00 

gminom (zwi'lzkom gmin, zwiqzkom powiatowo
gminnym), zwiqzane z realizacjq 5wiadczenia 
wychowawczego 
stanowi'lcego pomoc par'lstwa w wychowywaniu 

I..hi..... i 

1 973000,00 

Dochody jednostek samorzqdu terytorialnego 
zwiqzane z realizacj'l zadar'l z zakresu administracji 
rz'ldowej oraz innych zadan zleconych ustawami 

6000,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 
w tym z tytufu dotacJI ,-SrOOK6w narinansowame 
wydatk6w na realizacj~ zadar'l finansowanych z 
udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 

lokt 2 i 3 

1 146698,00 

0,00 

Wptywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez 
jednostki samorz'ldu terytorialnego na podstawie 1 071 398,00 
odr~bnych ustaw 

Wptywy z tytulu koszt6w egzekucyjnych, oplaty 
komorniczej i koszt6w upomnien 

5200,00 

Wptywy z r6znych oplat 2200,00 

Wptywy z uslug 65000,00 

Wptywy z odsetek od nieterminowych wplat z tytulu 
podatk6w i oplat 

2700,00 

Wptywy z pozosta/ych odsetek 200,00 

biez~ce razem: 
w tym z tytulu dotaCJI I srodk6w na finansowame 
wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z 
udziaiem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 

lokt 2 i 3 

19836042,00 

0,00 

maj"ltkowe 
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 500000,00 

w tym z tytUfu dotacJI I srodkOw na finansowame 
wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z 
udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 

Ipkt 2 i 3 

0,00 

Wptywy ze sprzedazy skladnik6w majqtkowych 1 500000,00 
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maj,,\tkowe razem: 1600000,00 
w tym z tytUIU dotacJI i SrodKOw na tlnansowanle 
wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z 
udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 
lokt 2 i 3 

0,00 

Ogofem: 21 336 042,00 
w tym z tytutu dotacji 
i lirodk6w na finansowanie wydatk6w na 
reallzacj~ zadar'i finansowanych z udzialem 
lirodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 USt. 1 pkt 2 i 
3 

0,00 
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Zal"cznik Nr 2 do Uchwaly Budzetowej na rok 2022 Nr XXXII.209.2021 Rady Gminy Siubice z dnia 17 grudnia 2021 r. WYDATKI 

Dzial Rozdzlal 
§ 
I 

grupa 
Nazwa Plan 

zrego: 

Wyd atki bie1:JI,ce 

llego: 

Wydatki 
maj,tftkowe 

z legO: 

wydatki 
;ednOSlek 

budietowydl. 

z tego: 

d01.8cje na 
zadania 
bie1 .. ce 

Swiadczenia 
ns 1Zecz. os6b 

lizycmych ; 

wydatlti na 
programy 

finansowane z 
udziatem 

srodk6w, o 
kt6rycn mowa 
w art. 5usL 1 

pld2i3 

W'jpIa1y z tytu'" 
pon;-cze/t i 
gwaranq. 

obstuga cRugu 
inwe.styqe i 

zakupy 
Inwestycyjne 

wtym: 

zakup i oo;.:ae 
akcji i udz ial6w 

W1tesien~ 
wktad6w do 

spOtek prawa I 
handlowego I 

I 

wyn~rodzema 
i sJdBdki od 

nich na'iczane 

wydatki 
zwI~nez 

re aUzacj.!l, ich 
staMowych 

UKian; 

ns pwgra my 
Mansowane z 

udziMem 
srodk6w, o 

k16rydl mowa 
wart.. 5ust 1 

pkt2 i 3. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
010 Rob1lCf'NQ i Iowiectwo 2132 243,00 10 IJO.( ,OO 10004,00 0,00 10004,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 21 22239,00 2 122 239 ,00 0,00 0,00 0.00 

01030 Izby rolnicze 10004,00 10004,00 10004,00 0,00 10004,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 

01043 Infrastruk1ura wodoa.,gowa 
wsi 

300 000 ,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0 ,00 0.00 0,00 0 ,00 300000.00 300 000.00 0 .00 0,00 0,00 

01Q4.4 Infrastruktura sanilacyjna 
wsi 1822 239.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 1 822 239,00 1 822 239.00 0.00 0 ,00 0,00 

400 
'Nytwarzanie i 
zaopatrywanie w energi~ 
e~ktryczn... gaz i wodt: 

4130 44a .OD 3054-<8.00 304 :wI,oo 160 822.00 '''3126,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0.00 3 825 000,00 3825000,00 3825000,00 0,00 0,00 

40002 Oostan::z.an ie wody .. 130 ""8,00 3054-<8,00 304 348.00 180622,00 143 726 ,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 3 825000,00 3825000,00 3 825000,00 0,00 0 ,00 

600 Transpor11 ~c.z.no~t 2894e2,00 289462 .00 2894e2,00 0,00 2894e2.oo 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 

60004 LokalnY' tnlnspon zbiorowy 210000,00 210000,00 210000 ,00 0.00 210000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0.00 

80013 
Drogi pubkz.ne 
'WOjew6dzkie 

97,00 97,00 97,00 0 ,00 97,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0.00 0 ,00 0.00 0,00 0 ,00 

8001.c Orogi publiczne powiatoY«! 9 385.00 9 385,00 9 385,00 0,00 9 385,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0 ,00 0.00 0,00 0.00 0.00 

60016 brogrpublic2ne grrinne 70000.00 70000,00 70000,00 0,00 70000,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 

700 GospOOarb mteszkaniowa &4 .COO ,OO 84 400,00 &4 400,00 0 .00 84 400 ,00 0 ,00 0.00 0,00 0;00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0.00 

70005 
Gospodarka gruntarrW i 
nleruchornoicianl' 42 200,00 42200,00 42200,00 0 ,00 42200.00 0 ,00 0,00 0,00 0.00 0 ,00 0.00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 

70007 
GospodafO'W'anie 
mteszbniowym zasobem 
gminy 

.c2200 ,00 42 200,00 42 200,00 0,00 42 200,00 0,00 0.00 0,00 0 ,00 0.00 0.00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 

710 DziatainoSt uSfugowa 18000,00 18000,00 18000.00 0 ,00 18000,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0.00 0 .00 0 ,00 0,00 

71004 
P'lany zagoSpodarowania 
przestrzennego 

18000,00 18000,00 18000,00 0.00 18 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0 ,00 0.00 0,00 0,00 

750 Administracja public::zna 2678398,00 2 678398,00 2557409,00 2242871 .00 314538.00 2 589,00 118400.00 0,00 0 ,00 0,00 0.00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 

7501' Urz~Y' woJ8w6dzkie 57&41 ,00 57 &41,00 57 841,00 57 &41 ,00 0.00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0 ,00 0.00 0,00 0.00 

75022 
Rad y gmin (mtast i miast ns 
pnIwac/l powialu) 

100200.00 100 200,00 7 200.00 0 ,00 7200,00 0 ,00 93 000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0 ,00 0.00 0.00 0,00 

75023 U~y orrin (mia st i miast 
os pl'BWBdl powiatu) 2 426975,00 2426 975 ,00 2421675,00 2134 800,00 286 875,00 0,00 5300,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 

75075 
Promoqa jednostek 
samo~u terytorialnego 

18000,00 18000,00 18000,00 0 ,00 18000 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 

75095 POlostaia dziala~oS<; 75382,00 75382,00 52 893,00 50 230,00 24e3,00 2589,00 20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 

751 

urz~ naCZl!lnyct1 organ6w 
Vl'tadzy pa1Istwowej, Ir:onlrolJ 
i ochrony pnrwa oraz 
~do'M'ltctwa 

930.00 930,00 930,00 0,00 930,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 

75101 
UC'ZQdy naczelnyd'l organ6w 
wladzy panstwowej. Ir:ontroli 
i oehrony prawa 

930,00 930,00 930,00 0,00 930 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

754 Bezpieczeilstwo publiczne i 
oehrona pczedwpotarowa. 

73750,00 73 750,00 55 750,00 4000,00 51 750,00 0 ,00 18000,00 0,00 0,00 0 ,00 0.00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 

75412 Oc::holnlcze .strate potame 73 750,00 73 750,00 55750,00 4000,00 51 750,00 0 ,00 18000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0.00 0 ,00 

757 ClbsIuga cllugu publk:znego 70000,00 70000,00 ___O~ __ ~. O~ 0,00 0 ,00 
- -

0 ,00 
-

0,00 0,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 
- L __O~ 
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Dzial Rozdziaf 
§ 
/ 

grupo 
Nazwa Plan 

Ztego: 

W)datlO bielllce 

Z lego· 

'J'oJotd8tki 
ma~tltowe 

z tegO: 

wydatkl 
jednostek 

bod1etowych, 

z tegO : 

dotaqe na 
zadania 
biei4ct'1 

~wiadczenia 
na rzecz os6b 

fizycznych: 

wydatki na 
programy 

finansowane z 
udzjalem 
~rod~w, 0 

k1~rych mowa 
wart. 5 ust. 1 

pkt2i3 

wypIatyZly,",,, 
potl;czen j 

gwaranqi 
ollsh.Jg8 dhJgu 

inwestyc:je i 
zakupy 

inwestycyjne 

wtym : 

zakupiobj~ 

akcfi i udztat6w 

W1ieslenie 
wtdad6wdo 

spOtek praW3 
handbwego 

wynagrodzenia 
; skladk.i od 

nich naliczane 

wydalki 
~anez 

reakzacj~ IctI 
statutowych 

zadan; 

na programy 
fiNlnsowane z 

UdziMem 
!rodk6w. a 

kt6rych IOOW8 
WBrt. 5 usll 

ptct2 i 3. 

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

75702 

0bsIuga popler6w 
W8rtoS~, ktedyt.6w i 
potyczet. oraz innych 
zobowl4UIn jednostek 
sa~u 1ery\Ol1alnego 
zalicZanych do tyt~ 
dIutnego - lu"edyty i 
potyczJd 

70000,00 70000,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0.00 0,00 70000,00 0,00 0 ,00 0 .00 0.00 0,00 

75a R6ine rezliczenia 126 027 ,00 126 027 ,00 126027,00 0.00 126 027,00 0.00 0,00 0.00 0 .00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

75818 Rezerwy 0064ne i cektwe 126 027,00 126027,00 126 027.00 0,00 126027.00 0 ,00 0.00 0.00 0.00 0 ,00 0,00 0 ,00 0.00 0.00 0.00 

801 ~ata i wychow8nie 8151073,00 8151 073.00 7823 300.00 6786 066.00 1 057234.00 6300,00 321 473,00 0.00 0.00 0 .00 0 .00 0.00 0.00 0,00 0.00 

80101 Szkoty podstawowe 5809 326.00 5809 326,00 5550313,00 5116297,00 434 016.00 6300,00 252713,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0 ,00 0.00 0 .00 

80103 
Oddziafy pr'2edszkolne w 
snomCh podstaWOONych 326 242.00 326 242 ,00 303722,00 290322.00 13400,00 0,00 22 520.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0 .00 0.00 0 ,00 0 .00 

801[)4 PrzedszI<Q\a 657936,00 657938,00 626938,00 527472,00 994&4 ,00 0.00 31 000.00 0 .00 0 .00 0.00 0.00 0 .00 0 ,00 0 ,00 0 .00 

80107 Swiedice sD;olne 245 no,oo 245 no,oo 232 430,00 223461,00 8969.00 0 ,00 13340,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0 ,00 0 .00 0,00 

80113 
Oowo.i.enJe uczni6w do 
szk6! 

292573,00 292573,00 292173.00 78210,00 213963,00 0.00 400,00 0.00 0.00 0 ,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 

80148 OokSz\atC8nie i 
dosko!'alenit nauczyciei 

32535.00 32 535.00 32535,00 0 ,00 32535.00 0 .00 0,00 0.00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0.00 0.00 0.00 

0 ,0080148 
Stot6w1ti sD;olne i 
przeds.zkolne 

434956,00 434 958.00 433456,00 231804,00 201652,00 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0 .00. 0.00 

80149 

Realizacja zadan 
wymaga)qcyct1 stosowania 
speqaJne.j organizac:ji nauki j 

metod pracy dla dzied w 
przedszJ<oIaell. ad_ell 
przed:szkotnych w szkobtch 
podstaWO'Nych i inrrych 
formach wychowania 
przedszkolnego 

19000,00 19000,00 19000,00 19000.00 0,00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 

80150 

Realizaqa zadan 
wymagBjqcyct1 stosowanm 
spec:jalnej organizacji naukJ i 
metod pracy dJa dziec.l i 
mbdziety w szkohlch 
podstawowyell 

279500,00 279500,00 279500.00 279 SOO .OO 0 ,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0 ,00 0.00 0.00 0.00 

80195 Pozostam dzjatalno~c 53235.00 53235.00 53235.00 0.00 53 235 ,00 0 ,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0 .00 0 ,00 0.00 0.00 

851 Ochrena zdro'WY 30975,00 30975,00 30 975,00 12000,00 18975,00 0,00 0.00 0.00 D.OO 0 .00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 

85153 Zwak:zanie R8r'romanii 1000.00 1 000,00 1000.00 0.00 1000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

85154 
Prze~nie 

akoholizmowi 
29975,00 29975,00 29 975.00 12000,00 17 975.00 0.00 0,00 0 ,00 0 ,00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 

852 Pomoc spoteczna 903317,00 903317,00 537437,00 ~5 849.00 191 sa8,OO 0.00 385880,00 0,00 0.00 0.00 0 .00 0 ,00 0,00 0.00 0.00 

85202 Domy pomocy spolo<:znej 130000.00 130 000 .00 130000.00 0,00 130000.00 0,00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 ,00 0.00 0.00 

85205 
Zadanla w ukresie 
przeciwdzWManla przemocy 
w rodzinlO 

1200,00 1200.00 1 200,00 0.00 1200.00 0 .00 0 ,00 0.00 0,00 0.00 0 ,00 0.00 0,00 0.00 0.00 

'----

65213 

'----- '------ -

Sldadki na ubezpteczenle 
2drowotne optacane za 
osoby pobiertlRce niekl6re 
Swiadczenia z pomocy 
spotecznej OIlLZ za OSOby 
uczestniCZ4C8 w zajflcla<;h 
w centnlm integraq; 
~ej 

-

12400,00 

----

12400.00 12400.00 0,00 12400,00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 

Slmnl!. 



Z legO: 
I 

z lego: Z tego: 
I 

§ Z legO: wydatki ns wtym: 
I 

Ozial Rozdzial I Nazwa Plan programy ns programy 
grupa V>Jydatkl bie.t~ce wydatki Wfd,atki dotaqe ns Swiadczenia 

finansowane z 
wypI8ty l Iytutu 

Wydatki 
inwestyqe i finanSOWBne z W"lM:t.sienie 

jednostek wynagrodzenia zwt4zane l zadanla na rzecz os6b udzia+em 
po~efli obsluga dtugu 

ma~kowe 
zakupy udzialem zakup i objecie wtdadOw'do 

budietowych, i skiadki ad reallz.acjQ IcI1 t>eUtC6 fizycznyCl1: 
~rodk6w. 0 

gwaranqi inwestycyjne Srodk6w',o akcji i ud2.iatQw sp6tek prawa I 
nich naliczane statutowych kl6rych mowa kt6rych mowa hanc:Uowego 

zadan; wart. 5 uSll wart. 5 ust.l 
pkt 2 ;3 pkt2 ; 3, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Zasitki okresowe. cekJwe i 

85214 pomoc Vi naturze oraz 145000.00 145 000,00 1000,00 0,00 1000.00 0,00 144 000,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 st,ladki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 

85216 Zasltk.i SI.M 137000,00 137000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

85219 ~rodki pomocy spotecznej 336 733,00 336733,00 333 733.00 292608,00 4' 125.00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 

Usftjgl oplekuncze i 
85228 specjalistyc:zne USfugi 57 <4.04.00 57404,00 57104.00 5324' .00 3863.00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

opiekuncze 

85230 Pomoc w zakresie 83580,00 83580,00 2000,00 0,00 2000,00 0,00 81 580,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 
dotywianla 

854 
Edukacyjna opieka 

35000,00 35000,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 35 000,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wydlowawcza 

Pomoc materialna dla 
85<15 uc:z.ni6w 0 charakter2e 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

soqalnyrn 

Pomoc materiaina dla 
85416 uczni6w 0 ctlaralctef2.e 20000.00 20000,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 20000,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

motywacyjnym 

855 Rodzina 4451143,00 4451 143,00 348 794,00 259130,00 87664 .00 0,00 4104 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

85501 $wiac1czenie wychowawcze 1 973 000,00 1 g73 000,00 6511 ,00 8511,00 0,00 0,00 1 966 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Swiadczenia rodzinne . 
Swiadczenie z tunduszu 

85502 
alimen[acyjnego omz 

2348000,00 2348000,00 2104-40 ,00 204639,00 5 BOi ,DO 0,00 2137560.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 
slcladki na ubezpeczenia 
emery18tne i rentowe z 
ubezpieczenia spofecznego 

85504 Wspjeranie rodziny 52143, 00 52143,00 51 643.00 47980,00 3863,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

85508 RodzJny ~pcze 12000,00 12000,00 12000.00 0,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 

Sktadkl na ubezpieczenie 
zdrowotne opmc.ane za 

85513 
osoby pobieraiq,ce niekt6re 

66 000,00 86 000,00 86 000,00 0,00 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Swiadaenia rodzinne oraz 
za osoby pobti8ra)l:tc:e zasiolki 
dis opiekun6w 

900 
Gospodarb komunalna i 

1553188,00 1 553 186,00 , 551 916.00 199933,00 1351 983,00 0,00 1 250.00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
ochrona srodowiska 

90001 
Gospodarb ~kowa i 

201 318.00 201 316,00 200 318,00 129693,00 70625,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ochrona w6d 

90002 
Gospodarb odpadami 1 071 398,00 1071 398,00 1071 148,00 70240,00 1 000 9oa,OO 0,00 250.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
komunalnymi 

90015 ~wietlenie uk, plac:6w i 214000,00 214000,00 214000,00 0,00 214000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
drOg 

Dz.iatalnoU Paflstwo'Nego 
90025 Gospodarstwa v-bdnego 32000,00 32 000,00 32000,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

v-bdy Potskie 

90095 Pozostafa driata~o!t 34 45.,00 34 450 .00 34 450,00 0,00 34 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

921 Kub.ura i OChrona 
386000,00 386 000,00 56 000,00 0,00 56 000,00 330 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 

d2:iedzictwa narodowego 

92105 Pozostate zadania w 56000,00 56 000,00 56 000,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
zakresie kullury 

92116 Bibioteki 330000,00 330 000,00 0,00 0 ,00 0,00 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

926 Kub.ura fizyczna 81400,00 87400,00 21400,00 12000,00 15400,00 60000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

92601 0bIek1y sporto,... 27400,00 27400,00 21400,00 12000,00 15400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-
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Dzja/ Rozdziat 
§ 
I 

grupa 
Nazwa Plan 

Z legO : 

Wydatld bieZ~ce 

z te90: 

VVydatki 
maj<l1kowe 

l tego: 

""".W 
jednostek. 

bodtelowych, 

z tego: 

dot.aqe n8 
zadania 
blel~c.e 

swiadczenia 
ne tzecz os6b 

fizyczn,ch: 

wydalkl na 
programy 

finBflsowane 1 

uCl2.iafem 
srodk6w.o 

kt6rych mowa 
w8rt.5ust1 

pkt2i3 

wypGlty z tytutu 
por~eni 
gwarancji 

obsluga dlugu 
inwestycje i 

zakupy 
inwestycyJne 

wtym: 

zakupio~e 
akc;1 j ud.zial6w 

'M1te5lenie 
wtJadow do 

sp61ek prawa 
hancUowego 

wynagrodzenia 
i sktadki od 

nk:h nalic;zane 

wydatki 
zwiqune 1 

r68lizacj.q ich 
staurtowych 

Lada"' ; 

na programy 
finansowane z 

udziafem 
Srodk6w, o 

kt6rych mowa 
wart. 5 ust. 1 

pld2 i 3, 

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

92605 
Zadanla w zakresie kultury 
fizycznej 

60000,00 60000,00 0,00 0 ,00 0 ,00 60 000 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 

Wydalki og6Iem: 

h 
"" 

SIo1l'Ollli 
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Zalqcznik Nr 3 
do Uchwaly Rudie/owe) Gminy Siubice na rok 2022 
Nr XXXlI.209.2021 

Rady Gminy Siubice 

z dnia 17 grudnia 2021 r. 

Przychody i rozchody budzetu w 2022 r. 

Lp. Trese KlasyfikacJa 
§ 

Kwota 2022 r. 

, 2 3 4 

1. Dochody 21.336 .042 

2. Wydatki 25.201 .732 

3. Wynik budzetu -3.865 .690 

Przychody og61em: 4.486.371 

1. 

Przychody z zaciqgni~tych pozyczek na 
finansowanie zadan realizowanych z udziatem 
srodk6w pochodzqcych z budietu Unii 
Europejskiej 

§ 903 1.978.451 

2. 

Przychody jednostek samorzqdu terytorialnego z 
niewykorzystanych srodk6w pieni~znych na 
rachunku biezqcym budietu, wynikajqcych z 
rozliczenia dochod6w i wydatk6w nimi 
finansowanych zwiqzanych ze szczeg61nymi 
zasadami wykonywania budzetu okreslonymi w 
odr~bnych ustawach 

§ 905 2.507 .920 

3. 
Przychody z zaciqgni~tych pozyczek na rynku 
krajowym 

§ 952 

4. 
Przychody z zaciqgni~tych kredyt6w na rynku 
krajowym 

§ 952 

5. Nadwyiki z iat ubiegtych 1 § 957 

Rozchody ogolem: 620.681 

1. Sptaty otrzymanych krajowych kredyt6w § 992 250.000 

2. Sptaty otrzymanych krajowych pOiyczek § 992 370.681 

4. Udzielone pozyczki i kredyty § 991 

6 . Wykup innych papier6w wartosciowych § 982 

* W przychodach budzetu w 2022 r., zaplanowano poiyczk~ w wysokosci 1.978.451,00 zt na 
wyprzedzajqce finansowanie dziatan finansowych ze srodk6w pochodzqcych z budzetu Unii 
Europejskiej oraz srodki w wysokosci 2.507.920,00 zt (srodki wptyn~ty w 2021 r. i nie zostanq 
wydatkowane) . Sq to srodki Ministerstwa Finans6w - uzupetnienie subwencji og6lne' 

r 

:5 \ 



Zalqcznik nr 4 
do Uchwaly Budietowe) Gminy Slubice na rok 2022 
Nr XXXI1.209.2021 
Rady Gminy Slubice 
z dnia 17 grudnia 2021 r. 

Dochody i wydatki zwi~zane z realizacj~ zadan z zakresu administracji rz~dowej i innych zleconych 
odr~bnymi ustawami 

z tego: 

Dotacje WydatkiDzial Rozdzial Nazwa zadania wydatki wydatkiogolem ogolem 
biez,ce maj,tkowe 

4 5 7 
Utrzymanie pracownika zajmuj'l-cego siC( 
sprawamiz zakresu USC (wynagrodzenia 

1 2 3 6 

57.841 57.841 57.841750 75011 
wrazz pochodnymi) oraz pozostale zadania 


z zakresu administracji rZ4dowej 


751 
 75101 Aktualizacja spisu wyborc6w 930 930930 

1.523852 85219 Sprawowanie opieki 1.523 1.523 

Rz<J.dowy program "Rodzina 500 plus" 
855 85501 1.973.000 1.973.000 1.973.000

(zasilki wychowawcze) 

Realizacja swiadczeit rodzinnych, swiadczeit 


z funduszu alimentacyjnego i skladek na 

855 2.348.000 2.348.000 2.348.00085502 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia spolecznego 


Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane 

855 za osoby pobieraj'l-ce niekt6re swiadczenia 66.000 66.000 66.000 

rodzinne 
85513 ~ __ /~'RndYd/ - 4.447.294 4.447.294 4.447.294Ogolem 

- . 
J/ L (s:ell'ski
u 



Za/qcznik nr 5 


Nr XXXl1.209.2021 

Rady Gminy S/ubice 

z dnia 17 grudnia 2021 r. 


do Uchwaly Budie/owe} Gminy S/ubice na rok 2022 


Dotacja podmiotowa w 2022 r. 

Lp. Dzial Rozdzlal 

3 

1 921 92116 

Nazwa InstytueJI Kwota dotaejl 

4 5 

Gminna Biblioteka Publiczna w Stubicach 330.000 

Og61em 330.000 



Zalqcznik Nr 6 
do Uchwaly Budietowe} Gminy Slubice na rok 2022 
Nr XXXI1.209.2021 
Rady Gminy Slubice 
z dnia J7 grudnia 2021 r. 

Dotacje celowe dla podmiot6w zaliczanych i niezaliczanych do sektora 
finans6w putllicznych w 2022 r. 

Lp. Dziat Rozdziat Trese Kwota dotacjl 

1 2 3 4 5 

Jednostki sektora 
finans6w publicznych 

Nazwa jednostki 

1 750 75095 Urz~d Marsza!kowski Wojew6dztwa 
Mazowieckiego 

655 

2 801 80101 Urz~d Gminy w Nowym Duninowie 6.300 

Razem: 6.955 

Jednostki spoza 
sektora finans6w 

publicznych 
Nazwa zadania 

1 926 92605 

Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu 
poprzez: organizowanie zaj~6 i wsp6tzawodnictwa 
sportowego w r6tnych dyscyplinach sportowych, 

podnoszenie poziomu sprawnoscidzieci i 
m!odziety 

60.000 

Razem: 60.000 

Og&em 66.955 

III 
~ 

1 1 ;; lI'S I 



Za/qcznik Nr 7 
do Uchwaly Budtetowej Gminy S/ubice na rok 2022 
Nr XXXl1.209.2021 
Rady Gminy S/ubice 
z dnia 17 grudnia 2021 r. 

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 nie obj~te wykazem przedsi~wzi~c 
do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Dziaf Rozdziaf Trese 
..-

Wartose 

010 Roinictwo IlowlectWo ' 2.122.239.00 

01043 Infrastruktura wodocic:tgowa wsi 300.000,00 

Wydatki inwestycyjne jednostek budtetowych 

Rozbudowa sieci wodoci~gowej na terenie yminy-Stubice 

300.000,00 

300.000,00 

01044. Infrastruktura sanitacyjna wsi 1.822.239,00 

Wydatki inwestycyjne jednostek budtetowych 

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Siubice 

1.822.239,00 

1.822.239,00 

400 Wytwarzanle i zaopatrywanie w energifl elektry~:gaz-rw~ 3.825.000,00 

40002 Dostarczanie wody 3.825.000,00 

Wydatki inwestycyjne jednostek budtetowych 

Budowa 3 zbiomik6w retencyjnych wraz z przebudowq Stacji Uzdatniania Wody 
(Boncza) 

3.825.000,00 

3.825.000,00 

Razeml 5.947.239,001 




