SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDśETU GMINY STARA BIAŁA
ZA 2008 ROK
BudŜet gminy na 2008 rok po stronie dochodów ustalony był na
kwotę – 27.048.943,05,-, a wykonanie wyniosło –27.559.404,59 - tj. 101,89%
w tym:
-podstawowe dochody podatkowe:
- plan
14.372.100,- wykonanie
15.057.995,73
-subwencje:
- plan
6.845.350,- wykonanie
6.845.350,-dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań zleconych i
własnych:
- plan
- 3.716.233,- wykonanie
- 3.608.533,36
- dotacja na realizację projektu pn:” Aktywna integracja kobiet „ w ramach
programu „Operacyjny Kapitał Ludzki”
- plan
77.995,05
- wykonanie
77.728,92
-pozostałe dochody
- plan
- 2.037.265,- wykonanie
- 1.969.796,58
BudŜet gminy na 2008 rok po stronie wydatków ustalony były
na kwotę 32.820.443,05,-, a wykonanie wyniosło – 28.688.587,78,- tj.87,41%
w tym:
- wydatki bieŜące:
plan
- 21.119.486,30
wykonanie
- 20.139.091,18 -co stanowi –95,36 %
- wydatki majątkowe: plan
- 11.700.956,75
wykonanie
8.549.496,60 - co stanowi – 73,07%
w tym: wydatki nie wygasające - 513.480,- z tego:
wydatki majątkowe
- 488.480,wydatki bieŜące
- 25.000,-,
których termin realizacji ustalony jest do 30.06.2009.
Wydatki majątkowe stanowią - 29,81% poniesionych wydatków
w 2008 roku
Przychody budŜetu na 2008 rok na etapie uchwalania budŜetu planowane był
w kwocie – 4.681.000,- z niŜej wymienionych źródeł:
- poŜyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie –800.000,- z przeznaczeniem na:
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Brwilnie- etap I
800.000,-

- nadwyŜka budŜetu z lat ubiegłych
- 3.231.000,- przychody z innych źródeł /wolne środki/
- 650.000,Rozchody budŜetu na etapie uchwalania budŜetu planowane były w
wysokości – 400.000,- i dotyczyły spłat rat poŜyczek zaciągniętych w roku
2003 i 2005.
Przychody budŜetu na koniec 2008 roku po stronie planu wynosiły kwotę –
6.209.000,-,w tym:
- kredyty i poŜyczki
2.299.000,- nadwyŜka budŜetu z lat ubiegłych
3.260.000,- przychody z innych źródeł /wolne środki/
650.000,Wykonanie przychodów na 31.12.2008 wyniosło kwotę 3.958.190,91
w tym:
- nadwyŜka budŜetu z lat ubiegłych
3.308.190,91
- przychody z innych źródeł /wolne środki/
650.000,Rozchody budŜetu gminy na dzień 31.12.2008 po stronie planu i wykonania
wynoszą kwotę – 437.500,-i przeznaczono na spłatę dla Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie niŜej
wymienionych poŜyczek:
-budowa kanalizacji sanitarnej w Maszewie DuŜym- IV etap– część II- 150.000,-budowa kanalizacji sanitarnej w Maszewie DuŜym- IV etap– część I - 50.000,-budowa kanalizacji sanitarnej do Państwowej WyŜszej
Szkoły Zawodowej i budynków mieszkalnych w Nowym Trzepowie- 37.500,-budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią
w Maszewie n. Wisłą
-200.000,W 2008 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
dokonał umorzenia poŜyczki zaciągniętej na budowa kanalizacji sanitarnej do
Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej i budynków mieszkalnych w
Nowym Trzepowie w kwocie – 62.500,ZadłuŜenie gminy na dzień 31.12.2008 z tytułu zaciągniętych poŜyczek w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie wynosi kwotę – 350.000,- i stanowi - 1,27 % osiągniętych przez
gminę dochodów w 2008 roku.
Spłata zadłuŜenia przypada na lata:
-rok 2009 - 350.000,BudŜet gminy za 2008 rok zamknął się niedoborem w kwocie – 1.129.183,19,
który został pokryty nadwyŜką z lat ubiegłych.
Pozostałość środków z lat ubiegłych na dzień 31.12.2008 wynosi kwotę 2.331.507,72
Łączna nadwyŜka na 31.12.2008 wynosi kwotę
2.331.507,72
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Realizacja budŜetu gminy za 2008 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i
paragrafach dochodów i wydatków przedstawia się następująco:
DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Dochody w tym dziale planowane były w kwocie – 438.598,-, a wykonanie
wynosi – 555.641,19 tj. 126,69 % w tym:
Rozdział 010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:
Plan
113.200,Wykonanie
230.751,43 z tego:
§ 0970- Wpływy z róŜnych dochodów:
plan
8.200,wykonanie 8.201,43
Dokonany zwrot podatku VAT w 2008 roku przez Urząd Skarbowy w Płocku za
okres październik – grudzień 2007 roku od wydatków poniesionych na budowę
wodociągów.
§ 6290- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,
samorządów województw pozyskiwane z innych źródeł:
plan
105.000,wykonanie 222.550,Zrealizowane dochody to:
- dopłaty mieszkańców gminy do budowy wodociągów i kanalizacji którzy
w 2008 roku wykonali przyłącza do swych posesji, a nie mieli wpłaconego
wcześniej udziału
122.550,- otrzymana pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział
Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi na dofinansowanie budowy
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia w Ogorzelicach i włączenie do
gminnej sieci osiedla w Ogorzelicach
100.000,Rozdział 01095- Pozostała działalność
Plan
325.398,Wykonanie
324.889,76 z tego:
§ 0750 –Dochody z najmu dzierŜawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczonych do sektora finansów publicznych lub innych umów o
podobnym charakterze
plan
2.000,wykonanie
-2.456,82
PowyŜsze dochody to czynsze dzierŜawne zapłacone przez koła łowieckie za
tereny dzierŜawione na terenie gminy.
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§ 0770- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
uŜytkowania wieczystego nieruchomości:
plan
10.000,wykonanie
8.890,59
- z naleŜnych rat na rok 2007 i zaległości za sprzedane grunty
w Maszewie przy oczyszczalni ścieków
- 8.237,59
- za sprzedaną niezabudowaną działkę w Maszewie
o pow. 0,0200 ha połoŜoną w Maszewie
- 653,§ 0920- Pozostałe odsetki:
plan
1.000,wykonanie
1.355,60
Odsetki zapłacone przez nabywców gruntów w Maszewie /wokół miejskiej
oczyszczalni ścieków/ za które naleŜność została rozłoŜona na raty
oprocentowane odsetkami według stopy redyskonta, oraz od zaległych rat w
spłatach tych naleŜności
- 1.355,60
§ 2010-Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizacje zadań
bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami :
plan
312.398,wykonanie
312.186,75
Jest to otrzymana dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych ze
zwrotem części podatku akcyzowego dla rolników za zakupiony olej napędowy
i 2% na koszty związane z obsługą zwrotu tego podatku zgodnie z ustawą z
dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej / Dz. U. Nr 52
poz.379 z 2006 roku /

Wydatki w dziale 010- planowane były w kwocie –2.424.900,-,
a wykonanie wyniosło – 1.300.629,41 tj.: 53,64 % w tym:
- wydatki bieŜące
- plan
325.600,wykonanie 325.146,04
- wydatki majątkowe
- plan
2.099.300,wykonanie 975.483,57 w tym:
wydatki nie wygasające – 141.430,Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach
przedstawia się następująco:
Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:
Plan
2.099.300,Wykonanie
975.483,57 z tego:
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§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych:
plan
2.099.300,wykonanie
975.483,57 w tym:
- wydatki wykonane w 2008 roku - 834.053,57
- wydatki nie wygasające
- 141.430,00
Wydatkowane fundusze przeznaczono na realizację niŜej wymienionych zadań
inwestycyjnych ujętych w budŜecie na 2008 rok:
Budowa sieci wodociągowej:
Plan wydatków na realizację tych zadań wynosił kwotę – 117.100,-, wykonanie
wynosi kwotę - 103.595,41
Dnia 01.07.2008 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę na
wykonanie wyŜej wymienionych sieci wodociągowych z Zakładem Usług
Technicznych Budownictwa Andrzej Osiecki Sierpc z terminem realizacji
od 01.07.08 do 31.07.08
W ramach tej umowy wykonano:
Wodociąg w Maszewie DuŜym – całkowity koszt wyniósł kwotę – 26.691,31
w tym:
Wybudowano 178 mb sieci wodociągowej z rury PE 63 i 61 mb z rury PE 110
za kwotę - 16.691,59
Ponadto poniesiono wydatki na :
- opracowanie projektu budowlanego
- 9.880,00
- skanowanie dokumentacji przetargowej
- 119,72
Zadanie zakończono, rozliczono pod względem finansowym i przekazano w
uŜytkowanie.
Wodociąg Stare Proboszczewice- całkowity koszt wyniósł kwotę – 19.494,19
w tym:
Wybudowano 386 mb sieci wodociągowej z rury PVC 90
za kwotę – 19.107,29
Ponadto poniesiono wydatki na:
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego i nakładczego - 350,00
- skanowanie dokumentacji przetargowej
- 36,90
Zadanie zakończono, rozliczono pod względem finansowym i przekazano w
uŜytkowanie.
Wodociąg Biała- całkowity koszt wyniósł kwotę – 21.076,57
w tym:
Wybudowano 174 mb sieci wodociągowej z rur PE 90 i 94 mb z rur PE 110
za kwotę – 19.333,11
Ponadto poniesiono wydatki na:
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego i nakładczego - 350,00
- skanowanie dokumentacji przetargowej
- 43,46
- wykonanie map do celów projektowych
- 1.350,00
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Zadanie zakończono, rozliczono pod względem finansowym i przekazano w
uŜytkowanie.
Wodociąg Maszewo- całkowity koszt wyniósł kwotę – 36.333,34
w tym:
Wybudowano 350mb sieci wodociągowej z rur PE 110
za kwotę – 34.094,80
Ponadto poniesiono wydatki na:
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego i nakładczego - 500,00
- skanowanie dokumentacji przetargowej
- 38,54
- odszkodowanie za wybudowanie sieci wodociągowej
w prywatnej działce nr 55/28
- 1.700,00
Zadanie zakończono, rozliczono pod względem finansowym i przekazano w
uŜytkowanie.
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w Ogorzelicach
Plan wydatków wynosił kwotę – 50.000,- , która została przeniesiona do
wydatków nie wygasających z terminem realizacji 30.06.2009.
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej
w Nowej Białej
Plan wydatków wynosił kwotę – 10.000,- , która została przeniesiona do
wydatków nie wygasających z terminem realizacji 30.06.2009.
Przebudowa wodociągu Fi 160 i Fi 110 w Brwilnie
Plan wydatków wynosił kwotę – 30.000,- , która została przeniesiona do
wydatków nie wygasających z terminem realizacji 30.06.2009.
Budowa odcinków wodociągu w Brwilnie
Plan wydatków na 2008 rok ustalony był na kwotę – 69.600,W ciągu 2008 roku wydatkowano kwotę – 4.380,04 w tym:
- opracowanie projektu budowlanego
- 4.270,00
- skanowanie dokumentacji przetargowej
- 110,04
Na realizację w/wym. wodociągu kwotę – 37.078,- przeniesiono do wydatków
nie wygasających z terminem realizacji 30.06.2009.
Budowa odcinków wodociągu w Nowych Proboszczewicach
Plan wydatków na 2008 rok ustalony był w kwocie – 22.600,W ciągu 2008 rok wydatkowano kwotę – 41.02 na skanowanie dokumentacji
przetargowej, natomiast kwotę – 14.352,- przeniesiono do wydatków nie
wygasających z terminem realizacji 30.06.2009
Dnia 18.12 2008 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z
Zakładem Usług Technicznych Budownictwa Osiecki Andrzej 09-200 Sierpc ,
ul. Płocka 59A/5 na „ Budowę odcinków wodociągów w miejscowościach
Brwilno i Nowe Proboszczewice „ z terminem zakończenia 07.01.2009 za
kwotę :
- zadanie Nr 1- budowa odcinków wodociągu w Brwilnie - 37.077,18
- zadanie Nr 2 – budowa odcinków wodociągu w
Nowych Proboszczewicach – 14.351,59
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Budowa kanalizacji sanitarnej w Brwilnie
Plan wydatków na 2008 rok ustalony był w kwocie – 1.800.000,- wykonanie za
2008 rok wynosi – 726.037,10 i przeznaczono na :
- opracowanie map do celów projektowych
- 1.471,00
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego
700,00
- skanowanie dokumentacji przetargowej
624,24
- wykonanie kanalizacji sanitarnej
- 723.241,86
Dnia 12.06.2008 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z
WielobranŜowym Zakładem Usługowo-Produkcyjno – Handlowym
Rychlik Mirosław Bydgoszcz na „Budowę kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Brwilno Gm. Stara Biała - etap I” z terminem realizacji
od 12.06.2008 do 30.09.2009 za kwotę – 2.425.178,77.
Rozdział 01030- Izby rolnicze:
Plan
12.302,00
Wykonanie
12.301,72,- z tego:
§ 2850- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
wpływów w podatku rolnym:
plan
12.302,00
wykonanie
12.301,72
Udział dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów w
podatku rolnym za grudzień 2007r i za miesiące styczeń do listopada 2008
od osób prawnych i od osób fizycznych.
Rozdział 01095- Pozostała działalność
Plan
313.298,00
Wykonanie
312.844,12- w tym:
- wydatki ze środków własnych budŜetu gminy: plan
900,00
wykonanie
657,37
- wydatki z otrzymanej dotacji celowej:
plan
- 312.398,00
wykonanie
- 312.186,75
Wydatki w rozdziale 010195 wydatkowano w niŜej wymienionych paragrafach:
§ 4210- Zakup materiałów i wyposaŜenia:
plan
228,0
wykonanie 227,36
Wydatkowano na zakup druków i materiałów biurowych niezbędnych do
wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.
PowyŜsza kwota pokryta w ramach naleŜnej dla gminy 2% prowizji od
wypłaconego zwrotu podatku akcyzowego.
§ 4300- Zakup usług pozostałych:
plan
3.653,00
wykonanie 3.406,85 z tego:
ze środków własnych budŜetu gminy wydatkowano kwotę – 657,37 z
przeznaczeniem na czynsz dzierŜawny za 2008 rok dla Nadleśnictwa Płock.
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z otrzymanej dotacji celowej w ramach naleŜnej dla gminy 2% prowizji od
wypłaconego zwrotu podatku akcyzowego w kwocie – 2.749,48 z
przeznaczeniem na opłaty dla Poczty Polskiej za wysyłane decyzję dla
rolników i opłaty bankowe za przelewy dokonywane dla rolników na konta
bankowe.
§ 4430- RóŜne opłaty i składki
plan
305.937,00
wykonanie 305.730,11
PowyŜsza kwota została wydatkowana na wypłatę zwrotu części podatku
akcyzowego dla rolników za zakupiony olej napędowy.
W marcu wypłacono zwrot dla 183 rolników, a we wrześniu dla 241rolników.
§ 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych:
plan
1.303,wykonanie 1.303,Wydatkowano na zakup papieru niezbędnego do wydania decyzji na zwrot
podatku akcyzowego dla rolników.
PowyŜsza kwota pokryta w ramach naleŜnej dla gminy 2% prowizji od
wpłaconego zwrotu podatku akcyzowego.
§ 4750- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji:
plan
2.177,00
wykonanie
2.176,80
Wydatkowano na zakup toneru do drukarki w celu wydrukowania decyzji na
zwrot podatku akcyzowego dla rolników.
PowyŜsza kwota pokryta w ramach naleŜnej dla gminy 2% prowizji od
wpłaconego zwrotu podatku akcyzowego.
DZIAŁ 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ
Dochody w tym dziale planowane były w wysokości – 559.500,-, a wykonanie
wyniosło - 583.496,84 tj.104,29 % w tym:
Rozdział 40002- Dostarczanie wody
Plan
559.500,Wykonanie
583.496,84,- z tego:
§ 0690- Wpływy z róŜnych opłat:
plan
200,wykonanie
578,40
Dochody uzyskane ze zwrotu poniesionych kosztów z tytułu wysłania upomnień
na zaległości w opłatach za zuŜytą wodę z gminnych wodociągów.
§ 0830- Wpływy z usług:
plan
550.000,wykonanie
571.296,87
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Są to wpływy uzyskane z opłat za zuŜytą wodę przez mieszkańców gminy
podłączonych do gminnej sieci wodociągowej.
ZadłuŜenie mieszkańców gminy w opłatach za zuŜytą wodę na dzień
31.12.2008 wynosi kwotę - 44.625,09 i uległy zmniejszeniu w porównaniu do
31.12.2007 o kwotę – 9.745,40, nadpłaty na dzień 31.12.2008 wynoszą
kwotę – 1.178,94.
§ 0920- Pozostałe odsetki:
plan
1.000,wykonanie
3.314,98
Odsetki uzyskane od naleŜności za zuŜytą wodę wpłacone po wyznaczonym
terminie płatności.
Naliczone odsetki na dzień 31.12.2008 od zaległości w opłatach za zuŜytą wodę
wynoszą kwotę – 11.144,48
§ 0970 – Wpływy z róŜnych dochodów:
plan
8.300,wykonanie
8.306,59
Zwrócony podatek VAT w 2008 roku przez Urząd Skarbowy Płock od
wydatków z działu 400 poniesionych w miesiącach
październik –grudzień 2007r.
Wydatki w dziale - 400 planowane były w wysokości – 885.000,- a
wykonanie wyniosło kwotę – 831.588,93,- tj. 93,96 % w tym:
- wydatki bieŜące

plan
840.000,wykonanie
789.643,93
- wydatki majątkowe
plan
45.000,wykonanie
41.945,- w tym:
wydatki nie wygasające - 29.000,Rozdział 40002- Dostarczanie wody
Plan
885.000,Wykonanie
831.588,93 z tego:
§ 4210- Zakup materiałów i wyposaŜenia
plan
80.000,wykonanie 77.899,23
w tym:
- zakup węgla i miału do ogrzewania stacji uzdatniania wody w Białej -1.503,24
- zakup oleju napędowego do samochodu Lublin
14.398,83
- zakup części i drobnego wyposaŜenia do samochodu Lublin 3.819,01
- zakup materiałów do remontu stacji uzdatniania wody, sieci
wodociągowej oraz wodomierzy do instalowania na nowych
przyłączach i na wymianę uszkodzonych oraz narzędzi i
wyposaŜenia , odzieŜy roboczej dla grupy remontowej
58.178,15
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§ 4260- Zakup energii:
plan
650.000,wykonanie
640.468,40
w tym:
- zakup energii elektrycznej zuŜytej na stacjach uzdatniania wody
w Białej, Starych Proboszczewicach i Kobiernikach
- 146.470,93
- zakup wody dla mieszkańców Maszewa DuŜego, Maszewa i
Brwilna i Nowego Trzepowa z Wodociągów Płockich
- 493.997,47
4270- Zakup usług remontowych:
plan
50.000,wykonanie
29.662,10
PowyŜsze wydatki przeznaczono na:
- roboty remontowe na sieciach wodociągowych,
związane z usuwaniem awarii w miejscowościach:
Srebrna, Biała, Dziarnowo, Mańkowo, Kowalewko,
Maszewo, Brwilno, Nowe Proboszczewice, Nowe Trzepowo
- 10.871,80
- naprawa samochodu Lublin
- 870,- remont urządzeń elektrycznych, demontaŜ, przewinięcie silnika,
montaŜ pompy wodnej w Stacji Uzdatniania Wody w Kobiernikach - 3.430,- remont zasuw na sieci wodociągowej, regeneracja i legalizacja
wodomierzy
- 10.350,- remont urządzeń elektrycznych, przygotowanie podłączeń
elektrycznych do montaŜu pompy wodnej w Stacji Uzdatniania
Wody w Białej
- 4.140,30
§ 4300- Zakup usług pozostałych:
plan
30.000,wykonanie
15.869,20
PowyŜsze wydatki przeznaczono na:
- dozór techniczny stacji uzdatniania wody
- 2.575,45
- wykonanie badań i transport pobranych próbek
wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Białej,
w Starych Proboszczewicach i Kobiernikach
- 7.331,63
- czyszczenie odstojników, wykonanie pomiarów instalacji
elektrycznych, wywóz odpadów w stacjach uzdatniania wody,
usługi informatyczne programu naliczającego opłaty za zuŜytą
wodę, wykonanie oszacowania wartości odszkodowania za
umieszczenie sieci wodociągowej w prywatnej własności w
Kobiernikach
- 5.962,12
§ 4430 – RóŜne opłaty i składki:
plan
30.000,wykonanie
25.745,w tym:
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- wydatki poniesione na opłaty do Urzędu Marszałkowskiego
w Warszawie za pobór wód podziemnych i odprowadzanie
wód popłucznych do ziemi przez stacje uzdatniania wody
- 24.644,- ubezpieczenie AC i OC samochodu Lublin
- 1.101,§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych:
plan
45.000,wykonanie
41.945,W ramach wydatków inwestycyjnych do realizacji na 2008 rok przyjęto
następujące zadania:
1/Zakup pompy głębinowej do stacji uzdatniania wody w Białej:
plan
15.000,wykonanie
12.274,Zakupiono pompę głębinową z silnikiem i przewodem i zainstalowano w Stacji
Uzdatniania Wody w Białej.
2/ Zakup pompy do podwyŜszenia ciśnienia na sieci wodociągowej ze stacji
Uzdatniania Wody w Białej:
plan
30.000,wykonanie
29.671,- w tym: kwotę – 671,- wydatkowano na
wykonanie map do celów projektowych terenu, na którym zostanie
zainstalowana pompa do podwyŜszenia ciśnienia, oraz kwotę – 29.000,przeniesiono do wydatków nie wygasających z terminem realizacji
30.06.2009rok .
DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Dochody w tym dziale na 2008 rok nie były planowane, nie występuje
wykonanie .
Wydatki w dziale 600 na 2008 rok planowane były w
wysokości – 8.963.052,- , a wykonanie wyniosło –8.341.223,51 tj. 93,07 %
w tym:
- wydatki bieŜące
- plan
1.945.650,- wykonanie
1.874.501,45
- wydatki majątkowe
- plan
7.017.402,- wykonanie
6.466.722,06 w tym:
wydatki nie wygasające – 263.350,Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach
przedstawia się następująco:
Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy:
Plan
1.150.000Wykonanie
1.150.000,- z tego:

11

§ 2310- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego:
plan
1.150.000,wykonanie
1.150.000,Dotacja przekazana dla Miasta Płocka w oparciu o porozumienie
nr 1/WGK III/P/2/04 z dnia 15 stycznia 2004 i aneksu na 2008rok w sprawie
powierzenia prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy w
2008 roku.
Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie
Plan
1.057.400,Wykonanie
1.042.201,65,- z tego:
§ 4270- Zakup usług remontowych:
plan
50.000,wykonanie
36.693,65
PowyŜszą kwotę wydatkowano na remont uszkodzonych ogrodzeń
nieruchomości w Maszewie DuŜym powstałych w związku prowadzonymi
robotami przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie przy
drodze wojewódzkiej Nr 559 przez miejscowość Maszewo DuŜe – budowa
chodników .
§ 4430- RóŜne opłaty i składki:
plan
400,wykonanie
262,PowyŜsza kwota została wydatkowana na opłaty do Mazowieckiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich przez
infrastrukturę gminną tj. wodociągi i kanalizacja.
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych.
plan
7.000,wykonanie
5.246,PowyŜsza kwota została wydatkowana na zakup przystanku autobusowego,
który został ustawiony w Brwilnie przy drodze wojewódzkiej nr 562.
§ 6300- Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:
plan
1.000.000,wykonanie
1.000.000,Dotacja została przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego w
Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn.:” Rozbudowa drogo woj.
Nr 559- przejście przez Maszewo DuŜe – budowa chodników na długości 753
mb „ zgodnie z podpisaną umową z dnia 12.07.2006 i aneksem Nr 1 z dnia
14.05.2007 i Nr 2 z dnia 12.11.2008 pomiędzy Urzędem Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego, a Gminą Stara Biała w sprawie wspólnej
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realizacji zadania pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 – przejście
przez miejscowość Maszewo DuŜe „ i udzielenia przez gminę pomocy
finansowej w 2008 roku w wysokości 1.000.000,Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe
Plan
1.176.826,Wykonanie
1.111.497,23 w tym:
- wydatki nie wygasające
18.950,§ 4430- RóŜne opłaty i składki:
plan
250,wykonanie
224,52
PowyŜsza kwota została wydatkowana na opłaty do Zarządu Dróg
Powiatowych za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych przez infrastrukturę
gminną tj. wodociągi i kanalizacja.
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych:
plan
796.323,wykonanie
731.035,82
W ramach tych wydatków w 2008 roku planowano do realizacji niŜej
wymienione zadania:
1/ Budowa drogi powiatowej Nr 189 Dziarnowo - Stare Proboszczewice
na odcinku od km 3+024 do km 5 + 549
Plan wydatków na 2008 rok wynosił kwotę – 65.323,-i wydatkowano – 882,33
na skanowanie dokumentacji w celu ogłoszenia przetargu na realizację
inwestycji.
Dnia 05.12. 2008 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z
Przedsiębiorstwem Transportowo-Handlowym „WAPNOPOL”
Adam Nowakowski Glinojeck na realizację powyŜszej inwestycji
na kwotę – 1.973.127,96 i terminem zakończenia 30.06.2009
2/ Budowa chodnika, parkingu samochodowego, budowa kanalizacji
deszczowej oraz remont nawierzchni drogi powiatowej nr 6905W
Parzeń – Kamionki – Stara Biała
Plan wydatków na 2008 rok ustalony był w kwocie – 692.000,-, a wykonanie
wyniosło kwotę - 691.155,23 i wydatkowano na :
- opracowanie projektu budowlanego – branŜa elektryczna - 6.344,- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej
kanalizacji deszczowej
- 8.540,- opracowanie projektu budowlanego, kosztorysu
inwestorskiego budowy drogi
- 12.000,- skanowanie dokumentacji przetargowej
405,18
- budowa drogi
- 656.036,05
- nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi
- 1.830,- nadzór inwestorski nad budową chodnika, parkingu i
remontem nawierzchni
- 6.000,13

Wykonawcą robót wybranym w wyniku przetargu było Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych S.A. w Płocku.
Inwestycja została zakończona, odebrana, rozliczona pod względem
finansowym i przekazana do:
- Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku i Zakładu Energetycznego Płockwykonane oświetlenie wzdłuŜ chodnika i parkingu.
3/Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi powiatowej
Nr 2907w Wyszyna –Ulaszewo
Plan
- 39.000,Wykonanie
- 38.998,26 w tym:
- wydatki nie wygasające – 18.950,- z terminem realizacji – 30.06.2009
- wydatki wydatkowane - 20.048,26, które przeznaczono na:
- opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi
- 20.000,- skanowanie dokumentacji do przetargu na wykonanie
podziału działek przyległych do tej drogi
48,26
Dnia 07.10.2008 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę
z „GEO -WEKTOR” Szczepanek Kinga Płock na wykonanie podziału
nieruchomości w miejscowościach : Ludwikowo, Ulaszewo tj. 19 działek za
kwotę – 18.950,- .
PowyŜszy podział nie został wykonany w 2008 roku dlatego zabezpieczono
środki na uregulowanie zawartej umowy w ramach wydatków niewygasajacych.
§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych:
Plan
21.000,Wykonanie
20.984,PowyŜsza kwota została wydatkowana na zakup 4 szt. przystanków
autobusowych, które zostały ustawione przy drogach powiatowych w niŜej
wymienionych miejscowościach:
- Bronowo Zalesie przy remizie
- Nowe Trzepowo- na skrzyŜowaniu z droga gminną do Państwowej WyŜszej
Szkoły Zawodowej
- Stara Biała
- Nowe Bronowo
§ 6300- Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:
plan
359.253,wykonanie
359.252,88
PowyŜsza kwota została przekazana do Starostwa Powiatowego w Płocku, które
było wykonawcą inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr
6905W Parzeń – Płock w miejscowościach Biała i Srebrna na długości 4,1km,
oraz wybudowanie 4 szt. zatok autobusowych- zgodnie z porozumieniem
zawartym z Powiatem Płockim w dniu 4.04.2008.
Koszt całkowity realizacji tej inwestycji wyniósł kwotę – 1.359.252,28 w tym:
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- przebudowa drogi
- 1.179.255,05
- budowa 4 szt. zatok autobusowych
- 179.997,23
PowyŜsza inwestycja została zrealizowana z :
- dofinansowania z budŜetu gminy
359.252,88
- dotacji z budŜetu województwa mazowieckiego
1.000.000,Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne:
Plan
- 2.903.000,Wykonanie
- 2.885.343,75 ,- w tym:
- wydatki nie wygasające
- 150.400,§ 4210- Zakup materiałów i wyposaŜenia:
plan
244.000,wykonanie
242.647,36
PowyŜsze wydatki przeznaczono na:
- zakup znaków drogowych i tablic do oznakowania dróg gminnych,
oraz materiałów do ich zamontowania
- 7.178,32
- zakup szyb przystankowych do wymiany w miejsce uszkodzonych,
oraz innych materiałów do remontu przystanków autobusowych - 7.615,47
- zakup 26,98 ton soli drogowej i folii ogrodowej do zabezpieczenia - 9.099,11
- zakup pospółki Ŝwirowej , grysu kwarcowego do remontu dróg
gminnych i wewnętrznych, zakup paliwa do pił spalinowych
i kosiarek oraz innych materiałów w związku z porządkowaniem
dróg na terenie gminy
- 218.754,46
§ 4270 – zakup usług remontowych:
plan
309.000
wykonanie
307.916,62
PowyŜsza kwota została wydatkowana na równanie dróg równiarką, transport
pospółki Ŝwirowej do remontu dróg, oraz bieŜące utrzymanie i remonty.
§ 4300- Zakup usług pozostałych :
plan
135.992,wykonanie
130.749,30
PowyŜsze wydatki przeznaczono na:
- utrzymanie zimowe dróg gminnych
- 2.765,95
- utrzymanie przystanków autobusowych
- 21.106,- opłaty do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych
w Kobiernikach za zebrane śmieci w rowach przydroŜnych
i wykoszone porosty, oraz ich załadunek i transport
- 6.668,02
- cięcie trawy na poboczach dróg i skarpach rowów oraz porostów - 35.648,73
- wykonanie 3 szt. konstrukcji stalowych do fotoradarów w
miejscowościach : Bronowo Zalesie, Mańkowo i Brwilno
- 4.200,- wykonanie barier ochronnych energochłonnych przy drodze
gminnej Wyszyna – Kobierniki
- 10.651,71
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- opracowanie projektu pt: „Modernizacja i przebudowa dróg
gminnych w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego
rozwoju- dotyczy drogi gminnej Nowa Biała, Mańkowo i
Srebrna – Kobierniki
- 3.050,- czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej na
ulicach w Nowych Proboszczewicach
2.960,05
- transport materiałów do remontu dróg gminnych
- 43.698,84
§ 4430- RóŜne opłaty i składki:
plan
6.008,wykonanie
6.008-,
PowyŜsze wydatki to:
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie za oprowadzanie wód opadowych z ulic, parkingu
i pętli w Nowych i Starych Proboszczewicach
- 4.948,- ubezpieczenie dróg i przystanków na terenie gminy
- 1.060,§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych:
plan
2.208.000,wykonanie
2.198.022,47 w tym:
- wydatki nie wygasające
150.400,- wydatki wydatkowane
- 2.047.622,47
W ramach wydatkowanych wydatków w 2008 roku realizowano niŜej
wymienione zadania inwestycje:
1.Budowa drogi gminnej Nowa Biała – Mańkowo
Plan wydatków na 2008 rok ustalony był w kwocie – 2.000.000,- ,a
wykonanie wynosi –1.990.490,63 i wydatkowano na:
- skanowanie dokumentacji przetargowej
1.150,95
- wniesienie podziałów działek na dokumentacji dotyczącej
budowy drogi
1.000,- naleŜność dla wykonawcy za wybudowaną drogę
- 1.970.243,50
- naleŜność dla inspektora nadzoru
17.000,- naleŜność za nadzór prac prowadzonych przy skrzyŜowaniu
drogi z gazociągiem wysokiego ciśnienia
1.096,18
Wykonawcą inwestycji wybranym w drodze przetargu było Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych S.A. w Płocku.
W ramach tej inwestycji wykonano drogę o asfaltowej dwuwarstwowej
nawierzchni o pow. 8.652m2 - pierwsza wiąŜąca o grubości 7cm wykonana z
mieszanki mineralno- bitumicznych asfaltowych, warstwa ścieralna o grubości
5 cm wykonana z mieszanki mineralno- bitumicznej asfaltowej, wykonano
zjazdy do posesji o pow. 359m2 z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm,
wykonano chodniki z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na powierzchni
1.134m2,ponadto wykonano nawierzchnię z tłuczenia kamiennego na pow.
768m2 i umocnienia poboczy pospółką na pow. 1.989m2.
Całkowity koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł kwotę – 2.018.613,83
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Inwestycja została odebrana, przekazana w uŜytkowanie, rozliczona finansowo i
przyjęta na majątek gminy.
2.Budowa mostu w Kobiernikach
Plan wydatków na 2008 rok ustalony był w kwocie – 45.000,-, wykonanie
wynosi kwotę - 44.999,99
PowyŜsza kwota została wydatkowana na:
- wykonanie umocnienia brzegu cieku w obrębie mostu.
Całkowita wartość wybudowanego mostu wyniosła kwotę - 311.048,56
Inwestycja została odebrana , przekazana w uŜytkowanie, rozliczona pod
względem finansowym i przyjęta ma majątek gminy.
3.Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi Srebrna – Kobiernikidr. woj. Nr 555
Plan
- 84.000,Wykonanie
- 83.907,20 w tym:
- wydatki nie wygasające – 71.900,,- z terminem realizacji – 30.06.2009
- wydatki wydatkowane - 12.007,20, które przeznaczono na:
- wynagrodzenie w wysokości 30 % dla wykonawcy za
opracowanie projektu budowlanego/ wykonanie map do
celów projektowych/
11.895,- skanowanie dokumentacji do przetargu na wykonanie
podziału działek przyległych do tej drogi
112.20
Dnia 07.10.2008 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę
z „GEO -WEKTOR” Szczepanek Kinga Płock na wykonanie podziału
nieruchomości w miejscowościach : Srebrna, Kobierniki tj. 44 działki za
kwotę – 44.145,- .
PowyŜszy podział nie został wykonany w 2008 roku dlatego zabezpieczono
środki na uregulowanie zawartej umowy w ramach wydatków nie
wygasających.
Dnia 19.05.2008 podpisano umowę z ADO-M PROJEKT Andrzej Dobruch
Sierpc na opracowanie projektu budowlanego budowy drogi
na kwotę – 39.650,-.
PowyŜsza dokumentacja nie została wykonana w 2008 roku dlatego
zabezpieczono środki na uregulowanie zawartej umowy w ramach wydatków
nie wygasających
4.Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej nr 291302W
/ul. Umińskiego/ wraz z kanalizacją deszczową w Starych
Proboszczewicach/
Plan
- 79.000,Wykonanie
- 78.624,65 w tym:
- wydatki nie wygasające – 78.500,- - z terminem realizacji – 30.06.2009
- wydatki wydatkowane 124,65- które przeznaczono na:
- skanowanie dokumentacji do przetargu na wykonanie
podziału działek przyległych do tej drogi
124,65
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Dnia 07.10.2008 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę
z „GEO -WEKTOR” Szczepanek Kinga Płock na wykonanie podziału
nieruchomości w miejscowościach : Stare Proboszczewice tj. 49 działki za
kwotę – 48.700,- .
PowyŜszy podział nie został wykonany w 2008 roku dlatego zabezpieczono
środki na uregulowanie zawartej umowy w ramach wydatków nie
wygasających.
Pozostałe środki w ramach wydatków nie wygasających w kwocie – 29.800,zostały zabezpieczone na wykonanie projektu budowlanego.
Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne
Plan
2.675.826,Wykonanie
2.152.180,88 w tym:
- wydatki nie wygasające
94.000,Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się
następująco:
§ 4300 – Zakup usług pozostałych:
plan
50.000,wykonanie
PowyŜsze fundusze planowane były na ustawienie słupków informacyjnych z
nazwami ulic w miejscowościach: Nowe i Stare Proboszczewice, Biała,
Maszewo DuŜe.
W roku 2008 nie zostały nadane ulice w miejscowościach Maszewo DuŜe i
Biała w związku z powyŜszym nie zostały wydatkowane fundusze.
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych:
plan
2.625.826,wykonanie
2.152.180,88
- wydatki nie wygasające
94.000,-- wydatki wydatkowane
- 2.058.180,88
W ramach wydatkowanych wydatków w 2008 roku realizowano niŜej
wymienione zadania inwestycje:
1/Budowa drogi wewnętrznej w Maszewie DuŜym wraz z parkingiem
przy Zespole Szkół w Maszewie DuŜym
Plan wydatków na 2008 rok ustalony był w kwocie – 1.217.826,-, a wykonanie
wyniosło – 1.037.237,33 i wydatkowano na :
- opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej
11.224,- wykonanie projektu budowlanego przebudowy linii
napowietrznej i przyłącza kablowego niskiego napięcia
5.490,- opracowanie operatu wodno- prawnego na wykonanie wylotu
kanalizacji deszczowej i rowu odpływowego oraz
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
2.200,- opracowanie projektu przebudowy sieci gazowej
2.440,18

- opracowanie projektu budowlanego, kosztorysu
inwestorskiego na budowę drogi
13.600,- przebudowa linii napowietrznej i przyłącza kablowego
kolidującego z budowaną drogą
22.570,- włączenie gazociągu do sieci po przebudowie
313,70
- skanowanie dokumentacji przetargowej
261,11
- wynagrodzenie dla wykonawcy za budowę drogi
973.408,52
- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru
5.730,Wykonawcą ulicy wybranym w drodze przetargu było Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych S.A. w Lipnie.
W ramach tej inwestycji wykonano:
- ulicę o nawierzchni asfaltowej dwuwarstwowej o pow. 1890 m2- warstwa
wiąŜąca z betonu asfaltowego grysowo – Ŝwirowego o gr. 6 cm, warstwa
ścieralna z betonu asfaltowego i asfaltu modyfikowanego o gr. 4cm.
Pod nawierzchnią jezdni, chodnikami i wjazdami wykonano podbudowę z
kamienia niesortowanego na pow. 2755,35 m2
- wykonano zjazdy i parking z kostki betonowej kolorowej o gr.8cm
na podsypce cem. – wap. na pow. 951,85 m2
- wykonano nawierzchnię chodników z kostki betonowej szarej o grubości
6 i 8 cm na podsypce cem. – piaskowej na pow.- 695,15 m2
Wykonano kanalizacje deszczową z rur PCV średnicy 315 i 200 mm na
długości 618,76 mb, zamontowano 12 szt. studzienek rewizyjnych
o śr. 1200mm, zamontowano 11 szt. studzienek ściekowych o śr. 500mm,
zamontowano osadnik piasku o śr. 2000mm, separator lamelowy o śr. 1200mm.
Całkowity koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł kwotę – 1.039.067,33
Inwestycja została odebrana, przekazana w uŜytkowanie, rozliczona pod
względem finansowym i przyjęta na majątek gminy.
2.Budowa ulicy Akacjowej w Nowych Proboszczewicach
Plan wydatków na 2008 rok wynosił – 1.100.000,-, wykonanie wyniosło
kwotę – 823.339,71 i wydatkowano na :
- skanowanie dokumentacji przetargowej
138,56
- wynagrodzenie dla wykonawcy za budowę drogi
- 818.201,15
- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru
5.000,Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu było P.P.U.H „MELBET”
Sochocki, Umiejewski, Kąciki spółka jawna Płock.
Wybudowano ulicę na pow. 2050 m2 o nawierzchni asfaltowej na podbudowie
z kruszywa naturalnego o gr. 20 cm i kruszywa łamanego o gr. 20 cm
dwuwarstwowej – warstwa wiąŜąca z mieszanek mineralno- bitumicznych
asfaltowych o gr. 4 cm, warstwa ścieralna z mieszanek mineralno –
bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm.
Wykonano zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej kolorowej o gr. 8 cm
na pow. 558,25 m2, oraz chodniki z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8
cm na pow. 691,75 m2.
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Ponadto wybudowano kanalizację deszczową z rur Ŝelbetonowych „WIPRO” o
śr. 300mm i rur PCV o średnicy 200mm o łącznej długości – 254,50mb.
Wykonano 6 szt. studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200mm i
6 szt. studzienek ściekowych o śr. 500mm.
Całkowity koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł kwotę – 909.739,57
Inwestycja została odebrana, przekazana w uŜytkowanie, rozliczona pod
względem finansowym i przyjęta na majątek gminy.
3. Opracowanie projektu budowlanego budowy parkingu przy cmentarzu
w ciągu drogi wewnętrznej w Nowym Trzepowie
Plan
15.000,Wykonanie
14.976,- w tym:
- wydatki nie wygasające
14.000,- z terminem realizacji 30.06.2009
-wydatki wydatkowane
976,- - przeznaczone na opracowanie
mapy numerycznej do celów
projektowych
Dnia 15.02.2008 podpisano umowę z Panem Piska Mieczysław Projektowanie i
Nadzór Inwestorski Robót Drogowych Płock na wykonanie projektu
budowlanego za kwotę – 5.500,Projekt do dnia 31.12.2008 nie został wykonany.
4.Wykonanie odwodnienia dróg wewnętrznych /osiedlowych/ w Mańkowie
Plan wydatków na 2008 rok ustalony był w kwocie 70.000,-, wykonanie
wyniosło - 54.567,84 i wydatkowano na :
- ustanowienie odpłatnej słuŜebności gruntowej na działce o numerze
ewidencyjnym nr 68 połoŜonej w Mańkowie polegającej na swobodnym
dostępie w celu dokonywania napraw i konserwacji rowu melioracyjnego
stanowiącego przejście systemu odwodnienia miejscowości Mańkowo,
oraz sporządzenie w tej sprawie aktu notarialnego
- 23.171,56
- wykonanie odwodnienia dróg wewnętrznych
- 33.394,28
Całkowity koszt realizacji tej inwestycji wynosi kwotę - 443.436,84
5. Wykonanie projektu budowlanego dróg wewnętrznych wraz z
odwodnieniem w Brwilnie
Plan wydatków na 2008 rok ustalony był w kwocie – 123.000,- wykonanie
wynosi – 122.180,- i wydatkowano na:
- opracowanie projektu odwodnienia powierzchniowego
oraz krytego terenów w Brwilnie
- 7.500,- naleŜność za wykonanie projektu budowlanego
- 114.680,-,
wykonanego zgodnie z umową z dnia 21.08.2007 przez wykonawcę wybranego
w trybie przetargu nieograniczonego przez firmą „ BRD Jabłoński Mariusz,
Włocławek ul. Wiejska.
6. Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi wewnętrznej w
Maszewie DuŜym
Plan wydatków ustalony był na kwotę – 40.000,-, nie występuje wykonanie,
20

a kwota 40.000,- zostaje przeniesiona do wydatków nie wygasających z
terminem realizacji 30.06.2009
Dnia 26.02.2008 podpisano umowę z Biurem Projektów i Inwestycji
„PROBUD” s. c Piotr Górniak Sierpc na wykonanie projektu budowlanego
za kwotę – 24.400,Do dnia 31.12.2008 dokumentacja nie została wykonana.
7.Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi wewnętrznej w
Mańkowie wraz z pętlą autobusową
Plan wydatków ustalony był na kwotę – 40.000,-, nie występuje wykonanie,
a kwota 40.000,- zostaje przeniesiona do wydatków nie wygasających z
terminem realizacji 30.06.2009
Dnia 26.02.2008 podpisano umowę z Biurem Projektów i Inwestycji
„PROBUD” s. c Piotr Górniak Sierpc na wykonanie projektu budowlanego
za kwotę – 30.134,-.
Do dnia 31.12.2008 dokumentacja nie została wykonana.
8.Opracowanie projektu budowlanego zagospodarowania terenów
przyległych do ulicy Floriańskiej / droga wewnętrzna o obrębie straŜnicy
OSP i Ośrodka Zdrowia w Starych Proboszczewicach/
Plan wydatków na 2008 rok wynosił kwotę – 20.000,-,
wykonanie wynosi – 19.880,- i wydatkowano na:
- opracowanie mapy numerycznej do celów projektowych
- 4.880,- opracowanie projektu budowlanego w branŜy urbanistycznej
zagospodarowania terenu
- 15.000,DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Dochody w tym dziale planowane były na 2007 rok w kwocie – 579.900,-,
a wykonanie wyniosło kwotę - 250.426,44,- tj. 43,26 % % w tym:
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan
579.900,Wykonanie
250.426,44- z tego:
§ 0470- Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste
nieruchomości:
plan
36.000
wykonanie
35.922,43
PowyŜsze dochody uzyskano z opłat za wieczyste uŜytkowanie:
- Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa za
uŜytkowanie gruntów w Maszewie DuŜym o pow. 18,14 ha
- 22.644,47
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „POL – POR” za grunty
w Białej zakupione jako wieczyste uŜytkowanie od Rolniczo-Handlowej
Spółdzielni w Białej
- 2.854,17
Rolniczo Handlowa Spółdzielnia w Białej za grunty w Maszewie DuŜym
i Białej
- 3.859,22
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- „STANGPOL” Spółka z o.o. za grunty w Białej

- 1.674,36

- prywatne osoby, które zakupiły wieczyste uŜytkowanie w Białej od
Rolniczo- Handlowej Spółdzielni w Białej
- 4890,21
Na dzień 31.12.2008 zaległości z tytułu opłat za wieczyste uŜytkowanie
wynoszą kwotę - 426,34 i dotyczą działki nr 320 w Maszewie DuŜym
Nadpłaty na 31.12.2008 wynoszą kwotę – 113,61.
§ 0690 - Wpływy z róŜnych opłat:
plan
410.000,wykonanie
59.638,PowyŜsze dochody to opłaty jednorazowe z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości związanych z opracowaniem planu zagospodarowania
nieruchomości i zmianą przeznaczenia gruntów.
W roku 2008 wydano 11 prawomocnych decyzji naliczające opłatę
jednorazową na kwotę – 108.326,Osiągnięte wpływy w 2008 roku dotyczą wydanych decyzji w 2008 roku ,
w kwocie – 44.638,- i decyzji wydanych w latach ubiegłych tj.: zapłata
rozłoŜona na raty lub zaległości w kwocie – 15.000,W ciągu 2008 dokonano umorzenia opłaty w kwocie - 3.781,- naliczonej dla
Haliny i Jana Gołębiewskich zam. Brwilno 16
Zaległości w opłatach jednorazowych na dzień 31.12.2008 wynoszą
kwotę –106.941,10,- i dotyczą niŜej wymienionych osób:
- Bogucki Stanisław i BoŜena - Kobierniki 30
50.835,- naleŜność rozłoŜona na 12 rat od 01.01.2009
- Rosiak Jolanta i Grzegorz
- Brwilno 12
6.367,- Szulińscy Ewa i Andrzej
- Mańkowo 40
4.695,10
- Włodarczyk Grzegorz i Ryszard- Nowa Biała 22
13.346,- Wyrzykowscy Maria i Ryszard - Maszewo 6
28.993,- Starzyńscy Radosław i Hanna - Brwilno 8
2.705,- naleŜność rozłoŜona na 10 rat od 01.01.2009r
§ 0750-Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
podobnym charakterze:
plan
125.000,wykonanie
130.973,12
PowyŜsze dochody zostały zrealizowane z czynszów najmu i dzierŜawy:
- lokali mieszkalnych
109.640,53
- lokali uŜytkowych
21.332,59
Zaległości w czynszach na dzień 31.12.2008 wynoszą kwotę – 47.028,45
w tym:
- lokale mieszkalne
12.986,31
- lokale uŜytkowe
34.042,14 ,- i dotyczą lokali uŜytkowych
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w Ogorzelicach tj.
- Oliwkowski Marek
- Szymborski Jacek

- 6.241,26
- 10.601,80

w Białej tj.
- Apteka Prywatna – ElŜbieta Siwińska
- 17.199,08
Nadpłaty na dzień 31.12.2008 wynoszą kwotę – 882,09 i dotyczą czynszów
za lokale mieszkalne.
§ 0770-Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:
plan
2.100,wykonanie
15.460,40
PowyŜsze dochody uzyskano:
- z raty przypadającej na 2008 rok za sprzedaną nieruchomość w Ludwikowie
tj. działka o pow. 0,0600ha i budynek mieszkalny typu ”Mikołajki” - 2.111,- z raty przypadającej na 2008 rok za sprzedaną nieruchomość w Dziarnowie za
kwotę- 32.960,- /kwota – 30.000,- rozłoŜona na raty na 10 lat po 3.000,rocznie/ tj. działka o pow. 0,0849 ha i budynek mieszkalny, budynek garaŜowy i
budynek gospodarczy dla państwa Lipińskich Marka i Renaty
- 3.000,-za sprzedaną działkę w Nowych Proboszczewicach o pow. 0,0852 ha
dla Jadwigi i Władysława Mikołajczyk za kwotę
- 3.170,-za sprzedaną działkę w Nowych Proboszczewicach o pow. 0,0216 ha
dla Małgorzaty i Grzegorza Kołodziejskich za kwotę
- 5.554,-przedpłata na poczet zakupionych działek w Nowych Proboszczewicach
o pow. 0,0144 ha przez Wojciecha i Marlenę Jaszczak
- 1625,40
§ 0920- Pozostałe odsetki:
plan
1.000,wykonanie
2.579,53
PowyŜsze dochody to odsetki od naleŜności zapłaconych po wyznaczonym
terminie płatności w tym:
- od czynszów za lokale mieszkalne
19,- od czynszów za lokale uŜytkowe
531,66
- od naleŜności za sprzedaŜ nieruchomości
1.837,38
- jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości
61,90
- od wieczystego uŜytkowania
129,59
Naliczone odsetki od naleŜności zaległych w rozdz. 7005 na dzień 31.12.2008
wynoszą kwotę –12.196,- i dotyczą:
- od wieczystego uŜytkowania
37,20
- jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości 4.440,50
- czynszów za lokale mieszkalne
869,00
- czynszów za lokale uŜytkowe
6.849,30
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§ 0970-Wpływy z róŜnych dochodów:
plan
5.800,wykonanie
5.852,96
PowyŜsze dochody to odszkodowanie z PZU za zniszczone mienie gminne
/przystanek autobusowy w Nowym Trzepowie/
Wydatki w dziale 700- planowane były na 2008 rok w
wysokości – 279.800,-, a wykonanie wyniosło – 253.506,11,- tj.90,60% w tym:
- wydatki bieŜące
plan
214.800,wykonanie
199.207,95
- wydatki majątkowe
plan
65.000,wykonanie
54.298,16
Rozdział 70004- RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej:
Plan
155.000,Wykonanie
142.223,05 z tego:
§ 4210- Zakup materiałów i wyposaŜenia:
plan
93.500,wykonanie
85.832,52
Wydatkowane fundusze przeznaczono na:
- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku mieszkalnego
w Ogorzelicach
81.735,20
- zakup materiałów do bieŜącego utrzymania budynków
mieszkalnych oraz budynku wielorodzinnego
w Ogorzelicach
4.097,32
§ 4260- Zakup energii:
plan
16.000,wykonanie
14.770,47
Środki wydatkowano na:
- zakup energii elektrycznej i cieplnej do mieszkań w Ogorzelicach Nr 10/7
i do budynków na działce 2/3 wykorzystywanych pod działalność gospodarczą:
w tym:- zakup energii cieplnej do mieszkań
11.026,74
- zakup energii elektrycznej
3.743,73
§ 4300- Zakup usług pozostałych:
plan
43.500,wykonanie
40.929,06
PowyŜsze wydatki wydatkowano na:
- ochrona budynku wielorodzinnego w Ogorzelicach
- 20.380,28
- wydatki związane z wywozem nieczystości stałych i
płynnych, odbiorem ścieków z mieszkań w Ogorzelicach
10/7i zaliczka eksploatacyjna dla zarządcy wspólnot
mieszkaniowych
- 14.724,28
- przegląd kotłowni olejowej w budynku wielorodzinnym
w Ogorzelicach
- 435,68
- przegląd przewodów kominowych w budynkach
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mieszkalnych
- 474,- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w budynku
mieszkalnym we Włoczewie
- 888,16
- transport ziemi, równanie terenu, nasadzenie drzew i krzewów
przed budynkiem wielorodzinnym w Ogorzelicach
- 4.026,66
§ 4430- RóŜne opłaty składki:
plan
2.000,wykonanie
691,PowyŜsza kwota została wydatkowana na ubezpieczenia mienia zasobów
mieszkaniowych gminy.
Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
Plan
124.800,Wykonanie
111.283,06 z tego:
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe:
plan
15.800,wykonanie
15.679,PowyŜsza kwota została wydatkowana na;
- wykonanie wyceny niezabudowanej działki Nr 11/1 połoŜonej
w Kobiernikach, którą gmina nabyła od państwa Anieli i Wiesława
Kaliwodów
- 1.100,- wykonanie operatów szacunkowych określających
wartość gruntów w celu naliczenia opłaty jednorazowej z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości związanych z opracowaniem
planu zagospodarowania nieruchomości i zmianą przeznaczenia
gruntów
- 7.930,- wykonanie wyceny niezabudowanych działek Nr 115/5 i 115/6
połoŜonych w Maszewie DuŜym przeznaczonych do sprzedaŜy
w trybie bez przetargowym
- 1.342,- opracowanie 13 szt. operatów szacunkowych określających
wartość gruntów stanowiących własność gminy będących w
uŜytkowaniu wieczystym w calu aktualizacji opłat za wieczyste
uŜytkowanie
- 3.172,- opracowanie operatu szacunkowego gruntów połoŜonych w
Maszewie DuŜym będących w wieczystym uŜytkowaniu
Płockej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej - 2.135,§ 4300- Zakup usług pozostałych:
plan
31.000,wykonanie
30.858,09
PowyŜsze wydatki wydatkowano na :
- wyrysy z map geodezyjnych, opracowanie projektów podziału działek,
opłaty do Starostwa Powiatowego w Płocku za poświadczenie
opracowanych dokumentacji zatwierdzających projekty podziału
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nieruchomości, sporządzanie aktów notarialnych na zbywanie i
nabywanie mienia komunalnego
29.322,09
- rozbiórka garaŜu i budynku gospodarczego w Ogorzelicach,
oraz uprzątniecie terenu
1.536,00
§ 4430- RóŜne opłaty i składki :
plan
13.000,wykonanie
10.447,81
PowyŜsza kwota została wydatkowana na:
- opłata do Starostwa Powiatowego w Płocku za wieczyste uŜytkowanie
tj. za działkę w Nowych Proboszczewicach pod oczyszczalnią ścieków,
w Nowym Bronowie, w Bronowie Kmiecym, oraz grunty zakupione
od „Izokoru”
- 8.617,71
- opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych
- 1.830,10
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych:
plan
65.000,wykonanie
54.298,16,- w tym:
PowyŜsza kwota została wydatkowana na zakup gruntów pod drogi gminne,
które powstały w wyniku podziału nieruchomości w niŜej wymienionych
miejscowościach:
- pozostała naleŜność z roku 2007 dla Spółki Akcyjnej ENERGA
Nieruchomości z siedzibą w Płocku za zakupione w roku 2007 grunty
pod drogi gminne w Ludwikowie i Brwilnie
- 8.521,16
Nowe Trzepowo
Kobierniki
Maszewo DuŜe

- o pow. 0,0227 ha za kwotę
od Aliny i Ryszarda Makowskich
- o pow. 0,2800 ha za kwotę
od Anieli i Stanisława Kaliwodów
- o pow. 0,077ha za kwotę
od ElŜbiety Falacińskiej
- o pow. 0,0133 ha za kwotę
od Seweryny i Kazimierza Zielińskich

227,40.300,1.925,3.325,-

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Dochody w tym dziale na 2008 rok nie były planowane, nie występuje równieŜ
wykonanie.
Wydatki w 2008 roku planowane w kwocie – 123.000,- , a wykonanie
wynosi – 75.354,08 tj. 61,27 % w tym: wydatki nie wygasające - 25.000,z terminem realizacji 30.06.2009
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Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan
123.000,Wykonanie
75.354,08 - w tym: wydatki nie wygasające – 25.000,z tego :
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
plan
33.000,wykonanie
23.668,PowyŜsza kwota została wydatkowana na przygotowanie projektów decyzji
o warunkach zabudowy
§ 4300 – Zakup usług pozostałych:
plan
90.000,wykonanie
51.686,08 - w tym : wydatki nie wygasające – 25.000,z terminem realizacji 30.06.2009 z przeznaczeniem na :
- opracowanie planu miejscowego dla Maszewa
- 10.000,- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenów Zakładu Produkcyjnego
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
w Płocku wraz z terenami przyległymi, połoŜonych w
granicach administracyjnych gminy Stara Biała
- 15.000,Wydatki zrealizowane w ciągu 2008 roku wynoszą kwotę
- 26.686,08
i zostały wydatkowane na :
- częściowa zapłata dla zakładu Budowlane i Urbanistyczne
Usługi Projektowe Alicja Pejta - Jaworska Płock za opracowanie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenów Zakładu Produkcyjnego
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
w Płocku wraz z terenami przyległymi, połoŜonych w
granicach administracyjnych gminy Stara Biała
- 21.350,Całkowity koszt opracowania zgodnie z podpisaną umową wynosi
kwotę - 30.500,- zakup map w Starostwie Powiatowym w Płocku do
opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenów Zakładu Produkcyjnego
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
w Płocku wraz z terenami przyległymi, połoŜonych w
granicach administracyjnych gminy Stara Biała
- 4.268,93
- wydatki związane z ogłoszeniami w prasie w związku
ze zmianami w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego
- 1.067,15
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DZIAŁ 720 – INFORMATYKA
Dochody w tym dziale na 2008 rok nie były planowane, nie występuje równieŜ
wykonanie.
Wydatki w dziale 720 na 2008 rok planowane były w kwocie – 3.050,-,
wykonanie wynosi – 3.050,- tj. 100% i są to wydatki bieŜące.
w tym:
Rozdział 72095 – Pozostała działalność
Plan
- 3.050,Wykonanie
- 3.050,- z tego :
§ 4300- Zakup usług pozostałych:
plan
3.050,wykonanie
3.050,PowyŜsza kwota została wydatkowana na wykonanie audytu infrastruktury
informatycznej oraz koncepcji budowy sieci szerokopasmowej
DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Dochody w dziale 750 na 2008 rok ustalone były w wysokości – 83.377,a wykonanie wyniosło –84.025,35 tj. 100,78 % w tym:
- z dotacji celowej : plan
65.394,wykonanie
65.394,- dochody własne : plan
17.983,wykonanie
18.631,35
Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia
się następująco:
Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie
Plan
67.277,Wykonanie
66.289,90 z tego:
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań
bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami:
plan
65.394,wykonanie 65.394,Dotacja celowa z budŜetu państwa przekazana gminie na wynagrodzenia
osobowe i pochodne dla pracowników wykonujących w urzędzie gminy zadania
z zakresu administracji rządowej.
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§ 2360- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami:
plan
1.883,wykonanie
895,90
Jest to 5% prowizja dla gminy od wpływów za wydane dowody osobiste i
wpływów za udostępnienie danych osobowych.
Rozdział 75023 – Urzędy Gminy
Plan
7.000,wykonanie
8.566,53
§ 0830 - Wpływy z usług:
plan
5.000,wykonanie 6.427,65
Dochody z odsprzedaŜy energii elektrycznej dla Samodzielnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Białej za Ośrodek Zdrowia w Białej i Nowych
Proboszczewicach, oraz dla Banku Spółdzielczego w Starej Białej za zuŜytą
energię elektryczną przez bankomat.
§ 0970 - Wpływy róŜnych dochodów:
plan
2.000,wykonanie 2.138,88
Wpływy z tytułu naleŜnych prowizji dla urzędu od odprowadzanego podatku
dochodowego od osób fizycznych .
Rozdział 75095 – Pozostała działalność
Plan
9.100,Wykonanie
9.168,92
§ 0970 - Wpływy róŜnych dochodów:
plan
9.100,wykonanie 9.168,92
Otrzymana refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków poniesionych na
roboty interwencyjne w m-cu grudniu 2007 roku
Wydatki dziale 750 na 2008 rok planowane były w
wysokości –2.929.659,-, a wykonanie wyniosło kwotę – 2.845.008,16 tj.
97,11 %. w tym:
wydatki bieŜące
plan
- 2.929.659,wykonanie
- 2.845.008,16
Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia
się następująco:
Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie
Plan
65.394,Wykonanie
65.394,- z tego:
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§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:
plan
54.700,wykonanie
54.700,Wynagrodzenie osobowe dla 3 pracowników wykonujących zadania zlecone z
zakresu administracji rządowej w urzędzie.
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne:
plan
9.354,wykonanie
9.354,Składka ZUS w wysokości 17,10% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych.
§ 4120- Składka na Fundusz Pracy
plan
1.340,wykonanie
1.340Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń
osobowych.
Rozdział 75022- Rady Gmin:
Plan
85.000,Wykonanie
79.516,71 z tego:
§ 3030- RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych:
plan
80.000,wykonanie
76.900,Wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, radnych za udział w
posiedzeniu rady gminy, komisji oraz sołtysów za udział w posiedzeniu rady
gminy.
§ 4300- Zakup usług pozostałych;
plan
5.000,wykonanie
2.616,71
Wydatki związane z wyjazdami słuŜbowymi radnych i sołtysów po terenie
gminy.
Rozdział 75023- Urzędy Gmin:
Plan
2.669.942,Wykonanie
2.601.951,73 z tego:
§4010- Wynagrodzenie osobowe pracowników:
plan
1.662.700,wykonanie
1.628.742,12
Wypłacone wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w urzędzie
gminy w tym:
- wynagrodzenie wypłacane w oparciu o umowę o pracę - 1.603.016,62
- nagrody jubileuszowe
9.532,50
- odprawa emerytalna
16.193,Zatrudnienie w urzędzie gminy na dzień 31.12.2008 wynosiło- 38,5 etatu
w tym:
- pracownicy administracyjni - 28,5 etatu
- pracownicy obsługi
- 10,0 etatu
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§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne :
plan
107.300,wykonanie
107.239,33
Dodatkowe wynagrodzenie roczne / trzynastka/ w wysokości 8,5% od
wypłaconych wynagrodzeń osobowych w roku 2007 dla pracowników urzędu.
§ 4110- Składka na ubezpieczenie społeczne:
plan
248.000,wykonanie
247.428,54
Składka ZUS w wysokości 17,10 % od wypłaconych wynagrodzeń osobowych
i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
§ 4120- Składka na Fundusz Pracy:
plan
41.400,wykonanie
41.387,56
Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń
osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
§ 4140-Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
plan
31.500,wykonanie
31.344,Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od
pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy.
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe
plan
50.000,wykonanie
48.469,02
PowyŜsza kwota została wydatkowana na:
- obsługa prawna urzędu w oparciu o umowę zlecenie
- 33.814,- wynagrodzenie wypłacane w oparciu o umowę zlecenie
za dokonywanie odczytów wodomierzy i naliczanie opłat
za zuŜyta wodę i odprowadzone ścieki w m. Nowych i Starych
Proboszczewicach i Ogorzelicach
- 10.255,02
- wynagrodzenie za zastępstwo sprzątaczek w urzędzie
w okresie urlopów wypoczynkowych
- 2.000,- za przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracowników urzędu
200,- wynagrodzenie za wykonanie prac porządkowych i przygotowanie
sprzętu do inwentaryzacji w magazynie Obrony Cywilnej
- 2.200,§ 4210- Zakup materiałów i wyposaŜenia:
plan
185.000,wykonanie
177.993,47
PowyŜsze wydatki wydatkowano na zakup:
- oleju opałowego do ogrzewania budynku urzędu gminy
- 57.124,67
- zakup 6 szt. komputerów
- 14.770,99
- zakup 2 szt. drukarek laserowych czarno –białych i
1 szt. kolorowej
- 3.424,78
- zakup skanera
- 878,40
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- zakup serwera głównego
- 5.205,- zakup wyposaŜenia do pomieszczeń urzędu gminy
- 27.696,94
- zakup 2 szt. komputerów z oprogramowaniem,
1 szt. UPS, 1 szt. laptop z oprogramowaniem i drukarki
laserowej dla Posterunku Policji w Starej Białej
- 9.793,- zakup materiałów do malowania pomieszczeń urzędu
- 2.687,74
- zakup materiałów biurowych, środków utrzymania czystości,
materiałów bhp dla pracowników, odzieŜy roboczej dla
konserwatora i sprzątaczek, lektury fachowej
- 56.501,95
§ 4260- Zakup energii:
plan
32.000,wykonanie
30.077,04
Wydatki poniesione na zuŜytą energię elektryczną w pomieszczeniach urzędu
gminy i do oświetlenia na zewnątrz.
§ 4270- Zakup usług remontowych:
Plan
15.000,Wykonanie
12.264,61
PowyŜszą kwotę wydatkowano na:
- malowanie części pomieszczeń urzędu gminy
- 8.500,- montaŜ oświetlenia w pomieszczeniach urzędu gminy
- 1.452,- naprawa kserokopiarek, drukarki , maszyn do liczenia
- 2.312,61
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych
plan
500,wykonanie
500,PowyŜsza kwota została wydatkowana na opłaty za badania okresowe
pracowników urzędu gminy.
§ 4300- Zakup usług pozostałych:
plan
163.000,wykonanie
156.640,60
Wydatkowana kwota została przeznaczona na:
- prowizje do Banku Spółdzielczego w Białej za dokonywane
operacje na rachunkach bankowych urzędu i wydane blankiety
czeków gotówkowych
-34.037,07
- opłaty dla Poczty Polskiej za wychodząca korespondencję
z Urzędu Gminy
-49.539,80
- dzierŜawa za centralę telefoniczną do Petrotelu
- 2781,60
- obsługa informatyczna, aktualizacja i konserwacja programów
komputerowych oraz wdroŜenie nowych programów
- 18.822,41
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w budynku
Urzędu Gminy
- 3.730,76
- dopłata do koncepcji e –Urząd w ramach projektu
„Region Płocki – regionem europejskim” realizowanym
przez Związek Gmin Regionu Płockiego
- 6.400,00
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- wydatki związane z wywozem nieczystości stałych,
prenumerata Dzienników Ustaw, Monitorów Polski i
Dzienników Urzędowych Województwa
Mazowieckiego- egzemplarzy w których są publikowane
uchwały Rady Gminy, oprawa Dzienników Ustaw i
Monitorów
41.328,96
§ 4350-Zakup usług dostępu do sieci Internet
plan
5.000,wykonanie
4.583,10
PowyŜsza kwota została wydatkowana na opłaty za dostęp do sieci Internet.
§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej:
plan
5.000,wykonanie
3.593,31
PowyŜsza kwota została wydatkowana na opłaty za słuŜbowe – 4 szt. telefony
komórkowe.
§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej:
plan
20.000,wykonanie
19.101,78
Opłaty za usługi telekomunikacyjne ze stacjonarnych telefonów w urzędzie
gminy.
§ 4410- PodróŜe słuŜbowe krajowe:
plan
20.000,wykonanie
18.682,24
w tym:
- ryczałty dla pracowników urzędu za uŜywanie prywatnych
samochodów do celów słuŜbowych - 7 ryczałtów
- 16.443,10
- pozostałe delegacje słuŜbowe pracowników urzędu
- 2.239,14
§ 4430- RóŜne opłaty i składki:
plan
5.500,wykonanie
2.816,99
Wydatki związane z ubezpieczeniem budynku i wyposaŜenia urzędu gminy.
§4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
Plan
40.042,wykonanie
40.041,93
Odpis na fundusz działalności socjalnej.
§ 4700-Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŜby
cywilnej:
plan
8.000,wykonanie
7.609,Opłaty za szkolenia pracowników urzędu gminy.
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§ 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych:
plan
10.000,wykonanie
5.515,82
PowyŜsza kwota została wydatkowana na zakup papieru dla urzędu gminy.
§ 4750- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji:
Plan
20.000,Wykonanie
17.921,27
PowyŜsza kwota została wydatkowana na zakup nowych programów
komputerowych, przedłuŜenie licencji na programy wcześniej zakupione, zakup
akcesoriów do komputerów, zakup tuszu do drukarek podłączonych do
komputerów.
Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan
50.000,Wykonanie
49.543,67 z tego:
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe
plan
2.700,wykonanie
2.700,Wynagrodzenie za oprawę muzyczną gminnych doŜynek
w dniu 25 sierpnia 2008 roku
§ 4210- Zakup materiałów i wyposaŜenia
plan
4.200,wykonanie
4.183,PowyŜsza kwota została wydatkowana na:
- zakup 2 szt. namiotów
- 1.150,- naleŜność za ekologiczne torby z nadrukiem na gminne doŜynki - 1.793,40
- zakup statuetki św. Floriana dla OSP Maszewo z okazji
80- lecia powstania jednostki
- 445,30
- zakup drukarki dla Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie z
okazji uroczystości związanej z nadaniem placówce
imienia bł. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego
- 270,- zakup nagród za udział w konkursach doŜynkowych
- 524,30
§ 4300- Zakup usług pozostałych:
plan
43.100,wykonanie
42.660,67
PowyŜsza kwota została wydatkowana na:
- zorganizowanie „ Gminnego Święta StraŜaka w dniu 03.05.2008
w Nowych Proboszczewicach
- 15.425,25
- prezentacja gminy w dniu Samorządowca
organizowanego przez Powiat Płocki
- 1.000,- prezentacja gminy na Giełdzie Rolniczej w Łącku
976,- zorganizowanie gminnych doŜynek
- 20.614,41
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- za promocję gminy na Przeglądzie Piosenki śeglarskiej
zorganizowanej przez Klub śeglarski „KONTRA” w Brwilnie
- 2.000,- za promocję gminy na X Kętrzyńskim Festiwalu Szachowym
- 500,- za złoŜenie Ŝyczeń mieszkańcom gminy z okazji
Świąt BoŜego Narodzenia i Nowego Roku na łamach prasy
lokalnej i radia
- 2.145,01
Rozdział 75095- Pozostała działalność
Plan
59.323,Wykonanie
48.602,05 z tego:
§ 3020-Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:
plan
1.550,wykonanie
1544,27
- ekwiwalent dla 8 pracowników zatrudnionych w ramach robót
interwencyjnych od 17.08.2007 do 15.01.2008
- 613,27
- ekwiwalent za uŜywanie własnej odzieŜy roboczej przez
10 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych
w 2008 roku
- 931,§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:
plan
28.748,wykonanie
20.251,71
Dopłata do wynagrodzenie osobowego dla 10 pracowników zatrudnionych
w ramach robót publicznych.
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne:
plan
5.679,wykonanie
3.842,32
Składka ZUS od wynagrodzenia wypłaconego dla pracowników robót w
ramach robót publicznych.
§ 4120- Składka na Fundusz Pracy:
plan
1.138,wykonanie
771,84
Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzenia wypłaconego dla pracowników
zatrudnionych w ramach robót publicznych.
§ 4140- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych:
plan
5.587,wykonanie
5.575,Składka do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za
osoby zatrudnione w ramach robót publicznych.
§ 4210- Zakup materiałów i wyposaŜenia:
Plan
5.010,Wykonanie
5.006,PowyŜsza kwota została wydatkowana na zakup narzędzi i odzieŜy ochronnej
dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.
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§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych:
plan
200,wykonanie
200,Opłaty za badania lekarskie osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.
§ 4430- RóŜne opłaty i składki:
plan
4.000,wykonanie
4.000,Składka członkowska za 2008 rok dla Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej
w Bielsku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 193/XXVI/06
z 25 lipca 2006 w sprawie przystąpienia Gminy Stara Biała do stowarzyszenia
jako członka wspierającego.
§4700-Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŜby
cywilnej:
plan
7.411,wykonanie
7.410,91
Udział finansowy gminy na rok 2008 w realizacji projektu „Region Płockiregionem europejskim” realizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego.

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
Dochody w tym dziale na 2008 rok planowane były w kwocie – 1.413,i wykonanie wyniosło – 1.413,- tj. 100 %.
Są to dotacje celowe z budŜetu państwa .
Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa:
Plan
1.413,Wykonanie
1.413- z tego:
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań
bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami:
plan
1.413,wykonanie
1.413,Dotacja celowa przekazana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru
wyborców.
Wydatki w dziale 751 na 2008 rok planowane były
w wysokości - 1.413,-, a wykonanie wyniosło- 1.413,- tj. 100 % i pokryte były
z otrzymanej dotacji celowej:
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Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa:
Plan
1.413,Wykonanie
1.413,- z tego:
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe:
plan
1.413,wykonanie
1.413,Jest to wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
w gminie.

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOśAROWA
Dochody w tym dziale na 2008 rok planowane były w wysokości – 3.500,- i
wykonanie wynosi – 3.500,- tj.100% w następującej klasyfikacji budŜetowej:
Rozdział 75412- Ochotnicze StraŜe PoŜarne
Plan
3.000,Wykonanie
3.000,§ 2710- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieŜących
plan
3.000,wykonanie
3.000,PowyŜsze dochody to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku dla
niŜej wymienionych ochotniczych straŜy poŜarnych:
- Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Starej Białej – na dofinansowanie
wydatków bieŜących w 2008 roku
- 1.000,- Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Brwilnie – na dofinansowanie
wydatków bieŜących w 2008 roku
- 1.000,- Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Maszewie – na dofinansowanie
wydatków bieŜących w 2008 roku
- 1.000,Rozdział 75414- Obrona cywilna
Plan
500,Wykonanie
500,- z tego:
§2010- Dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na realizację zadań
bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami:
plan
500,wykonanie
500,Dotacja została przekazana na sprawy obronne.
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Wydatki w dziale 754 na 2008 rok planowane były w wysokości –126.873,-, a
wykonanie wyniosło- 125.375,54 tj. 98,82 % w tym:
wydatki bieŜące
plan
126.873,wykonanie
125.375,54
Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach i
paragrafach przedstawia się następująco:
Rozdział 75412- Ochotnicze StraŜe PoŜarne:
Plan
126.373,Wykonanie
124.875,54 z tego:
§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:
plan
4.000,wykonanie
4.000,Nagrody dla zwycięskich jednostek OSP w gminnych zawodach sportowopoŜarniczych.
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:
plan
14.059,wykonanie
13.138,08
Wynagrodzenie osobowe kierowcy zatrudnionego na ½ etatu w OSP Stara
Biała.
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:
plan
1.000,wykonanie
877,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierowcy zatrudnionego w OSP Stara
Biała w wysokości 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2007 roku
/trzynastka/.
§4110- Składki na ubezpieczenie społeczne
plan
2.300,wykonanie
2.227,29
Składka ZUS w wysokości 15,10 % od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i
dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
§ 4120- Składka na Fundusz Pracy
plan
360,wykonanie
355,67Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń
osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
§4210- Zakup materiałów i wyposaŜenia:
plan
56.600,wykonanie
56.514,36 w tym :
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku
- 3.000,- środki własne budŜetu gminy
- 53.514,36
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PowyŜsza kwota została wydatkowana na:
- zakup nagród i dyplomów dla dzieci ze szkół podstawowych
i gimnazjów biorących udział w Ogólnopolskim
Turnieju Wiedzy PoŜarniczej pt. „MłodzieŜ zapobiega poŜarom” - 1.026,- zakup pucharów i dyplomów na gminne zawody sportowo-poŜarnicze
- 617,16
- zakup kalendarzy na 2009 rok
- 250,10
- wydatki związane powiatowymi zawodami sportowo-poŜarniczymi
młodzieŜowych druŜyn chłopców i dziewcząt , które obywały się
w Maszewie DuŜym
- 1.574,37
w tym:
- z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego, która była przydzielona
dla OSP w Starej Białej- jako organizatora
- 1.000,- ze środków budŜetu gminy
- 574,37
- zakup materiałów i wyposaŜenia dla OSP
- 53.046,73
w tym:
OSP Wyszyna
1.280,28,- zakup etyliny, olejów do samochodu marki „śUK”
i motopomp
235,96
- zakup materiałów do remontu pompy
1.044,32
OSP Proboszczewice
20.071,37
w tym:
- zakup materiałów do remontu remizy
OSP Brwilno
4.790,93
z tego:
- z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Płocku
1.000,- ze środków z budŜetu gminy
3.790,93
Wydatkowane fundusze przeznaczono na:
- zakup 5 szt. hełmów straŜackich
988,20
- zakup piły do cięcia drewna
1.682,- zakup etyliny i oleju do motopomp i piły
213,55
- zakup emblematów do mundurów
129,61
- zakup materiałów do bieŜącego utrzymania
terenu i budynku
681,96
- zakup materiałów do wykonania przyłącza
elektrycznego do budynku
1.095,61
OSP Maszewo
17.865,76
z tego:
- dotacji ze Starostwa Powiatowego w Płocku
1.000,- ze środków budŜetu gminy
16.865,76
Wydatkowane fundusze przeznaczono na:
- 140 szt. krzeseł Wenus
9.520,39
- 5 szt. mundurów straŜaka
1.045,75
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- 1 szt. smoka prostego
- 2 szt. węŜy powlekanych W-75
- zakup kostki brukowej
- zakup oleju napędowego do FORDA, etyliny do
motopomp i piły
OSP Bronowo Zalesie
w tym:
- zakup etyliny, oleju i części do naprawy samochodu śUK
OSP Kamionki
w tym :
- zakup drabiny
- zakup6 szt. mundurów, koszuli pagonów dla straŜaka
- zakup rozdzielacza kulowego
- zakup materiałów do remontu motopompy
- zakup materiałów do wykonania bramy wjazdowej
- zakup etyliny do motopompy
OSP Stara Biała
w tym:
- zakup materiałów do remontu motopomp
- zakup oleju napędowego do samochodów i etyliny
do motopomp
- zakup akumulatora
§ 4270-Zakup usług remontowych
plan
32.300,wykonanie
32.216,60
PowyŜsza kwota została wydatkowana na :
- montaŜ chłodni w OSP Proboszczewice
- wykonanie instalacji elektrycznej w OSP Proboszczewice
- wykonanie docieplenia budynku OSP w Proboszczewicach
- połoŜenie terakoty w budynku OSP w Proboszczewicach
- połoŜenie kostki brukowej wokół remizy OSP w Maszewie
- malowanie elewacji budynku remizy OSP Maszewo
- wykonanie przyłącza elektrycznego do budynku w
w OSP Brwilno
- remont motopompy w OSP Stara Biała
- remont motopompy w OSP Kamionki
- remont motopompy w OSP Wyszyna
§ 4300- Zakup usług pozostałych:
plan
6.500,wykonanie
6.359,04
PowyŜsze wydatki przeznaczono na:
- prenumerata czasopisma „StraŜak”
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542,37
499,15
5.662,02

-

596,08
509,50

-

509,50
5.377,42

-

450,1.383,98
963,829,44
1.672,40
78,60
3.151,47

-

1.420,24

-

1.161,23
570,-

-

2.904,1.952,3.300,1.210,15.677,3.400,-

-

1.000,986,60
1.137,650,-

-

900,06

- wykonanie mapy do celów projektowych niezbędnej’
do wykonania przyłącza elektrycznego dla
OSP Brwilno
610,- wykonanie badania technicznego samochodu ”śUK”
OSP Wyszyna
98,- wykonanie badania technicznego sprzętu ratownictwa
drogowego w OSP Stara Biała
- 450,98
- za przeprowadzenie seminarium z zakresu ochrony
przeciwpoŜarowej p.t. „UWAGA POśAR”
- 4.300,§ 4430- RóŜne opłaty i składki:
plan
8.800,wykonanie
8.734,PowyŜszą kwotę wydatkowano na:
-ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
członków ochotniczych straŜy poŜarnych / 8 jednostek/ i
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
członków ochotniczych straŜy poŜarnych /55 osób/
- 5.978,-ubezpieczenie OC i NW samochodów w OSP na 2008 rok
- 2.756,§ 4440 - Odpis na fundusz świadczeń socjalnych
plan
454,wykonanie 453,30
Odpis na fundusz działalności socjalnej dla kierowcy zatrudnionego w OSP
Stara Biała.
Rozdział 75414- Obrona cywilna
Plan
500,Wykonanie
500,- z tego:
§ 4300- Zakup usług pozostałych
plan
500,wykonanie 500,Wydatki pokryte w 100% z dotacji celowej i wydatkowane na przeprowadzenie
szkolenia na temat występujących zagroŜeń na terenie gminy Stara Biała.
DZIAŁ 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z
ICH POBOREM
Dochody w tym dziale na 2008 rok ustalone były w kwocie – 14.550.929,-,a
wykonanie wyniosło – 15.268.068,65,- tj. 104,93%
Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia
się następująco:

41

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Plan
12.100,Wykonanie
15.598,45
z tego:
§ 0350- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w
formie karty podatkowej
plan
12.000,wykonanie
15.552,23
PowyŜsze wpływy zrealizowano z podatku dochodowego od osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą i opłacających podatek w oparciu o
kartę podatkową.
PowyŜsze dochody są przekazywane przez Urząd Skarbowy.
Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2008 wynoszą kwotę – 26.024,70,
a nadpłaty – 26,§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:
plan
100,wykonanie
46,22
Odsetki przekazane przez Urząd Skarbowy od podatku z karty podatkowej
wpłaconych po wyznaczonym terminie.
Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Plan
7.641.000,Wykonanie
7.662,822,19 z tego:
§ 0310- Podatek od nieruchomości
plan
7.527.000,wykonanie
7.578.664,68
Jest to podatek od nieruchomości od osób prawnych posiadających
nieruchomości na terenie gminy .
Rada gminy uchwalając stawki podatku od nieruchomości na 2007 rok dokonała
obniŜenia niŜej wymienionych stawek:
- budynki mieszkalne – ze stawki 0,59 zł za 1 m2 podanej przez Ministerstwo
Finansów – Rada Gminy ustaliła stawkę - 0,54 zł za 1 m2.
/róŜnica 0,05 zł/ m2/
Na terenie gminy powierzchnia budynków mieszkalnych opodatkowanych
podatkiem od nieruchomości naleŜnych do osób prawnych
wynosi 5.758,22 m2 - skutki za 2008 rok wyniosły kwotę
294,91
2
- pozostałe budynki – ze stawki 6,37 zł za 1m podanej przez Ministerstwo
Finansów – Rada Gminy ustaliła stawkę – 5,30zł za 1m2
/róŜnica 1,07 zl/m2/.
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Na terenie gminy pozostałe budynki opodatkowane podatkiem od
nieruchomości zajmują powierzchnię - 1.802,16 m2 skutki za 2008 rok wyniosły kwotę
1.979,44
2
- pozostałe grunty – ze stawki 0,35 zł za 1m podanej przez Ministerstwo
Finansów – Rada Gminy ustaliła stawkę – 0,15 zł za 1 m2.
/róŜnica 0,20 zł/m2..
Na terenie gminy pozostałych gruntów naleŜących do osób prawnych
13.132,65
jest 62.577,24 m2 – skutki z tego tytułu wyniosły kwotę Ponadto Rada Gminy zwolniła z płacenia podatku od nieruchomości w
2008 roku budynki i grunty słuŜące ochronie przeciwpoŜarowej, ochronie
zdrowia oraz grunty i lokale uŜytkowe będące w posiadaniu administracji
samorządowej.
- skutki z tytułu zwolnienia OSP / 8 jednostek / wyniosły kwotę
- 15.888,- skutki z tytułu zwolnienia lokali uŜytkowych i gruntów
będących w posiadaniu administracji samorządowej wyniosły
za 2008 rok kwotę
- 17.488,Łączne skutki udzielonych ulg przez Radę Gminy w podatku
od nieruchomości od osób prawnych za 2008 rok wyniosły kwotę – 48.783,W roku 2008 dokonano umorzeń podatku w kwocie
– 9.762,w tym:
- Dom Pomocy Społecznej Brwilno
- 4.926,- Spółdzielnia Usługowo-Handlowa „BRWI-POL”
w Brwilnie
- 2.574,- Spółdzielnia Usługowo-Handlowa
Stare Proboszczewice
- 2.262,Zaległości na dzień 31.12.2008 wynoszą kwotę- 434.350,45,- i uległy
zwiększeniu w porównaniu do 31.12.2007 o kwotę – 7.743,45
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych
na dzień 31.12.2008 posiadają niŜej wymienione podmioty:
- „INSTAL” Spółka Akcyjna w upadłości Płock
406.070,70
- „MITEX” Spółka z o.o. w upadłości w Warszawie
8.034,85
- S SCHULMAN Polska Spółka z o.o. w Warszawie
0,30
- Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane ”ALPEX”
s. j. Płock
4.913,00
- Wodociągi Płockie Spółka z o.o. Płock
0,23
- SPRA Spółka z o.o. – Gdańsk
5.773,00
- GGH S.A Warszawa
1,00
- SCHMIDT International Sp. z o. o. Raszyn
5,17
- CS RECYCLING” Spółka z o.o. Płock
9.552,00
- Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ – SYSTEM
S.A. Warszawa
0,20
Nadpłaty na dzień 31.12.2007 wynoszą kwotę - 1.129,49,-.
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§ 0320- Podatek rolny
plan
58.000,wykonanie
50.490,95
Jest to podatek rolny od osób prawnych, które na terenie gminy uŜytkują
577,6859 ha przeliczeniowego.
Rada Gminy do wymiaru podatku rolnego na 2008 rok obniŜyła stawkę ceny
Ŝyta podaną przez GUS tj. 58,29 zł /q na 35,00 zł /q / ulga z 1ha
przeliczeniowego wynosiła / 23,29 zł x 2,5q = 58,225 zł/
Skutki z tytułu obniŜenia ceny Ŝyta za 2008 rok wyniosły kwotę 33.638,Ponadto Rada Gminy zwolniła z płacenia podatku rolnego w
2008 roku grunty słuŜące ochronie przeciwpoŜarowej, ochronie zdrowia oraz
grunty i lokale uŜytkowe będące w posiadaniu administracji samorządowej.
Skutki z tego tytułu wyniosły kwotę
592,Skutki udzielonych ulg przez Radę Gminy wyniosły kwotę
- 34.230,W ciągu roku dokonano umorzeń podatku rolnego osobom prawnym
w kwocie – 63,- tj.: - Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie.
Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 31.12.2008 rok nie
występują.
Nadpłaty natomiast wynoszą kwotę – 7,60.
§ 0330 – Podatek leśny
plan
11.000,wykonanie
12.636,Jest to podatek leśny płacony przez Nadleśnictwo Płock za lasy z terenu gminy.
Podatek został zapłacony na dzień 31.12.2008 w 100% zgodnie ze złoŜoną
deklaracją.
§ 0340- Podatek od środków transportowych
plan
13.000,wykonanie
11.213,Jest to podatek od środków transportowych naleŜących do osób prawnych.
Rada Gminy ustalając na 2008 rok stawki podatku od środków transportowych
dokonała obniŜenia stawek podanych przez Ministerstwo Finansów.
Skutki obniŜenia stawek za 2008 rok osobom prawnym wyniosły
kwotę – 15.001,Zaległości w tym podatku wynoszą kwotę – 914,- i dotyczą:
- Spółdzielnia Usługowo- Mechanizacyjna w Białej
- 280,- POLIMER POLSKA Sp. z o.o Mańkowo
- 10,- BORMAT Maszewo DuŜe
- 624,a nadpłaty - 183,§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych
plan
30.000,wykonanie
8.652,30
Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
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Na dzień 31.12.2008 zaległości w tym podatku nie występują, a nadpłaty
wynoszą – 8,30.
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan
2.000,wykonanie
1.165,26
Odsetki zapłacone przez osoby prawne od podatków wpłaconych po
wyznaczonym terminie płatności.
Naliczone odsetki na 31.12.2008 rok od zaległości w podatkach od osób
prawnych wynoszą kwotę - 316.806,- w tym:
- podatek od nieruchomości
316.700,50
- podatek od środków transportowych
105,50
Rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
Plan
2.400.629,Wykonanie
2.538.457,64 z tego:
§ 0310- Podatek od nieruchomości
plan
1.200.000,wykonanie
1.327.896,78
Rada Gminy ustalając stawki podatku od nieruchomości na 2008 rok
dokonała niŜej wymienionych obniŜek stawek:
- budynki mieszkalne – ze stawki 0,59 zł za 1 m2 podanej przez Ministerstwo
Finansów – Rada Gminy ustaliła stawkę - 0,54 zł za 1 m2.
/róŜnica 0,05 zł/ m2/
Na terenie gminy powierzchnia budynków mieszkalnych opodatkowanych
podatkiem od nieruchomości naleŜnych do osób fizycznych
wynosi 230.170,19 m2 - skutki za 2008 rok wyniosły kwotę - 11.499,88
- pozostałe budynki – ze stawki 6,37 zł za 1m2 podanej przez Ministerstwo
Finansów – Rada Gminy ustaliła stawkę – 5,30 zł za 1m2
/róŜnica 1,07 zł/m2/
Na terenie gminy pozostałe budynki opodatkowane podatkiem od
nieruchomości naleŜące do osób fizycznych zajmują powierzchnię 26.862,29 m2 - skutki za 2008 rok wyniosły kwotę
- 29.260,85
2
- pozostałe grunty – ze stawki 0,35 zł za 1m podanej przez Ministerstwo
Finansów – Rada Gminy ustaliła stawkę – 0,15 zł za 1 m2.
/róŜnica 0,20 zł/m2..
Na terenie gminy pozostałych gruntów naleŜących do osób fizycznych
jest 2.122.094,38 m2 – skutki z tego tytułu wyniosły kwotę - 408.503,21
- drogi które Rada Gminy zwolniła z podatku od nieruchomości
które zajmują powierzchnię 23.284,00 m2 x 0,35 zł/m2 –
skutki z tego tytułu wyniosły kwotę
8.223,06
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Łączne skutki udzielonych ulg przez Radę Gminy w wyniku
obniŜenia wyŜej wymienionych stawek podatku od nieruchomości dla osób
fizycznych za 2008 rok wyniosły kwotę
457.487,W roku 2008 dokonano umorzeń w podatku od nieruchomości
osobom fizycznym w kwocie
–
53.446,58
Zaległości na dzień 31.12.2008 podatku od nieruchomości od osób fizycznych
wynoszą kwotę
–
239.575,58
i uległy zmniejszeniu w porównaniu do roku 2007 o kwotę – 73.720,42
Nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień
31.12.2008 wynoszą kwotę – 14.836,65
§ 0320- Podatek rolny:
plan
700.000,wykonanie
570.470,87
w tym:
Rada Gminy do wymiaru podatku rolnego na 2008 rok obniŜyła stawkę ceny
Ŝyta podaną przez GUS tj. 58,29 zł /q na 35,00 zł /q / ulga z 1ha
przeliczeniowego wynosiła / 23,29 zł x 2,5q = 58,225 zł/
Na terenie gminy osoby fizyczne posiadają 7.127,5168 ha przeliczeniowych
opodatkowanych podatkiem rolnym w wysokości 2,5q z 1ha przeliczeniowego
W związku z powyŜszym skutki z tytułu obniŜenia ceny Ŝyta wyniosły
kwotę – 379.705,Ponadto na terenie gminy jest 184,9277 ha fizycznych, które podlegają
opodatkowaniu podatkiem rolnym w wysokości 5q za 1 ha fizyczny
/ gdzie ulga w 2008 roku wynosiła – 116,45 z 1 ha /, a skutki za 2008 rok
wynoszą kwotę – 23.453,Łączne skutki udzielonych ulg przez Radę Gminy z tytułu obniŜenia ceny
Ŝyta do wymiaru podatku rolnego w 2007 roku wyniosły kwotę - 403.158,W ciągu 2008 roku dokonano umorzeń podatku rolnego dla osób
fizycznych w kwocie
–
16.822,70
Zaległości na dzień 31.12.2008 w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą
kwotę – 62.570,92,- i uległy zwiększeniu w porównaniu do 31.12.2007
o kwotę – 11.843,92
Nadpłaty na dzień 31.12.2008 roku wynoszą kwotę – 6.600,71
Na zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości od osób
fizycznych po terminie płatności kaŜdej raty wysyłane były upomnienia,
których w roku 2008 wysłano –1 957 szt., a następnie tytuły wykonawcze do
Urzędów Skarbowych – wystawiono w 2008 roku 162 szt.
§ 0330- Podatek leśny
plan
4.000,wykonanie
5.355,22
Podatek leśny za grunty zalesione u indywidualnych rolników.
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Dokonano umorzeń podatku leśnego w kwocie – 63,Zaległości na dzień 31.12.2008 wynoszą kwotę –510,74 a nadpłaty – 39,50
§ 0340- Podatek od środków transportowych
plan
170.000,wykonanie
208.212,63
Rada Gminy uchwalając stawki podatku od środków transportowych na rok
2008 dokonała ich obniŜek w stosunku do stawek podanych przez Ministerstwo
Finansów.
Skutki z tego tytułu za rok 2008 wyniosły kwotę - 150.438,Na indywidualne podania podatników dokonano umorzeń i podatku od środków
transportowych w kwocie – 10.808,90
Zaległości na dzień 31.12.2008 wynoszą kwotę –34528,56 i uległy
zmniejszeniu w porównaniu do 31.12.2007 o kwotę – 15.812,44
Na wszystkie zaległości wystawiano upomnienia – w roku 2008 wystawiono dla
osób fizycznych 85 szt., a następnie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego
– 26 szt.
Nadpłaty na dzień 31.12.2008 wynoszą kwotę - 4.295,13
§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn:
plan
6.000,wykonanie
14.377,50
Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
Na dzień 31.12.2008 zaległości wynoszą kwotę – 100,11, a nadpłaty – 38,50§ 0500- Podatek od czynności cywilno prawnych:
plan
280.000,wykonanie
368.434,69
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
Na dzień 31.12.2008 zaległości wynoszą kwotę –585,00, a nadpłaty – 12.804,30
§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:
plan
18.000,wykonanie
21.080,95
Zapłacone odsetki od podatków i opłat przez osoby fizyczne wpłacanych po
wyznaczonym terminie płatności.
Naliczone odsetki na dzień 31.12.2008 od zaległości podatkowych od osób
fizycznych wynoszą kwotę – 97.018,10
w tym:
- od podatku od nieruchomości
68.576,- od podatku rolnego
21.445,60
- od podatku leśnego
79,10
- od podatku od środków transportowych osoby fizyczne
6.917,40
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§ 2680 –Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach
lokalnych:
plan
22.629,wykonanie
22.629,Rekompensata przekazana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych połowy utraconych dochodów w podatku od
nieruchomości od osób fizycznych w związku z zastosowanym zwolnieniem w
2008 wynikającym z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dla Zakładu
Pracy Chronionej w Mańkowie.
Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Plan
171.100,Wykonanie
186.188,01 z tego:
§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej:
plan
45.000,wykonanie
42.106,Są to dochody uzyskane z opłaty skarbowej
Zaległości na dzień 31.12.2008 wynoszą kwotę – 221,49 i dotyczą opłaty
skarbowej pobieranej przez Urząd Skarbowy w Płocku.
§ 0480 -Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu
plan
106.000,wykonanie
123.192,23
Naliczone opłaty za sprzedaŜ napojów alkoholowych dla punktów w których
jest sprzedawany alkohol na terenie gminy.
Na dzień 31.12.2008 nie występują zaległości ,
nadpłaty wynoszą kwotę – 15.717,48
§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
plan
20.000,wykonanie
20.873,78
PowyŜsze dochody zrealizowana z niŜej wymienionych opłat:
- z opłat administracyjnych w kwocie –11.194,75
- z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w kwocie – 9.679,03
Zaległości w opłatach za zajęcie pasa drogowego na dzień 31.12.2008 wynoszą
kwotę – 88,26, a nadpłaty – 22,52
§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat :
plan
100,wykonanie
16,Są to odsetki zapłacone od nieterminowo wpłaconych opłat za sprzedaŜ napojów
alkoholowych i opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Naliczone odsetki na dzień 31.12.2008 od zaległości w opłatach za zajęcie pasa
drogowego wynoszą kwotę – 5,40
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Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu
państwa
Plan
4.322.100,Wykonanie
4.858.310,38 z tego:
§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych:
plan
4.252.065,wykonanie
4.716.059,Jest to udział dla gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
przekazywany przez Ministerstwo Finansów.
§0020- Podatek dochodowy od osób prawnych:
plan
70.035,wykonanie
142.251,38
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez
Urzędy Skarbowe dla gminy. Nadpłaty na dzień 31.12.2008 wynoszą – 523,64
Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych naleŜności
budŜetowych
Plan
4.000,Wykonanie
6.691,98 z tego
§ 0690- Wpływy z róŜnych opłat:
plan
4.000,wykonanie
6.691,98
Dochody uzyskane ze zwrotu poniesionych kosztów z tytułu wysłania upomnień
na zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowiących dochód budŜetu
gminy.
Łączne skutki udzielonych ulg przez Radę Gminy na skutek obniŜenia
stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i od środków
transportowych wyniosły za 2008 rok kwotę - 1.109.097,- i stanowią - 7,37%
zrealizowanych podstawowych dochodów podatkowych.
Łączne umorzenia i odroczenia podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku od środków transportowych wyniosły za 2008 rok
kwotę – 90.966,18,- i stanowią – 0,61 % zrealizowanych podstawowych
dochodów podatkowych.
Wydatki w dziale 756 na 2008 rok planowane były w wysokości –54.030,-,
a wykonanie wyniosło – 53.971,32 tj.99,90 % w tym:
Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych naleŜności
budŜetowych
Plan
54.030,Wykonanie
53.971,32 z tego:
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§ 4100- Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne:
plan
49.035,wykonanie
49.034,88
Wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso podatku rolnego i od nieruchomości w
wysokości 7% od zainkasowanych wpłat.
§ 4430- RóŜne opłaty i składki:
plan
4.995,wykonanie
4.936,44
Wydatki z tytułu opłat egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego związane z
realizacją tytułów egzekucyjnych na zaległości w podatkach i opłatach
stanowiących dochód budŜetu gminy.

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Dochody w tym dziale na 2008 rok nie były planowane, nie występuje równieŜ
wykonanie.
Wydatki w dziale 758 na 2008 rok planowane były w kwocie – 40.000,-,
a wykonanie wyniosło- 13.543,75,- tj. 33,86 % , są to wydatki bieŜące i dotyczą:
Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek
jednostek samorządu terytorialnego
Plan
40.000,Wykonanie
13.543,75 z tego:
§ 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartościowych oraz od krajowych poŜyczek i kredytów:
plan
40.000,wykonanie
13.543,75
Są to odsetki zapłacone przez gminę do WFOŚ i GW w Warszawie od
zaciągniętych poŜyczek na budowę kanalizacji sanitarnej.
DIZAŁ 758- RÓśNE ROZLICZENIA
Dochody w tym dziale na 2008 rok planowane były w kwocie – 6.992.503,
a wykonanie wyniosło – 7.003.347,35 tj. 100,16 % i realizacja przedstawia się
następująco:
Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
Plan
6.427.561,Wykonanie
6.427.561,- z tego:
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§ 2920- Subwencje ogólne z budŜetu państwa:
plan
6.427.561,wykonanie
6.427.561,Przekazana subwencja z budŜetu państwa na zadania oświatowe.
Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Plan
417.789,Wykonanie
417.789,§ 292- Subwencje ogólne z budŜetu państwa:
plan
417.789,wykonanie
417.789,Przekazana dla gminy subwencja wyrównawcza.
Rozdział 75814- RóŜne Rozliczenia finansowe
Plan
25.000,Wykonanie 58.100,- z tego:
§ 0920 – Pozostałe odsetki:
plan
147.153,wykonanie 157.997,35
PowyŜsze dochody uzyskano z odsetek od środków gromadzonych na lokatach
terminowych i z odsetek dopisanych do bieŜących rachunków bankowych
gminy
Wydatki w dziale 758 na 2008 rok były planowane w rozdziale 75818 –
Rezerwy ogólne i celowe w wysokości – 55.574,- w tym rezerwa celowa
wynikająca z ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 37.0000,- , nie występuje
wykonanie.

DZIAL 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE
Dochody w dziale 801 na 2008 rok planowane były w wysokości- 142.207,i wykonanie wynosi- 123.026,67 tj. 86,52 % w tym:
Rozdział 80101- Szkoły podstawowe
Plan
69.480,Wykonanie
74.542,05 z tego:
§ 0690 –Wpływy z róŜnych opłat:
Plan
Wykonanie
1.389,55
Zasądzone odszkodowanie przez Sąd Rejonowy w Płocku za zniszczenia przy
ogrodzeniu Szkoły Podstawowej w Wyszynie.
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§ 0750-Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu
Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze:
Plan
Wykonanie
3.672,50
PowyŜsze dochody uzyskano z wynajmu sali sportowej przy Szkole
podstawowej w Starej Białej.
§ 2030-Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych
zadań bieŜących gmin:
plan
39.480,wykonanie
39.480,PowyŜsza kwota to otrzymana dotacja z budŜetu Wojewody Mazowieckiego
na sfinansowanie zakończenia dwuletniego programu pilotaŜowego nauczania
języka angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej w okresie styczeń –
sierpień 2008 tj. klasa pierwsza i druga.
§ 6300-Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych:
plan
30.000,wykonanie
30.000,Otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
na „Modernizację boiska sportowego w Maszewie DuŜym”
Rozdział 80195- Pozostała działalność
Plan
72.727,Wykonanie
48.484,62 z tego:
§ 2030-Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych
zadań bieŜących gmin:
plan
72.727,wykonanie 48.484,62
PowyŜsza kwota to dotacje otrzymane z budŜetu Wojewody Mazowieckiego
na
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego
młodocianych pracowników.
Wydatki w dziale 801 na 2008 rok planowane były w
wysokości –10.072.792,-, a wykonanie wyniosło- 9.380.260,32, tj. 93,13 %
w tym:
wydatki bieŜące
- plan
- 8.844.542,wykonanie
- 8.671.682,57 z tego:
-ze środków własnych - plan
8.732.335,wykonanie
8.583.717,95
- z dotacji celowych
- plan
112.207,wykonanie
87.964,62
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wydatki majątkowe

- plan
wykonanie
-ze środków własnych - plan
wykonanie
- z dotacji celowych
- plan
wykonanie
Wykonanie wydatków w poszczególnych
się następująco:

- 1.228.250,- 708.577,75- z tego:
1.198.250,678.577,75
30.000,30.000,rozdziałach i paragrafach przedstawia

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe
Plan
6.836.040,00
Wykonanie
6.264.184,72 z tego:
§ 3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń osobowych:
plan
243.329,00
wykonanie
240.065,14
PowyŜsza kwota została wydatkowana na wypłatę dodatków wiejskich i
dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
podstawowych:
- Wyszyna
36.712,89
- Stara Biała
58.023,68
- Maszewo DuŜe
66.553,93
- Stare Proboszczewice
78.774,64
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:
plan
3.386.017,00
wykonanie
3.384.118,33
- z dotacji celowej w kwocie- 39.480,- z budŜetu Wojewody Mazowieckiego
na sfinansowanie – w ramach wdraŜania reformy oświaty – zakończenia
dwuletniego programu pilotaŜowego nauczania języka angielskiego od klasy
pierwszej szkoły podstawowej ( w okresie styczeń – sierpień 2008 r.)
Jest to wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w 4 szkołach
podstawowych w tym:
- wynagrodzenie nauczycieli
- 2.504.487,26
w tym:
- w szkole w Wyszynie
352.695,20
- w szkole w Starej Białej
583.312,03
- w szkole w Maszewie DuŜym
773.501,32
- w szkole w Starych Proboszczewicach 794.978,71
- wynagrodzenie pracowników obsługi
633.771,82
w tym:
- w szkole w Wyszynie
77.731,98
- w szkole w Starej Białej
104.410,55
- w szkole w Maszewie DuŜym
177.351,42
- w szkole w Starych Proboszczewicach 274.277,87
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- wynagrodzenie pracowników administracyjnych 245.859,25
w tym:
- w szkole w Wyszynie
19.461,43
- w szkole w Starej Białej
69.090,93
- w szkole w Maszewie DuŜym
81.021,74
- w szkole w Starych Proboszczewicach 76.285,15
Zatrudnienie na 31.12.2007 wynosiło:
104 osoby – 97,84 etatów w tym:
- nauczycieli
74 osoby- 69,09 etaty
- pracownicy obsługi
23 osoby- 22,50 etaty
- pracownicy ekonomiczno-administracyjni
7 osób - 6,25 etatów
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:
plan
228.823,00
wykonanie
228.813,67
Dodatkowe wynagrodzenie roczne /trzynastka/ w wysokości 8,5% od
wypłaconych wynagrodzeń w roku 2007 dla pracowników zatrudnionych w
szkołach podstawowych w tym:
- szkoła w Wyszynie
31.380,20
- szkoła w Starej Białej
46.299,92
- szkoła w Maszewie DuŜym
73.577,93
- szkoła w Starych Proboszczewicach
77.555,62
§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne:
plan
574.028,00
wykonanie
573.572,95
Składka ZUS w wysokości 17,22 % od wypłaconych dodatków wiejskich,
dodatków mieszkaniowych, wynagrodzeń osobowych i dodatkowego
wynagrodzenia rocznego w tym:
- szkoła w Wyszynie
78.621,35
- szkoła w Starej Białej
128.702,91
- szkoła w Maszewie DuŜym
171.325,72
- szkoła w Starych Proboszczewicach
194.922,97
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy:
plan
91.100,00
wykonanie
91.071,70
Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych dodatków
wiejskich, mieszkaniowych, wynagrodzeń osobowych i dodatkowego
wynagrodzenia rocznego w tym:
- szkoła w Wyszynie
12.526,22
- szkoła w Starej Białej
20.708,46
- szkoła w Maszewie DuŜym
27.339,91
- szkoła w Starych Proboszczewicach
30.497,11
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§ 4140-Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
plan
6.828,00
wykonanie
5.828,00
Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od
pracowników zatrudnionych w Szkołach Podstawowych w Maszewie DuŜym
poniewaŜ zatrudnienie przekracza 25 osób.
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe
plan
22.000,00
wykonanie
16.685,98
PowyŜsza kwota została wydatkowana na wynagrodzenia wypłacane w oparciu
o umowę zlecenie lub o dzieło za wykonanie niŜej wymienionych czynności.
- zastępstwo sprzątaczki ze Szkoły Podstawowej w Wyszynie
- 5595,07
- obsługa informatyczna pracowni komputerowej w
Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach
- 3.660,00
- zastępstwo dozorcy ze Szkoły Podstawowej w Maszewie DuŜym - 4.857,41
- zastępstwo woźnej ze Szkoły Podstawowej w Maszewie DuŜym - 227,50
- obsługa informatyczna pracowni komputerowej w Szkole
Podstawowej w Starej Białej
- 2346,00
§ 4210-Zakup materiałów i wyposaŜenia:
plan
318.000,00
wykonanie
307.494,10
PowyŜsze wydatki przeznaczono na:
- zakup oleju opałowego dla szkoły w Maszewie DuŜym
- 81.078,24
- zakup węgla dla szkoły w Starych Proboszczewicach
- 42.636,10
- zakup węgla dla szkoły w Wyszynie
- 16.061,00
- zakup wyposaŜenia do szkół
- 92.416,96
w tym:
- szkoła w Wyszynie
12.946,68
- szkoła w Starej Białej
23.175,47
- szkoła w Maszewie DuŜym
28.233,28
- szkoła w Starych Proboszczewicach
28.061,53
- zakup materiałów biurowych, środków utrzymania czystości,
środków bhp pracowników
- 75.301,80
§ 4230- Zakup leków i materiałów medycznych:
plan
3.100,00
wykonanie
2.371,61
Wydatkowano powyŜszą kwotę na zakup leków do apteczek szkolnych w tym:
- szkoła w Wyszynie
102,52
- szkoła w Starej Białej
794,74
- szkoła w Maszewie DuŜym
505,41
- szkoła w Starych Proboszczewicach
968,94
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§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek:
plan
19.070,00
wykonanie
11.171,01
PowyŜszą kwotę wydatkowano na :
- zakup ksiąŜek do szkolnych bibliotek
- 7.729,61
w tym:
- szkoła w Wyszynie
2.445,96
- szkoła w Starej Białej
811,05
- szkoła w Maszewie DuŜym
3.137,87
- szkoła w Starych Proboszczewicach
1.334,73
- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie
- 3.441,40
§ 4260- Zakup energii elektrycznej:
plan
159.100,00
wykonanie
154.542,50
PowyŜsza kwota została wydatkowana na:
- zakup gazu do ogrzewania Szkoły Podstawowej w Białej
- 55.714,92
- opłaty za zuŜytą energię elektryczną w szkołach
- 89.619,84
w tym:
- szkoła w Wyszynie
5.790,27
- szkoła w Starej Białej
26.883,85
- szkoła w Maszewie DuŜym
24.167,84
- szkoła w Starych Proboszczewicach
32.777,88
- opłaty za zuŜytą wodę w szkołach podstawowych
- 9.207,74
w tym:
- szkoła w Wyszynie
1.583,04
- szkoła w Starej Białej
1.197,73
- szkoła w Maszewie DuŜym
4.607,68
- szkoła w Starych Proboszczewicach
1.819,29
§ 4270- Zakup usług remontowych:
plan
30.000,00
wykonanie
28.838,57
PowyŜsza kwota została wydatkowana na remonty bieŜące w szkołach
podstawowych w tym:
- szkoła w Wyszynie (naprawa ogrodzenia i pomieszczeń klasowych
9.871,93
- szkoła w Starej Białej
2.536,38
- szkoła w Maszewie DuŜym
762,20
- szkoła w Starych Proboszczewicach (wykonanie posadzek i naprawa
kserokopiarki
15.668,06
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§ 4280- Zakup usług zdrowotnych:
plan
3.381,00
wykonanie
2.897,00
Wydatkowana kwota została przeznaczona na opłaty za okresowe badania
pracowników zatrudnionych w szkołach w tym:
- szkoła Wyszyna
68,00
- szkoła Stara Biała
911,00
- szkoła Maszewo DuŜe
1.063,00
- szkoła Stare Proboszczewice
855,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych:
plan
249.290,00
wykonanie
242.256,09
PowyŜsze wydatki przeznaczono na: wywóz nieczystości stałych,
odprowadzenie ścieków do kanalizacji, dofinansowanie nauki pływania dzieci
ze szkół w Starych Proboszczewicach i Maszewie DuŜym, partycypacja gminy
w kosztach ponoszonych przez Starostwo Powiatowe oddelegowania
pracownika do pracy w międzyzakładowej organizacji związkowej, sprzątanie
sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Starej Białej przez firmę
wykonującą w tym zakresie usługi, usługi kominiarskie i przegląd kominów
wentylacyjnych, wynajem autokarów do przewozu dzieci na wycieczki szkolne
i do przewozu dzieci na basen, do teatru, oraz na róŜnego rodzaju turnieje i
rozgrywki międzyszkolne, wydatki związane z konserwacją i naprawą
kserokopiarek, prenumeratą czasopism, obsługą informatyczną i naprawą
komputerów, usługi związane z naprawą wyposaŜenia, przegląd i konserwacja
kotłowni olejowej i gazowej, konserwacja instalacji alarmowych w szkołach w
tym:
- szkoła w Wyszynie
20.366,50
- szkoła w Starej Białej
94.100,09
- szkoła w Maszewie DuŜym
79.223,61
- szkoła w Starych Proboszczewicach
48.565,89
§ 4350-Zakup usług dostępu do sieci Internetu
plan
4.520,00
wykonanie
4.117,68
PowyŜsza kwota została wydatkowana na opłaty za korzystanie z Internetu
przez szkoły, w tym:
- szkoła w Wyszynie
14,64
- szkoła w Starej Białej
819,84
- szkoła w Maszewie DuŜym
2.196,00
- szkoła w Starych Proboszczewicach
1.087,20
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§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej:
plan
19.880,00
wykonanie
16.570,29
PowyŜsza kwota została wydatkowana na opłaty za telefony stacjonarne w
szkołach w tym:
- szkoła Wyszyna
2.873,24
- szkoła Stara Biała
4.004,40
- szkoła Maszewo DuŜe
5.916,64
- szkoła Stare Proboszczewice
3.776,01
§ 4410 – PodróŜe słuŜbowe krajowe:
plan
1.900,00
wykonanie
1.279,57
PowyŜsza kwota została wydatkowana na delegacje dla pracowników szkół
uczestniczących w róŜnego rodzaju kursach i szkoleniach w tym:
- szkoła w Starej Białej
610,13
- szkoła w Maszewie DuŜym
402,00
- szkoła w Starych Proboszczewicach
267,44
§ 4430- RóŜne opłaty i składki:
plan
21.640,00
wykonanie
21.225,25
PowyŜsza kwota została wydatkowana na:
-ubezpieczenie budynków szkolnych i znajdującego się w
nich wyposaŜenia
14.764,40
w tym:
- w szkole w Wyszynie
1.963,60
- w szkole w Starej Białej
4.659,60
- w szkole w Maszewie DuŜym
4.028,60
- w szkole w Starych Proboszczewicach
4.112,60
-opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie za
wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska przez
kotłownie szkolną w Starych Proboszczewicach
2.437,00
- opłaty abonamentowe oraz z tytułu udziału w konkursach
4.023,85
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
plan
195.000,00
wykonanie
195.000,00
Jest to odpis na fundusz działalności socjalnej dla nauczycieli i 37,5%
przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze 2007 roku dla pracowników obsługi
i administracji w tym:
- szkoła w Wyszynie
25.850,00
- szkoła w Starej Białej
43.850,00
- szkoła w Maszewie DuŜym
67.300,00
- szkoła w Starych Proboszczewicach
58.000,00
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§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŜby
cywilnej:
plan
2.273,00
wykonanie
2.073,00
PowyŜsza kwota została wydatkowana na szkolenia dla pracowników
szkoły, w tym:
- szkoła w Starej Białej
790,00
- szkoła Maszewo DuŜe
500,00
- szkoła Stare Proboszczewice
783,00
§ 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych:
plan
11.120,00
wykonanie
9.317,10
PowyŜszą kwotę wydatkowano na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek
w tym:
- szkoła w Wyszynie
637,88
- szkoła w Starej Białej
2.476,52
- szkoła w Maszewie DuŜym
2.083,72
- szkoła w Starych Proboszczewicach
4.118,98
§ 4750- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji:
plan
- 17.391,00
wykonanie
- 16.297,43
PowyŜszą kwotę wydatkowano na zakup programów komputerowych i
akcesoriów do komputerów, tuszów do drukarek połączonych z komputerami
w tym:
- szkoła Wyszyna
2.113,50
- szkoła Stara Biała
2.305,46
- szkoła Maszewo DuŜe
4.877,43
- szkoła Stare Proboszczewice
7.001,04
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych:
plan
1.148.250,wykonanie
628.630,83
Wydatki inwestycyjne w 2008 roku zostały przeznaczone na realizację niŜej
wymienionych zadań:
1/ Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie
Plan wydatków wynosił
500.000,Wykonanie wynosi
12.261,PowyŜsza kwota została wydatkowana na zakup i montaŜ kotła do centralnego
ogrzewania.
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2/ Remont budynku Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach
Plan wydatków wynosił kwotę
–
194.700,Wykonanie wynosi kwotę
191.664,02
PowyŜszą kwotę wydatkowano na :
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego na wymianę
kotłów centralnego ogrzewania
244,- opracowanie kosztorysu inwestorskiego na remont
dachu części A i B
601,- nadzór inwestorski
956,wykonanie remontu
- 189.863,02
Zakres rzeczowy remontu obejmował:
- remont dachu części A i B
- wymiana kotłów c. o. typu ES -KA III o pow. ogr.14m2 moc 138 k W- 1 szt.
i o pow. ogr.18m2 moc 178 k W- 2 szt.
Wykonawcą robót wybranym po przeprowadzonym przetargu był Zakład
Budowlany „DEDAL” Hieronim Tomczyk Brudzeń DuŜy.
Roboty zostały odebrane, rozliczone pod względem finansowym i przekazane w
uŜytkowanie.
3/Remont budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie DuŜym
Wydatki planowane były w kwocie
112.000,Wykonanie wyniosło kwotę
107.760,86 i wydatkowano na:
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego 1.241,- nadzór inwestorski
1.037,- wykonanie remontu
105.482,86
Zakres rzeczowy remontu obejmował:
- wykonanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych rulowanych
- malowanie ścian sufitów farbami emulsyjnymi
- malowanie ścian farbami olejnymi
- wymiana opraw świetlówkowych
- roboty remontowe w łazienkach /ściany posadzki z płytek/
- wymiana opraw Ŝarowych
Wykonawcą robót wybranym po przeprowadzonym przetargu była „Firma
„ANKRA” Krzysztof Owczarek Słupno.
Roboty zostały odebrane, rozliczone pod względem finansowym i przekazane w
uŜytkowanie.
4/ Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy budynku Szkoły
Podstawowej w Starych Proboszczewicach
Plan wydatków ustalony był w wysokości - 65.300,Wykonanie wyniosło kwotę - 65.225,61 i wydatkowano na:
- opłata do ENERGA -OPERATOR S.A za przyłączenie związane
z rozbudową szkoły
- 1.785,61
- wykonanie projektu budowlanego dobudowy do budynku
Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach
- 63.440,60

Wykonawcą dokumentacji była firma DOM-BUD w Suwałkach.
5/Opracowanie projektu budowlanego na budowę Sali widowiskosportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie DuŜym
Plan wydatków ustalony był w kwocie – 150.000,-.
Wykonanie wyniosło kwotę - 125.482,08
- zakup map do celów projektowych
61,20
- opłata do ENERGA -OPERATOR S.A za przyłączenie
związana z budową sali
5.860,88
- wykonanie projektu budowlanego na budowę Sali
widowiskowo – sportowej
- 119.560,Wykonawcą dokumentacji wybranym w wyniku przeprowadzonego przetargu
nieograniczonego była firma DOM-DUD z Suwałk.
6/ Remont Szkoły Podstawowej w Starej Białej
Plan wydatków ustalony był na kwotę – 126.250,Wykonanie wyniosło kwotę – 126.237,26 i wydatkowano na :
- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru
2.312,- wynagrodzenie za wykonane roboty remontowe
123.925,26
Zakres rzeczowy remontu obejmował:
- wymiana pokrycia dachowego
- wymiana rynien dachowych
- wymiana rur spustowych
- wykonanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych
- malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi
- malowanie ścian farbami olejnymi
- wymiana opraw świetlówkowych
Wykonawcą robót wybranym w wyniku przeprowadzonego przetargu była
firma: VITOS Zakład Remontowo Budowlany Jan Witkowski Płock.
Roboty zostały odebrane, rozliczone pod względem finansowym i przekazane w
uŜytkowanie.
§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych:
plan
80.000,wykonanie
79.946,92 z tego:
- dotacja z budŜetu Województwa Mazowieckiego 30.000,- środki własne budŜetu gminy
49.946,92
Wydatkowane fundusze przeznaczono na :
- opłata pocztowa za wysłany wniosek o dotację
48,88
- zakup 1 sztuki piłkochwytu o wymiarach 36 x 5 m
na słupach z profili aluminiowych wzmocnionych do zamontowania
w tulejkach, siatki ochronnej, bezwęzłowej wykonanej z polipropylenu
o wysokiej wytrzymałości i krawędzi oczka 12 x 12 cm - montaŜ
siatek ochronnych
- 11.797,64
PowyŜsze wyposaŜenie dostarczyła i zamontowała firma FHU PROFIT-SPORT
Hurtownia Sprzętu Sportowego Rzeszów.
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- montaŜ stałych trybun na 200 miejsc ustawionych w
3 rzędach na róŜnych wysokościach. Konstrukcja trybun stalowa,
siedziska /krzesełka/ z tworzywa sztucznego bez oparć
- montaŜ piłkochwytu o wymiarach 36 x 5 m
- montaŜ bramek do piłki noŜnej profesjonalnych o wymiarach
7,32 x 2,44 m
- 51.752,40
Wykonawcą wyŜej wymienionych robót wybranym w wyniku
przeprowadzonego przetargu była firma: FHU PROFIT-SPORT
Hurtownia Sprzętu Sportowego Rzeszów.
- wykonanie robót ziemnych do montaŜu trybun, piłkochwytów
i bramek
- 16.348,Roboty zostały odebrane, rozliczone pod względem finansowym i przekazane w
uŜytkowanie.
Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan
359.383,00
Wykonanie
330.961,08 z tego:
§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
plan
23.900,00
wykonanie
21.434,66
Wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zatrudnionych w
oddziałach przedszkolnych:
- szkoła Wyszyna
3.715,66
- szkoła w Starej Białej
3.640,32
- szkoła w Maszewie DuŜym
5.918,18
- szkoła w Starych Proboszczewicach
8.160,50
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:
plan
248.000,00
wykonanie
229.367,02
Wypłacone wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach
przedszkolnych:
- w szkole w Wyszynie
35.933,76
- w szkole w Starej Białej
36.859,66
- w szkole w Maszewie DuŜym
70.725,06
- w szkole w Starych Proboszczewicach
85.848,54
Przeciętne zatrudnienie wynosiło 6 osób i 5,19 etatu.
§4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:
plan
18.069,00
wykonanie
18.067,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne / trzynastka/ wypłacone w wysokości 8,5%
od wypłaconych wynagrodzeń osobowych w roku 2007 r.:
- szkoła w Wyszynie
2.681,95
- szkoła w Starej Białej
2.725,12
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- szkoła w Maszewie DuŜym
6.544,41
- szkoła w Starych Proboszczewicach
6.115,72
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne:
plan
47.000,00
wykonanie
40.578,04
Składka ZUS w wysokości 17,22 % od wypłaconych dodatków wiejskich ,
mieszkaniowych, wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia
rocznego w tym:
- szkoła w Wyszynie
6.373,46
- szkoła w Starej Białej
6.393,25
- szkoła w Maszewie DuŜym
12.676,94
- szkoła w Starych Proboszczewicach
15,134,39
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy:
plan
6.914,00
wykonanie
6.494,16
Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych dodatków
wiejskich, mieszkaniowych, wynagrodzeń osobowych i dodatkowego
wynagrodzenia rocznego w tym:
-szkoła w Wyszynie
1.016,44
- szkoła w Starej Białej
1.046,83
- szkoła w Maszewie DuŜym
2.017,38
- szkoła w Starych Proboszczewicach
2.413,51
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych
plan
500,00
wykonanie
20,00
Wydatkowano na opłatę za okresowe badanie pracownika zatrudnionego w
szkole w Starej Białej.
§ 4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
plan
15.000,00
wykonanie
15.000,00
Odpis na fundusz działalności socjalnej dla nauczycieli zatrudnionych w
oddziałach przedszkolnych w tym:
- w szkole w Wyszynie
2.360,00
- w szkole w Starej Białej
2.780,00
- w szkole w Maszewie DuŜym
4.930,00
- w szkole w Starych Proboszczewicach
4.930,00
Rozdział 80104 – Przedszkola
Plan
600.000,Wykonanie
597.992,75 z tego :
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§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane
na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu
terytorialnego:
plan
600.000,wykonanie
597.992,75
PowyŜsza dotacja została wydatkowana na dofinansowanie kosztów utrzymania
dzieci z terenu gminy w przedszkolach publicznych i niepublicznych przekazana
do niŜej wymienionych j. s. t.:
- Urzędu Miasta Płocka z przeznaczeniem na dofinansowanie
kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w przedszkolach
publicznych
568.889,60
Dnia 18.02.2008 podpisano porozumienie pomiędzy Miastem Płock ,
a Gminą Stara Biała w którym Miasto Płock zobowiązało się przyjąć
do przedszkoli publicznych 110 dzieci w okresie styczeń- grudzień 2008.
Dopłata do dziecka ustalona została w wysokości – 436,28 zł.
- Urzędu Miasta Płocka z przeznaczeniem na dofinansowanie
kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w przedszkolach
niepublicznych
12.621,15
Dnia 01.02.2008 podpisano porozumienie pomiędzy Miastem Płock ,
a Gminą Stara Biała w sprawie pokrycia przez Gminę kosztów dotacji
udzielanej w okresie od 01.01 do 31.12.2008 przez Miasto przedszkolom
niepublicznym za dzieci z terenu gminy.
Miesięczna stawka dotacji na dziecko w 2008 roku wynosiła - 467,45.
Z terenu gminy w 2008 roku do niepublicznych przedszkoli uczęszczało
troje dzieci.
- Urząd Gminy Bielsk
14.554,Dnia 07.08.2008 podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Bielsk, a
Gminą Stara Biała w sprawie sfinansowania kosztów ponoszonych przez
Gminę Bielsk na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli
publicznych prowadzonych przez Gminę Bielsk , a zamieszkałych na
terenie Gminy Stara Biała w okresie od 1.09 do 31.12.2008.
Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu ustalono
W wysokości – 321,71.
Do Gminy Bielsk uczęszczało 12 dzieci.
- Miasto Sierpc
1 928,Dnia 27 czerwca 2008 podpisano porozumienie pomiędzy Miastem Sierpc
na okres od 1.09 do 31.12.2008 na sfinansowanie kosztów ponoszonych przez
Miasto Sierpc za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego.
Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu ustalono na kwotę –482,-
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Rozdział 80110- Gimnazja
Plan
1.874.950,00
Wykonanie
1.843.171,33 z tego:
§ 3020-Nadrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:
plan
116.373,00
wykonanie
116.351,82
Wpłacone dodatki wiejskie, mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym w
gimnazjach w tym:
- w Maszewie DuŜym
50.079,28
- w Starych Proboszczewicach
66.272,54
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:
plan
1.260.660,00
wykonanie
1.260.580,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w gimnazjach
tym:
- w Maszewie DuŜym
551.155,21
w tym:
- wynagrodzenie nauczycieli
524.817,77
- wynagrodzenie obsługi
26.337,44
- w Starych Proboszczewicach
709.425,19
Przeciętne zatrudnienie za 2008 rok wyniosło -35 osób – 33,57 etatu w tym:
- nauczyciele
- 34 osoby - 32,57 etatu
- pracownicy obsługi
- 1 osoba – 1,00 etat.
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:
plan
86.607,00
wykonanie
86.605,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne / trzynastka w wysokości 8,5% od
wypłaconych wynagrodzeń osobowych w 2007 roku dla nauczycieli i
pracowników obsługi w tym:
- GP Maszewo DuŜe
37.572,57
- GP Stare Proboszczewice
49.033,36
§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne :
plan
236.000,00
wykonanie
221.387,00
Składka ZUS w wysokości 17,22 % od wypłaconych dodatków wiejskich,
mieszkaniowych, wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia
rocznego w tym:
- GP Maszewo DuŜe
96.690,35
- GP Stare Proboszczewice
124.696,65
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§ 4120- Składka na Fundusz Pracy:
plan
35.310,00
wykonanie
35.309,68
Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych dodatków
mieszkaniowych, wiejskich, wynagrodzeń osobowych i dodatkowego
wynagrodzenia rocznego w tym:
- GP Maszewo DuŜe
15.412,94
- GP Stare Proboszczewice
19.896,74
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe:
plan
5.000,00
wykonanie
3.335,00
PowyŜsza kwota została wydatkowana na:
- obsługa informatyczna pracowni komputerowej w Gimnazjum
w Starych Proboszczewicach
- 2.440,00
- zastępstwo woźnej w Gimnazjum w Maszewie DuŜym
- 895,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposaŜenia:
plan
18.440,00
wykonanie
17.864,60
Zakup materiałów biurowych, środków utrzymania czystości w gimnazjach w
tym:
- w Maszewie DuŜym
13.054,49
-w Starych Proboszczewicach
4.810,11
§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek:
plan
8.000,00
wykonanie
5.840,04
Zakup pomocy naukowych i ksiąŜek dla gimnazjum w tym:
- w Maszewie DuŜym
4.556,44
- w Starych Proboszczewicach
1.283,60
§ 4270 - Zakup usług remontowych:
plan
7.660,00
wykonanie
3.660,00
Wydatkowano na remont sali gimnastycznej w Starych Proboszczewicach.
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych:
plan
600,00
wykonanie
470,00
Wydatkowania na opłaty za badania okresowe pracowników zatrudnionych w
gimnazjach w tym:
- w Maszewie DuŜym
245,00
- w Starych Proboszczewicach
225,00
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§ 4300- Zakup usług pozostałych :
plan
20.800,00
wykonanie
17.273,83
PowyŜsza kwota została przeznaczona przewóz uczniów z gimnazjum na
róŜnego rodzaju olimpiady i rozgrywki międzyszkolne, wynajem autokarów na
wycieczki szkolne, prenumerata czasopism w tym:
- w Maszewie DuŜym
4.499,12
- w Starych Proboszczewicach
12.774,71
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
plan
73.000,00
wykonanie
73.000,00
Jest to odpis na fundusz działalności socjalnej dla nauczycieli i w wysokości
37,5 % od przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze 2007 roku dla
pracowników obsługi w tym:
- szkoła Maszewo DuŜe
31.200,00
- szkoła Stare Proboszczewice
41.800,00
§ 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych:
plan
2.500,00
wykonanie
347,70
Zakup papieru do drukarek w pracowni komputerowej w Starych
Proboszczewicach.
§ 4750- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji:
plan
4.000,00
wykonanie
1.145,33
Wydatkowano na zakup programów komputerowych, nowych części do
komputerów oraz tonerów i tuszy do drukarek podłączonych z komputerami w
tym:
- w Maszewie DuŜym
938,16
- w Starych Proboszczewicach
207,17
Rozdział 80113- DowoŜenie uczniów do szkół
Plan
270.414,Wykonanie
248.980,49 z tego:
§ 4010- Wynagrodzenie osobowe pracowników:
plan
71.700,wykonanie
70.356,73
Wynagrodzenie osobowe kierowcy zatrudnionego do dowoŜenia uczniów do
szkoły i gimnazjum w Starych Proboszczewicach i szkoły Starej Białej,
oraz kierowcy zatrudnionego do dowoŜenia dzieci niepełnosprawnych
specjalnym samochodem przystosowanym do przewozu osób
niepełnosprawnych.
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§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:
plan
4.800,wykonanie
4.522,53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne /trzynastka/ wypłacone w wysokości 8,5%
od wypłaconych wynagrodzeń osobowych w 2007 roku.
§ 4110- Składka na ubezpieczenie społeczne :
plan
11.800,wykonanie
10.788,18
Składka na ZUS w wysokości 17,10 % od wypłaconego wynagrodzenia
osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
§ 4120- Składka na Fundusz Pracy:
plan
1.750,wykonanie
1.724,87
Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń
osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
§ 4140- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych:
plan
1.700,wykonanie
1.667,Składka odprowadzana do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych od zatrudnionych kierowców.
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia:
plan
15.450,wykonanie
10.848,47
w tym:
- zakup oleju napędowego do samochodu marki OPEL – VIVARO
dowoŜącego dzieci niepełnosprawne z terenu gminy
do szkół w Płocku
- 9.043,89
- zakup pozostałych materiałów, płynów do mycia, do szyb,
Ŝarówek, części do naprawy samochodu OPEL -VIVARO i
środków bhp i odzieŜy ochronnej dla kierowców
- 1.804,58
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych:
plan
200,wykonanie
§ 4300- Zakup usług pozostałych :
plan
157.200,wykonanie
145.174,49
PowyŜsza kwota została wydatkowana na:
- dowóz dzieci z Brwilna do szkoły podstawowej i gimnazjum
w Maszewie DuŜym przez Komunikację Miejską Płock
- 7.639,79
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- wynajem autobusu do dowozu dzieci do szkoły podstawowej
i gimnazjum w Starych Proboszczewicach oraz do
szkoły w Starej Białej z firmy Usługi Transportowe
Wojciech Kajkowski Nowe Proboszczewice
33.375,82
- zwrot za bilety miesięczne dla dzieci dojeŜdŜających od szkół
podstawowych i gimnazjów komunikacją miejską i PKS do
szkoły podstawowej w Starej Białej, do szkoły i gimnazjum
w Maszewie DuŜym, do szkoły i gimnazjum
w Starych Proboszczewicach, do szkoły podstawowej
Nr 13 w Płocku, do gimnazjum Nr 5 i Nr 2 w Płocku
96.403,80
-zwrot dla rodziców którzy we własnym zakresie
kupują bilety dzieciom
3.214,94
- dowóz dzieci niepełnosprawnych
4.175,06
w tym:
- zwrot kosztów przejazdu raz w m-cu Stawickiej Dagmary
zam. Ogorzelice przebywającej we Wrocławiu w szkole dla
dzieci słabo słyszących
–
167,86
- zwrot kosztów dowozu prywatnym samochodem Mikos
zam. Bronowo Zalesie do Płocka od 01.01 do 31.12.08
–
1.802,30
- zwrot kosztów dowozu prywatnym samochodem Brudzyńska
zam. Ogorzelice ul Bielska 5 od 01.01 do 31.12.2007
580,10
- zwrot kosztów dowozu prywatnym samochodem ucznia
Kostka Dariusz zam. Bronowo Nowe do Płocka
od 01.09 do31.12.08
1.624,80
- przegląd i wymiana opon w samochodzie OPEL VIVARO
- 365,§ 4430- RóŜne opłaty i składki:
plan
4.000,wykonanie
2.085,Ubezpieczenie OC i AC samochodu OPEL VIVARO.
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
plan
1.814,wykonanie
1.813,22
Odpis na fundusz działalności socjalnej dla zatrudnionych kierowców
Rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan
29.118,00
Wykonanie
17.045,33 z tego:
§ 4300- Zakup usług pozostałych
plan
18.606,00
wykonanie
12.568,00
Dopłaty dla nauczycieli dokształcających się i podnoszących kwalifikacje
zawodowe w tym :
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- w Wyszynie
3.720,00
- w Starej Białej
2.660,00
- w Maszewie DuŜym
2.720,00
- w Starych Proboszczewicach
3.468,00
§ 4410- PodróŜe słuŜbowe krajowe:
plan
4.542,00
wykonanie
2.033,83
Zwrot kosztów przejazdu i noclegów wypłacanych w oparciu o delegacje
słuŜbowe dla nauczycieli dokształcających się i podnoszących kwalifikacje
zawodowe w tym:
- w szkole w Wyszynie
532,45
- w szkole w Maszewie DuŜym
274,98
- w szkole w Starych Proboszczewicach
1.226,40
§ 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby
cywilnej:
plan
5.970,00
wykonanie
2.443,50
Opłaty za specjalistyczne szkolenia nauczycieli w tym:
- w szkole w Wyszynie
350,00
- w szkole w Starej Białej
432,50
- w szkole w Maszewie DuŜym
1.259,00
- w szkole w Starych Proboszczewicach
402,00
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Plan
102.887,00
Wykonanie
77.924,62 z tego:
§ 2310- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane
na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu
terytorialnego:
plan
2.160,wykonanie
2.160,Dotacja przekazana dla Miasta Płock zgodnie z Umową Nr 2/WED/8/33/2008
z dnia 1.02.2008 na poczet pokrycia kosztów obsługi administracyjnoksięgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-PoŜyczkowej Pracowników
Oświaty w Płocku w 2008 roku.
Z terenu gminy do tej kasy zapisane jest 65 osób.
§ 4300 - Zakup usług pozostałych:
plan
72.727,00
wykonanie
48.484,62
Wydatki pokryte w 100% z dotacji celowej i przeznaczone na dofinansowanie
pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych
pracowników.
Wypłacono dofinansowanie dla 6 pracodawców.
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§ 4440- Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych:
plan
28.000,00
wykonanie
27.280,00
Wydatki przeznaczone na wypłatę 33 zapomóg dla nauczycieli emerytów i
rencistów, którzy przeszli na emeryturę lub rentę pracując w szkołach na terenie
gminy.
DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA
Dochody w tym dziale na 2008 rok były planowane w kwocie - 300,-, a
wykonanie wynosi – 300,- - jest do dotacja otrzymana z budŜetu państwa na
pokrycie kosztów wydania decyzji na świadczenia zdrowotne dla
świadczeniobiorców innych niŜ ubezpieczeni spełniających kryterium
dochodowe o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej.
Wydatki w dziale 851 na 2008 rok planowane były w wysokości- 230.312,-, a
wykonanie wyniosło – 214.533,24 tj. 93,15 % w tym:
- wydatki bieŜące
- plan
162.512,- wykonanie
146.944,88 z tego:
- z dotacji celowej otrzymanej z budŜetu państwa 300,- wydatki majątkowe
- plan
67.800,- wykonanie
67.588,36
Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej
Plan
21.000,Wykonanie
8.820,§ 4280- Zakup usług zdrowotnych:
Plan
21.000,Wykonanie
8.820,PowyŜsza kwota została wydatkowana na :
- dofinansowanie szczepień ochronnych przeciw meningokokom
dla dzieci urodzonych od roku 1992
- 7.500,- dofinansowanie porad dermatologicznych dla
mieszkańców gminy
- 1.320,Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
Plan
62.000,Wykonanie
61.789,70
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych:
Plan
62.000,Wykonanie
61.789,70
PowyŜsza kwota została wydatkowana na:
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- rozbudowę monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół
w Maszewie DuŜym
- 17.962,85
- wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej
w Starej Białej
- 43.826,85
Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan
143.012,Wykonanie
139.623,54,- z tego:
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:
plan
23.150,wykonanie
23.094,43
Wynagrodzenie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w
gminie zatrudnionego na ½ etatu.
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:
plan
1.712,wykonanie
1.711,05
Wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne / trzynastka / w wysokości
8,5% od wypłaconego wynagrodzenia w roku 2007 dla pełnomocnika ds.
rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie.
§ 4110- Składka na ubezpieczenie społeczne:
plan
4.200,wykonanie
4.184,72
Składka ZUS w wysokości 17,10 % od wypłaconego wynagrodzenia osobowego
i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pełnomocnika ds. rozwiązywania
problemów alkoholowych w gminie oraz od wynagrodzenia wypłacanego w
oparciu o umowę zlecenie dla członków gminnej komisji ds. rozwiązywania
problemów alkoholowych.
§ 4120- Składka na Fundusz Pracy:
plan
700,wykonanie
672,55
Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconego
wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie oraz od
wynagrodzeń wypłacanych w oparciu o umowę zlecenie dla członków gminnej
komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 4170-Wynagrodzenia bezosobowe
plan
41.000,wykonanie
39.464,95
- wynagrodzenie wypłacane w oparciu o umowę zlecenie dla
gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
- 8.582,95
- wynagrodzenie za świadczenie usług psychologicznych dla
osób uzaleŜnionych od alkoholu
- 18.520,/ z porad psychologa skorzystało 463 osoby/

72

- wynagrodzenie za przeprowadzenie badań psychologicznoPsychiatrycznych w przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu i
wydanie pisemnych opinii dla 22 osób
- wynagrodzenie wypłacane w oparciu o umowę zlecenie
za prowadzenie punktu konsultacyjnego do spraw uzaleŜnień
alkoholowych / w Białej – Urząd Gminy,
w Starych Proboszczewicach – Zespół Szkół /
- wynagrodzenie za świadczenie usług psychologicznopedagogicznych w szkole Podstawowej w Starej Białej
§ 4210- Zakup materiałów i wyposaŜenia:
plan
9.000,wykonanie
8.696,18
PowyŜsza kwota została wydatkowana na :
- dofinansowanie zakupu kserokopiarki dla Ośrodka Zdrowia
w Białej
- zakup ciśnieniomierza i alkomatu dla potrzeb psychologa
- zakup dla Całodobowego Oddziału Terapii UzaleŜnienia od
Alkoholu w Gostyninie Zalesiu niszczarki i mebli
- zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby szkół do programów
profilaktycznych i dla psychologa
- zakup wieszaków do punktu konsultacyjnego w Białej
- zakup nagród dla dzieci i młodzieŜy szkolnej biorącej udział
w konkursie plastycznym pt: „ Trzeźwi, młodzi , wolni”
- zakup programu zorganizowanego z okazji zakończenia
akcji pomocy dzieciom z rodzin patologicznych
§ 4300- Zakup usług pozostałych:
plan
56.050,wykonanie
55.154,PowyŜsze wydatki wydatkowano na:
- sfinansowanie kolonii letnich w Tupałach k/Jastrzębiej Góry
profilaktyczno –wypoczynkowych dla 50- ciu dzieci i
młodzieŜy szkolnej z rodzin patologicznych
- dokonanie wszycia przez Spółdzielnię Lekarzy Specjalistów
w Płocku implantu – dla 1 osoby
- przeprowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i
rodziców pt: ‘Bezpieczna szkoła”, ”Ustrzec dziecko- alkohol
narkotyki”, ”Tajemnica zaginionej skarbonki”, „DEBATA”
- opłaty do Sądu Rejonowego w Płocku na poczet leczenia
odwykowego
- przeprowadzenie programu profilaktycznego w szkołach
pt: „Zachowaj trzeźwy umysł”
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-

3.824,-

-

7.638,-

-

900,-

- 2.000,334,-

999,84

- 1.688,03
- 378,00
- 1.296,31
- 2.000,-

- 44.500,-

220,-

- 5.134,-

1.160,-

-

2.440,-

- dofinansowanie programu alkoholowego pt: „ Nikotyna,
alkohol, narkotyki ślepy zaułek ” przeprowadzonego przez
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym i ich Rodzin „AKCEPTACJA” Płock
podczas turnusu rehabilitacyjnego w Ustroniu Morskim
uczestniczyło z naszej gminy 1 dziecko
700,- dofinansowanie organizowanego przez Powiatowe Zrzeszenie
Ludowych Zespołów Sportowych w Płocku obozu sportowego
organizowanego w Lubawie k/Mławy dla dwojga dzieci
utalentowanych sportowo w lekkiej atletyce
- 1.000,§ 4410 – PodróŜe słuŜbowe krajowe
plan
1.000,wykonanie
847,PowyŜsze kwota została wydatkowana na zwrot kosztów podróŜy dla osób
uzaleŜnionych i członów ich rodzin na zajęcia z zakresu terapii uzaleŜnień od
alkoholu do Grupy Wsparcia AL. -ANON ” Uśmiech” przy Płockim
Stowarzyszeniu Klub Abstynentów w Płocku.
§ 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu
dyplomatycznego:
plan
400,wykonanie
Nikt w 2008 roku nie uczestniczył w szkoleniu.
§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych:
plan
5.800,wykonanie
5.798,66
PowyŜsza kwota została wydatkowana na zakup kserokopiarki na potrzeby
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punktu
Konsultacyjnego, psychologa i pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów
alkoholowych.
Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień
Plan
4.000.Wykonanie
4.000,- z tego:
§ 2710- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań:
Plan
4.000,Wykonanie
4.000,PowyŜsza została przekazana do Miasta Płocka zgodnie z podpisanym
porozumieniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Izby Wytrzeźwień
w Płocku.
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Rozdział 85195 - Pozostała działalność
Plan
300,Wykonanie
300,- - wydatki pokryte z otrzymanej dotacji
z tego:
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe
plan
300,wykonanie
300,Wydatki osobowe za sporządzenie 2 decyzji na świadczenia zdrowotne dla
świadczeniobiorców innych niŜ ubezpieczeni.
DZIAŁ 852- OPIEKA SPOŁECZNA
Dochody w tym dziale na 2008 rok planowane były w wysokości –
3.262.020,05,a wykonanie wyniosło- 3.194.619,52 tj.: 97,94 % w tym:
- dochody własne
-plan
15.000,-wykonanie
25.949,61
- z dotacji celowej
-plan
3.169.025,-wykonanie
3.090.940,99
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację
programu
- Operacyjny Kapitał Ludzki”
priorytet
- Promocja integracji społecznej”
działanie
- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”
nazwa projektu - Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała
plan
77.995,05
wykonanie
77.728,92
Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia
się następująco:
Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej:
Plan
4.000,Wykonanie
- z tego:
§ 0830- Wpływy z usług:
plan
4.000,wykonanie
Nie wystąpiły wpływy poniewaŜ w 2008 roku rodziny nie były zobowiązane do
partycypacji w kosztach pobytu za ich członków rodziny w domach pomocy
społecznej.
Rozdział 85212-Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego:
Plan
2.650.200,Wykonanie
2.599.038,34 z tego:
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§ 0920- Pozostałe odsetki:
plan
wykonanie
99,84
Pobrane odsetki od osób , które pobrały nienaleŜne im świadczenia rodzinne.
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań
bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami:
plan
2.635.200,wykonanie
2.570.771,28
Dotacja celowa przekazana z budŜetu na wypłatę świadczeń rodzinnych,
składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zaliczek alimentacyjnych oraz
koszty obsługi w wysokości 3% od wypłaconych świadczeń.
§ 2360- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami:
plan
5.000,wykonanie
18.197,22
Są to wpływy uzyskane ze spłat wypłaconej zaliczki alimentacyjnej do
30.09.2008 i od 1.10.2008 do 31.12.2008 wypłacanego funduszu
alimentacyjnego od dłuŜników przekazane przez komorników sądowych.
Na dzień 31.12. 2008 zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek
alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą kwotę – 964.653,73
z tego:
- dla budŜetu państwa 491.050,57
- dla budŜetu gminy
473.603,18
§ 6310- Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
plan
10.000,wykonanie
9.970,PowyŜsza dotacja została przyznana na wyposaŜenie stanowiska pracy
zajmującego się od 01.10.2008 realizacją ustawy z dnia 7 września 2007
o pomocy osobom uprawnionych do alimentów/Dz. U. Nr 192 poz.1378/
Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające świadczenia z pomocy społecznej
Plan
10.100,Wykonanie
9.155,23 z tego:
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań
bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami:
plan
10.100,wykonanie
9.155,23
Dotacja celowa na opłacenie składki zdrowotnej.
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Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
społeczne
Plan
265.500,Wykonanie
258.117,85 z tego:
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań
bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami:
plan
233.500,wykonanie
226.305,51
Dotacja celowa przekazana z budŜetu państwa na realizacje zadań zleconych
gminie do wykonania z zakresu pomocy społecznej, oraz w kwocie 123.500,-na
wypłacenie dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy
zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
26 września 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji
programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych
powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 roku
/Dz. U. Nr 173, poz. 1070/
§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych
zadań bieŜących gmin:
plan
32.000,wykonanie
31.812,34
Dotacja przekazana gminie na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z
pomocy społecznej.
Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej
Plan
196.220,05
Wykonanie
195.953,92 z tego:
§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych
zadań bieŜących gmin:
plan
118.225,wykonanie
118.225,Dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na dofinansowanie utrzymania
GOPS, który zgodnie z art.17 ust.1 pkt.18 ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy
społecznej /Dz. U. Nr 64, poz. 593/ naleŜy do zadań własnych gminy.
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację
programu
- Operacyjny Kapitał Ludzki”
priorytet
- Promocja integracji społecznej”
działanie
- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”
nazwa projektu - Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała
plan
77.995,05
wykonanie
77.728,92 w tym:
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§ 2008-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki
rolnej- środki z Unii Europejskiej:
plan
68.744,64
wykonanie
68.491,87
§ 2009-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki
rolnej- środki z budŜetu państwa:
plan
3.634,66
wykonanie
3.621.30
§ 6208-Dotacje rozwojowe- środki Unii Europejskiej
plan
5.333,75
wykonanie
5.333,75
§ 6209-Dotacje rozwojowe- środki z budŜetu państwa
plan
282,wykonanie
2.82,Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan
6.000,Wykonanie
7.652,55 z tego:
§ 0830- Wpływy z usług:
plan
6.000,wykonanie
7.652,55
Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze na terenie gminy
przez Polski Czerwony KrzyŜ w Płocku.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Plan
130.000,Wykonanie
124.701,63 z tego:
§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizacje własnych
własnych zadań bieŜących gmin:
plan
130.000,wykonanie
124.701,63
Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”
Wydatki w dziale 852 na 2008 rok planowane były w wysokości –
4.080.873,05,-,a wykonanie wyniosło – 3.877.808,92 tj. 95,03 % w tym:
- z dotacji celowej
-plan
- 3.169.025,-wykonanie
- 3.090.940,99 w tym:
- wydatki bieŜące
- plan
- 3.159.025,-wykonanie
- 3.080.970,99
- wydatki majątkowe - plan
- 10.000,- wykonanie
- 9 .970,-
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- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację
programu
- Operacyjny Kapitał Ludzki”
priorytet
- Promocja integracji społecznej”
działanie
- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”
nazwa projektu - Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała
plan
77.995,05
wykonanie
77.728,92
- z budŜetu gminy
-plan
- 833.853,00
wykonanie
- 709.139,01
Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia
się następująco:
Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej
Plan
22.100,Wykonanie
22.052,82,- z tego:
§ 4330- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego:
plan
22.100,wykonanie
22.052,82
PowyŜsza kwota została wydatkowana ze środków budŜetu gminy na opłaty za
pobyt 2 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej na terenie
województwa mazowieckiego.
Rozdział 85212-Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Plan
2.678.853,Wykonanie
2.612.817,42 z tego:
- z dotacji celowej 2.580.741,28
- z budŜetu gminy32.076,14
§ 3110 – Świadczenia społeczne :
plan
2.522.855,wykonanie
2.461.828,64
Wydatki pokryte w 100 % z otrzymanej dotacji celowej i przeznaczone na
wypłatę niŜej wymienionych zasiłków:
1/ zasiłki rodzinne- wypłacono 13.454 świadczeń dla 459 rodzin
za kwotę - 814.345,2/ dodatki do zasiłków rodzinnych- wypłacono 6.280 świadczeń
za kwotę - 646.905,w tym:
a/ z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 59 świadczeń za kwotę - 59.000,b/ dodatek wychowawczy – wypłacono 325 świadczeń za kwotę
- 125.065,c/ dodatek z tytułu samotnego wychowywania dzieckawypłacono 375 świadczeń za kwotę
- 63.750,79

d/dodatek z tytułu kształcenia i wychowywania dziecka
niepełnosprawnego
z tego:
-dziecka do 5 roku Ŝycia – wypłacono 105 świadczeń za kwotę
-dziecka powyŜej 5 roku Ŝycia – wypłacono 461 świadczeń za kwotę

e/dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnegowypłacono 677 świadczeń za kwotę
f/dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania
z tego:
-na zamieszkanie w internacie- wypłacono 12 świadczeń za kwotę
- na dojazdy- wypłacono 1805 świadczeń za kwotę

- 43.180,- 6.300,- 36.880,-

- 67.700,- 91.330,–
-

1.080,90.250,-

g/dodatek na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
wypłacono 2461 świadczeń za kwotę
- 196.880,3/ zasiłki pielęgnacyjne- wypłacono 3215 świadczeń za kwotę
- 491.895,4/ świadczenia pielęgnacyjne- wypłacono 190 świadczeń za kwotę - 79.590,5/jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono
126 świadczeń za kwotę
- 126.000,6/ zaliczki alimentacyjne – wypłacono 921 zaliczek alimentacyjnych
dla 57 rodzin za kwotę
206.858,64
7/ fundusz alimentacyjny – wypłacono 339 świadczeń z funduszu
alimentacyjnego dla 72 rodzin za kwotę
- 96.235,§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników:
plan
54.300,wykonanie
53.995,02 z tego:
- z dotacji celowej
30.990,- z budŜetu gminy
23.005,02
PowyŜsze wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe dla 2
pracowników zatrudnionych do prowadzenia spraw związanych z
przyznawaniem świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu
alimentacyjnego
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:
plan
4.468,wykonanie 4.467,69
- z dotacji celowej
4.300,- z budŜetu gminy
167,69
Wydatki przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w
wysokości 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2007 roku.
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne:
plan
26.755,wykonanie
24.916,78
PowyŜsza kwota została wydatkowana na składkę ZUS w tym:
- od świadczeń rodzinnych - 13.483,28,- i pokryta w 100% z dotacji celowej
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-od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i dodatkowego wynagrodzenia
rocznego
– 11.433,50
w tym: pokryta dotacją celową w kwocie - 7.338,środkami budŜetu gminy w kwocie – 4.095,50
§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy:
plan
1.756,wykonanie
1.721,15 z tego:
- dotacji celowej 1.156,47
- z budŜetu gminy 564,68
Wydatki pokryte z dotacji celowej i budŜetu gminy przeznaczone na składkę na
Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i
dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe:
plan
6.000,wykonanie
6.000,- z tego:
- dotacji celowej 6.000,PowyŜsze wydatki przeznaczono na wynagrodzenia z umowy zlecenia dla 2
pracowników zatrudnionych do wdroŜenia i prowadzenia spraw związanych z
przyznawaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego
§ 4210- Zakup materiałów i wyposaŜenia:
plan
15.089,wykonanie
14.808,62 z tego:
- z dotacji celowej
14.089,- z budŜetu gminy
719,62
PowyŜsza kwota została wydatkowana na zakup druków do wpłaty świadczeń
rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, zakup
lektury fachowej, zakup środków bhp dla pracowników, zakup materiałów
biurowych, wyposaŜenie stanowiska pracy do Funduszu alimentacyjnego (szafy,
biurka, krzesła itp.)
§ 4300-Zakup usług pozostałych:
plan
32.000,wykonanie
30.363,46 z tego:
- z dotacji celowej 28.389,07
- z budŜetu gminy 1.974,39
PowyŜsza kwota została wydatkowana na;
- prowizję bankowa od świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i
funduszu alimentacyjnego wypłacanych bezgotówkowo i gotówkowo 19.461,93
- obsługę informatyczną programu komputerowego
- 1.464,- koszty wysyłki decyzji ustalającej wysokość świadczeń
rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej
- 9.336,70
- wyrób pieczątek
- 100,83
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§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej:
plan
1.200,wykonanie
1.009,47
Opłaty za telefon stacjonarny w dziale świadczeń rodzinnych, pokryte ze
środków własnych budŜetu gminy.
§ 4410- PodróŜe słuŜbowe krajowe:
plan
200,wykonanie
63,60
Wydatki pokryte ze środków własnych budŜetu gminy i wydatkowane na
pokrycie kosztów podróŜy związanych z wyjazdami na szkolenia pracowników
prowadzących sprawy świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i
funduszu alimentacyjnego
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
plan
1.814,wykonanie
1.813,22
- z dotacji celowej 1.700,- z budŜetu gminy 113,22
Wydatki pokryte z dotacji celowej i budŜetu gminy - dotyczą naleŜnego odpisu
na fundusz świadczeń socjalnych na 2008 rok.
§ 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych:
plan
916,wykonanie
690,40
- z dotacji celowej 498,25
- z budŜetu gminy 192,15
Wydatkowano na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – wydatki pokryte
z dotacji celowej i ze środków własnych budŜetu gminy.
§ 4750- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji:
plan
1.500,wykonanie
1.169,37
- z dotacji celowej 998,57
- z budŜetu gminy 170,80
Wydatki pokryte z otrzymanej dotacji celowej i ze środków własnych budŜetu
gminy - wydatkowane na zakup akcesoriów komputerowych i tonerów do
drukarek.
§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych:
plan
10.000,wykonanie
9.970,Wydatki pokryte z otrzymanej dotacji celowej na zakup 2 komputerów na
wyposaŜenie stanowiska do obsługi funduszu alimentacyjnego.
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Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne
Plan
10.100,Wykonanie
9.155,23 z tego:
§ 4130-Składki na ubezpieczenie zdrowotne:
plan
10.100,wykonanie 9.155,23
Wydatki pokryte z dotacji celowej i przeznaczone na opłacenie składki
zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenie pielęgnacyjne.
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe:
Plan
416.100,Wykonanie
379.374,32 z tego:
§ 3110- Świadczenia społeczne:
plan
408.400,wykonanie
371.674,32
w tym:
- z dotacji celowej
- 258.117,85
- z budŜetu gminy
- 113.556,47
Fundusze z dotacji celowej wydatkowano na wypłatę:
- zasiłków stałych dla osób samotnie gospodarujących
przyznano zasiłki dla 23 osób i wypłacono 241 świadczeń
za kwotę
–
96.647,18
- dla osób pozostających w rodzinie
przyznano zasiłki dla 6 osób i wypłacono 35 świadczeń
za kwotę
6.658,33
- dofinansowanie zasiłków okresowych
31.812,34
- zasiłki celowe dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia
skutków suszy przyznano zasiłki dla 125 osób, wypłacono
125 świadczeń za kwotę
123.000,Fundusze własne wydatkowano na wypłatę:
- zasiłków losowych- wypłacono dla 3 osób – 3 świadczenia za kwotę – 5.480,- zasiłki za pokrycie kosztów pogrzebu - 1 zasiłek
- 2.644,90
- specjalne zasiłki celowe – przyznano dla 76 osób
i wpłacono 155 świadczeń za kwotę
- 27.234,- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowychprzyznano dla 23 osób i wypłacono 109 świadczeń za kwotę
- 9.492,66
- zakup 40 paczek po 50 złotych ze słodyczami dla dzieci
niepełnosprawnych z rodzin niepełnych i wielodzietnych
- 2.000,31
- pozostałe zasiłki celowe i w naturze
-66.704,60
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§ 3119- Świadczenia społeczne:
plan
7.700,wykonanie
7.700,Wydatki poniesione w ramach wkładu własnego na zasiłki celowe dla
7 beneficjentek uczestniczących w projekcie systemowym POKL pod
tytułem.„Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała”, współfinansowanym
z EFS
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
Plan
80.000,Wykonanie
68.235,44 z tego:
§ 3110- Świadczenia społeczne:
plan
80.000,wykonanie
68.235,44
w tym:
Wydatki pokryte ze środków budŜetu gminy i wydatkowana na wypłatę
dodatków mieszkaniowych dla osób, których dochód w rodzinie upowaŜnia do
otrzymywania wyŜej wymienionych dodatków.
Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej
Plan
570.420,05
Wykonanie
507.528,40 z tego:
- z dotacji celowej
- 118.225,- z budŜetu gminy
- 311.574,48
- z dotacji rozwojowej - 77.728,92
PowyŜsze wydatki przeznaczono na :
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:
plan
309.225,wykonanie
268.320,15
w tym:
- z dotacji celowej
91.375,- ze środków własnych 176.945,15
Wydatkowana kwota została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe dla 7
pracowników zatrudnionych w GOPS.
§ 4018- Wynagrodzenia osobowe pracowników:
plan
24.744,95
wykonanie
24.744,95
Wydatkowana kwota z dotacji rozwojowej – środki z Unii Europejskiej - została
przeznaczona na wynagrodzenia osobowe dla pracowników uczestniczących w
realizacji projektu systemowego POKL pod tytułem.„Aktywna integracja kobiet
w gminie Stara Biała”.
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§ 4019- Wynagrodzenia osobowe pracowników:
plan
1.308,32
wykonanie
1.308,32
Wydatkowana kwota z dotacji rozwojowej – środki z budŜetu państwa - została
przeznaczona na wynagrodzenia osobowe dla pracowników uczestniczących w
realizacji projektu systemowego POKL pod tytułem.„Aktywna integracja kobiet
w gminie Stara Biała”.
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:
plan
18.800,wykonanie
18.189,38
w tym:
- z dotacji celowej
6.500,- ze środków własnych 11.689,38
Wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne /trzynastka / w wysokości 8,5%
od wypłaconych wynagrodzeń osobowych w 2007 roku dla pracowników
GOPS.
§ 4048- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:
plan
1.303,10
wykonanie
1.303,10
Wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne /trzynastka / za 2008 r. z dotacji
rozwojowej – środki z Unii Europejskiej dla pracownika socjalnego
zatrudnionego do realizacji projektu systemowego POKL pod
tytułem.„Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała”.
§ 4049- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:
plan
68,90
wykonanie
68,90
Wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne /trzynastka / za 2008 r. z dotacji
rozwojowej – środki z budŜetu państwa dla pracownika socjalnego
zatrudnionego do realizacji projektu systemowego POKL pod
tytułem.„Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała”.
§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne:
plan
56.400,wykonanie
48.878,35
w tym:
- z dotacji celowej
- 15.300,- ze środków własnych - 33.578,35
Składka ZUS od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego
wynagrodzenia rocznego.
§ 4118-Składki na ubezpieczenie społeczne:
plan
4.169,66
wykonanie
4.101,26
Składka ZUS od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego
wynagrodzenia rocznego z dotacji rozwojowej – środki z Unii Europejskiej dla
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pracowników uczestniczących w realizacji projektu systemowego POKL pod
tytułem.„Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała”
§ 4119-Składki na ubezpieczenie społeczne:
plan
220,45
wykonanie
216,85
Składka ZUS od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego
wynagrodzenia rocznego z dotacji rozwojowej – środki z budŜetu państwa dla
pracowników uczestniczących w realizacji projektu systemowego POKL pod
tytułem.„Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała”
§ 4120- Składka na Fundusz Pracy:
plan
8.000,wykonanie
7.476,85
w tym:
- z dotacji celowej
- 2.050,- ze środków własnych
- 5.426,85
Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconego
wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
§ 4128- Składka na Fundusz Pracy:
plan
637,89
wykonanie
634,41
Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconego
wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego z dotacji
rozwojowej – środki z budŜetu państwa dla pracowników uczestniczących w
realizacji projektu systemowego POKL pod tytułem.„Aktywna integracja kobiet
w gminie Stara Biała”
§ 4129- Składka na Fundusz Pracy:
plan
33,73
wykonanie
33,50
Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconego
wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego z dotacji
rozwojowej – środki z budŜetu państwa - dla pracowników uczestniczących w
realizacji projektu systemowego POKL pod tytułem.„Aktywna integracja kobiet
w gminie Stara Biała”
§ 4178 – Wynagrodzenia bezosobowe:
plan
1.671,62
wykonanie
1.671,62
PowyŜsze wydatki przeznaczono na wynagrodzenia z umowy zlecenia dla 2
pracowników ( psycholog i doradca zawodowy ) zatrudnionych w ramach
środków z dotacji rozwojowej – środki z Unii Europejskiej - uczestniczących
w realizacji projektu systemowego POKL pod tytułem.„Aktywna integracja
kobiet w gminie Stara Biała”
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§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe:
plan
88,38
wykonanie
88,38
PowyŜsze wydatki przeznaczono na wynagrodzenia z umowy zlecenia dla 2
pracowników ( psycholog i doradca zawodowy ) zatrudnionych w ramach
środków z dotacji rozwojowej – środki z budŜetu państwa - uczestniczących w
realizacji projektu systemowego POKL pod tytułem.„Aktywna integracja kobiet
w gminie Stara Biała”
§ 4210- Zakup materiałów i wyposaŜenia:
plan
41.000,wykonanie
40.136,17 w tym:
- z dotacji celowej
- 3.000,- ze środków własnych
- 37.136,17
Wydatkowana kwota pokryta została z dotacji celowej i ze środków budŜetu
gminy - wydatkowana na zakup wyposaŜenia do nowego lokalu, materiałów
biurowych, druków, środków bhp dla pracowników GOPS
§ 4218- Zakup materiałów i wyposaŜenia:
plan
1.737,34
wykonanie
1.737,34
Wydatki poniesiono z dotacji rozwojowej – środki z UE - przeznaczono na
zakup materiałów biurowych i tonerów do ksero i urządzenia wielofunkcyjnego
w ramach projektu POKL.
§ 4219- Zakup materiałów i wyposaŜenia:
plan
91,86
wykonanie
91,86
Wydatki poniesiono z dotacji rozwojowej – środki z budŜetu państwa przeznaczono na zakup materiałów biurowych i tonerów do ksero i urządzenia
wielofunkcyjnego w ramach projektu POKL.
§ 4260- Zakup energii
plan
2.000,wykonanie
1.578,21
Wydatki ze środków własnych gminy za zuŜytą energię elektryczną.
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych
plan
500,wykonanie
290,Wydatki ze środków własnych gminy związane z badaniami okresowymi
pracowników
§ 4288- Zakup usług zdrowotnych
plan
167,16
wykonanie
167,16
Wydatki z dotacji rozwojowej – środki z Unii Europejskiej - związane z
badaniami okresowymi beneficjentek uczestniczących w projekcie
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systemowym POKL pod tytułem.„Aktywna integracja kobiet w gminie Stara
Biała”.
§ 4289- Zakup usług zdrowotnych
plan
8,84
wykonanie
8,84
Wydatki z dotacji rozwojowej – środki z budŜetu państwa - związane z
badaniami okresowymi beneficjentek uczestniczących w projekcie
systemowym POKL pod tytułem.„Aktywna integracja kobiet w gminie Stara
Biała”.
§ 4300- Zakup usług pozostałych:
plan
22.000,wykonanie
18.250,34
Wydatki w całości pokryte ze środków budŜetu gminy i przeznaczone na:
- opłata dla Poczty Polskiej za wysłaną korespondencje z GOPS
- 8.579,- usługi informatyczne,
- 2.700,- aktualizacja przepisów ”Pomoc społeczna w praktyce”,
prenumerata czasopism, aktualizacja KP
- 1.380,- prowizje bankowe,
- 4.564,- pozostałe wydatki ( wykonanie szyldu, transport, EUP itp.)
- 1.027,34
§ 4308- Zakup usług pozostałych:
plan
32.890,12
wykonanie
32.709,23
Wydatki z dotacji rozwojowej – środki z Unii Europejskiej – poniesione na
zakup usług szkoleniowych dla beneficjentek uczestniczących w projekcie
systemowym POKL, wykonanie materiałów promocyjnych, emisje spotów
reklamowych, publikacje w prasie, usługa cateringowa.
§ 4309- Zakup usług pozostałych:
plan
1.738,94
wykonanie
1.729,41
Wydatki z dotacji rozwojowej – środki z budŜetu państwa – poniesione na
zakup usług szkoleniowych dla beneficjentek uczestniczących w projekcie
systemowym POKL, wykonanie materiałów promocyjnych, emisje spotów
reklamowych, publikacje w prasie, usługa cateringowa.
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej:
plan
6.500,wykonanie
5.415,11
Opłaty za telefon stacjonarny GOPS, pokryte ze środków własnych budŜetu
gminy.
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§ 4378 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej:
plan
385,09
wykonanie
385,09
Opłaty za telefon stacjonarny GOPS, pokryte z dotacji rozwojowej – środki z
Unii Europejskiej – w ramach projektu POKL.
§ 4379 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej:
plan
20,36
wykonanie
20,36
Opłaty za telefon stacjonarny GOPS, pokryte z dotacji rozwojowej – środki z
budŜetu państwa – w ramach projektu POKL.
§ 4410-PodróŜe słuŜbowe krajowe:
plan
12.000,wykonanie
11.378,75
Wydatki pokryte w 100% ze środków własnych budŜetu gminy i przeznaczone
na wypłatę:
- ryczałtów samochodowych dla pracowników GOPS za uŜywanie
prywatnych samochodów do pracy w terenie
10.966,15
- pozostałe delegacje słuŜbowe
412,60
§ 4430- RóŜne opłaty i składki:
plan
1.000,wykonanie
Planowana kwota na ubezpieczenie wyposaŜenia w GOPS, ze środków
własnych budŜetu gminy- nie poniesiono Ŝadnych wydatków.
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
plan
6.000,wykonanie
5.439,66
Wydatki pokryte w 100% ze środków własnych budŜetu gminy i przeznaczone
na fundusz działalności socjalnej dla pracowników GOPS.
§ 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŜby
cywilnej:
plan
2.000,wykonanie
1.430,Wydatkowano na szkolenia dla pracowników GOPS – wydatki pokryte ze
środków własnych budŜetu gminy.
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych:
plan
2.000,wykonanie
493,91
Wydatkowano na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – wydatki pokryte
ze środków własnych budŜetu gminy.
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§ 4748 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych:
plan
179,02
wykonanie
179,02
Wydatkowano na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – wydatki pokryte
z dotacji rozwojowej – środki z UE – w ramach projektu POKL..
§ 4749 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych:
plan
9,47
wykonanie
9,47
Wydatkowano na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – wydatki pokryte
z dotacji rozwojowej – środki z budŜetu państwa – w ramach projektu POKL.
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji:
plan
5.000,wykonanie
2.522,60
Wydatkowano na zakup akcesoriów i programów komputerowych niezbędnych
do pracy GOPS – wydatki pokryte ze środków własnych budŜetu gminy.
§ 4758 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji:
plan
858,69
wykonanie
858,69
Wydatkowano na zakup akcesoriów i programów komputerowych – wydatki
pokryte z dotacji rozwojowej – środki z UE – w ramach projektu POKL..
§ 4759 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji:
plan
45,41
wykonanie
45,41
Wydatkowano na zakup akcesoriów i programów komputerowych niezbędnych
do pracy GOPS wydatki pokryte z dotacji rozwojowej – środki z budŜetu
państwa – w ramach projektu POKL.
§ 6068- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych:
plan
5.333,75
wykonanie
5.333,75
Wydatki pokryte z otrzymanej dotacji rozwojowej – środki z UE – w ramach
cross-financingu w projekcie POKL na wyposaŜenie stanowiska pracy
pracownika socjalnego (zakup komputera z oprogramowaniem, urządzenia
wielofunkcyjnego, aparatu)
§ 6069- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych:
plan
282,wykonanie
282,Wydatki pokryte z otrzymanej dotacji rozwojowej – środki z budŜetu państwa –
w ramach cross-financingu w projekcie POKL na wyposaŜenie stanowiska
pracy pracownika socjalnego (zakup komputera z oprogramowaniem,
urządzenia wielofunkcyjnego, aparatu)
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Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan
51.300,Wykonanie
51.115,60 z tego:
§ 4300- Zakup usług pozostałych:
plan
51.300,wykonanie
51.115,60
Wydatki za świadczone usługi opiekuńcze przez Polski Czerwony KrzyŜ Zarząd
Rejonowy w Płocku u 9 osób.
Rozdział 85295- Pozostała działalność
Plan
252.000,Wykonanie
227.529,69
- z dotacji celowej
124.701,63
- z budŜetu gminy
102.828,06,- z tego:
§ 3110- Świadczenia społeczne:
plan
244.544,wykonanie
220.977,37
z tego:
1/Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”
- 208.602,37
w tym:
- z dotacji celowej - 124.701,63
- ze środków własnych budŜetu gminy
83.900,74
Wydatkowane fundusze zostały przeznaczone na pokrycie wydatków
związanych z zakupem posiłków dla dzieci w szkołach i dorosłychzakupiono dla 138 osób – 14285 posiłków za kwotę
– 63.362,37
wypłacono zasiłki na Ŝywność dla 265 osób – 1335 świadczeń
za kwotę - 142.600,zakupiono paczki Ŝywnościowe na Święta BoŜego Narodzenia
dla 66 osób za kwotę
- 2.640,2/ Wypłata świadczeń za prace społecznie –uŜyteczne
12.375,W okresie od 1 kwietnia do 30 listopada tj. 7 m-cy w ramach prac społecznie –
uŜytecznych zatrudnionych było przeciętnie 20 osób.
Osoba zatrudniona przy pracach – społeczno uŜytecznych obowiązana była
przepracować w m-cu 40 godz. Stawka za 1 godz. wynosiła 6,30 zł w miesiącu
kwietniu i maju,a od miesiąca czerwca – 6,50 zł.
Łączne wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznieuŜytecznych wyniosło kwotę – 33.121,50,- . Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
zrefundował wydatki związane z pracami społecznie - uŜytecznymi w kwocie –
20.746,50,- , pozostała kwota 12.375,- pokryta została ze środków budŜetu
gminy.
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§ 3119- Świadczenia społeczne:
plan
1.456,wykonanie
1.456,Wydatki poniesione w ramach wkładu własnego na wypłatę świadczeń za prace
społecznie-uŜyteczne dla 7 beneficjentek uczestniczących w projekcie
systemowym POKL pod tytułem.„Aktywna integracja kobiet w gminie Stara
Biała”.
§ 4210- Zakup materiałów i wyposaŜenia
plan
6.000,wykonanie
5.096,Poniesione wydatki przeznaczono na zakup sprzętu i narzędzi dla pracowników
zatrudnionych w ramach prac społecznie- uŜytecznych.
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Dochody w tym dziale na 2008 rok nie były planowane, nie występuje
wykonanie.
Wydatki w dziale 853 na 2008 rok planowane były w kwocie – 11.900,-,
i wykonanie wyniosło – 11.900,- tj. 100,00 % - są to wydatki bieŜące i w 100%
pokryte ze środków budŜetu gminy.
Wydatki w dziale 853 wydatkowano w następującej klasyfikacji budŜetowej:
Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych:
Plan
11.900,Wykonanie
11.900,- z tego:
§ 4300- Zakup usług pozostałych:
plan
11.900,wykonanie
11.900,PowyŜsza kwota została przeznaczona na wsparcie działalności:
-Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową
„Jestem” w Płocku prowadzącego Ośrodek Pomocy Rewalidacyjnej
za prowadzone poradnictwo specjalistyczne dla dzieci w wieku
od 0 do 7 roku Ŝycia – z terenu gminy uczęszczało pięcioro dzieci - 6.400,-Stowarzyszenia na rzecz osób z autyzmem „Odzyskać więzi” Płock
za zajęcia pedagogiczne i zajęcia terapii integracji sensorycznej
dla 1 dziecka z terenu gminy
- 5.500,-
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DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Dochody dziale 854 na 2008 rok były planowane w kwocie – 24.996,-,a
wykonanie wynosi -19.834,- tj. 79,35 % w następującej klasyfikacji
budŜetowej:
Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów
Plan
24.996,Wykonanie
19.834,- z tego:
§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych
zadań bieŜących gmin
plan
24.996,wykonanie
19.834,- w tym:
-dotacja otrzymana z budŜetu państwa na dofinansowanie zakupu
podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne
lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej zgodnie z uchwała Rady
Ministrów Nr 152/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 w sprawie „Rządowego
programu pomocy uczniom w 2008 roku:
plan
10.632,wykonanie
5.470,-dotacja otrzymana z budŜetu państwa na pokrycie kosztów udzielenia
edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty:
plan
14.364,wykonanie
14.364,Wydatki w dziale 854 na 2008 rok planowane były w wysokości –130.796,- ,
a wykonanie wyniosło –118.490,- tj. 90,60% - są to wydatki bieŜące pokryte :
- z dotacji celowej
w kwocie – 19.834,- ze środków budŜetu gminy w kwocie – 98.656,Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów
Plan
128.996,Wykonanie
116.730,- z tego:
§ 3240-Stypendia dla uczniów:
plan
37.680,wykonanie
37.680,PowyŜsza kwota została wydatkowana na wpłatę stypendiów dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
Wypłacono 314 dzieci stypendium po 120,- złotych.
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§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów:
plan
91.316,wykonanie
79.050,- w tym:
- z dotacji celowej
19.834,- ze środków własnych budŜetu gminy
59.216,Wydatki z dotacji celowej w kwocie - 19.834,-wydatkowano na:
- dofinansowanie zakupu podręczników- wydatkowano kwotę
- 5.470,w tym:
- przygotowanie przedszkole dla 7 dzieci za kwotę
– 490,- dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej dla 34 dzieci za kwotę
– 4.980,Wydatki z dotacji celowej w kwocie – 14.364,- wydatkowano na
dofinansowanie wypłaty edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o
charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90 d ustawy o systemie oświaty:
Środki własne budŜetu gminy w kwocie – 59.216,- wydatkowano na pomoc
materialną dla uczniów i słuchaczy o charakterze socjalnym, zgodnie z
art.90 d ustawy o systemie oświaty.
W 2008 roku wypłacono pomoc dla 124 dzieci.
Rozdział 85495- Pozostała działalność
Plan
1.800,Wykonanie
1.760,- z tego:
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
plan
1.800,wykonanie
1.760,Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i
rencistów przedszkoli, którzy przeszli na emeryturę lub rentę pracując na terenie
gminy.
DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Dochody w tym dziale na 2008 rok planowane były w kwocie –409.700,-,
a wykonanie wyniosło kwotę – 471.705,58,- tj. 115,13 %
Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia
się następująco:
Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan
241.000,Wykonanie
298.502,99 z tego:
0690- Wpływy róŜnych opłat
Plan
500,Wykonanie
105,60
Dochody uzyskane ze zwrotu poniesionych kosztów z tytułu wysłania upomnień
na zaległości w opłatach za odprowadzane ścieki do kanalizacji sanitarnej.
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§ 0830-Wpływy z usług:
plan
235.000,wykonanie
290.431,85
PowyŜsze dochody zrealizowano z opłat od mieszkańców Nowych
Proboszczewic, Białej, Starej Białej , Maszewa DuŜego, Maszewa i Nowego
Trzepowa za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej.
Zaległości w opłatach za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej na
dzień 31.12.2008 wynoszą kwotę – 30.104,44 i uległy zmniejszeniu w
porównaniu do 31.12.2007 o kwotę –397,56,
a nadpłaty wynoszą kwotę – 360,53
§ 0920 - Pozostałe odsetki:
plan
500,wykonanie
1.450,56
Zapłacone odsetki od naleŜności za odprowadzanie ścieków do kanalizacji
sanitarnej po wyznaczonym terminie płatności.
Naliczone odsetki od zaległości za odprowadzanie ścieków do kanalizacji na
dzień 31.12.2008 wynoszą kwotę –5.633,29
§ 0970 – Wpływy z róŜnych dochodów:
plan
5.000,wykonanie
6.514,98
Zwrócony podatek VAT w 2008 roku przez Urząd Skarbowy Płock od
wydatków z działu 900 poniesionych w miesiącach
październik –grudzień 2007r.
Rozdział 90095- Pozostała działalność;
Plan
168.700,Wykonanie
173.202,59 z tego:
§ 0970 – Wpływy z róŜnych dochodów:
plan
168.700,wykonanie
168.702,59
Otrzymana naleŜność z Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Ciechanowie za zakupiony gazociąg i
przyłącza gazowe, który został wybudowany w 2007 roku przez gminę
w m. Maszewo i Brwilno zgodnie z Umową o przyłączenie do sieci gazowej z
dnia 28.08.2006 z Mazowiecką Spółką Gazownictwa z siedzibą w Warszawie.
§ 6290 -Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,
samorządów województw pozyskane z innych źródeł:
plan
wykonanie
4.500,Zrealizowane dochody to udział mieszkańców Maszewa i Brwilna w budowie
gazociągu.
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Wydatki w dziale 900 na 2008 rok planowane były w wysokości – 969.130,-,
a wykonanie wyniosło- 788.986,12,- tj. 81,41 % w tym:
wydatki nie wygasające - 54.700,- z terminem realizacji 30.06.2009rok.
Poniesione wydatki w 2008 roku to :
- wydatki bieŜące
- plan
819.130,- wykonanie
639.042,24
- wydatki majątkowe
- plan
150.000,- wykonanie
149.943,88 w tym:
- wydatki nie wygasające - 54.700,-

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia
się następująco:
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan
302.500,Wykonanie
280.999,72 z tego:
§ 4210- Zakup materiałów i wyposaŜenia:
plan
20.000,wykonanie
11.675,87
PowyŜsza kwota została wydatkowana na :
- zakup worków do pakowania osadu
4.104,- zakup części do bieŜących remontów, oraz do wymiany
uszkodzonych, zakup środków czystości, paliwa do kosiarki,
karmy dla psa, środków bhp i odzieŜy ochronnej dla
pracowników pracujących na oczyszczalni ścieków
7.571,87
§ 4260- Zakup energii:
plan
65.000,wykonanie
62.603,89
PowyŜsza kwota została wydatkowana na opłaty za zuŜytą energię elektryczną
- przez oczyszczalnię ścieków
39.480,04
- przez przepompownie ścieków / dwie w Nowych Proboszczewicach,
dwie w Białej , jedna w Nowej Białej i dwie w Maszewie DuŜym,
jedna w Starej Białej i jedna w Nowym Trzepowie i jedna w Maszewie /
23.123,65
§ 4270- Zakup usług remontowych:
plan
30.000,wykonanie
25.830,PowyŜsza kwota została wydatkowana na:
- naprawa urządzeń elektrycznych / przewijanie silników/
pracujących w przepompowniach ścieków i oczyszczalni,
wymiana układu elektrycznego w przepompowni Wierzbica
w Nowych Proboszczewicach
- 25.830,-

96

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
plan
182.000,wykonanie
179.063,10
PowyŜsza kwota została wydatkowana na :
- opłata do wodociągów Płockich za odprowadzane ścieki
do miejskiej oczyszczalni z Białej, Starej Białej i
Maszewa DuŜego i Maszewa za 2006 rok
105.314,06
- opłata za odprowadzenie ścieków z Nowego Trzepowa
do oczyszczalni Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN
15.671,28
- wywóz nieczystości i osadu z oczyszczalni
2.640,70
- czyszczenie i płukanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz
osadników na przepompowniach ścieków i oczyszczalni,
czyszczenie studzienek przepompowni ścieków
55.437,06
§ 4370-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej:
plan
1.500,wykonanie
851,06
Opłaty za telefon na oczyszczalni ścieków w Nowych Proboszczewicach.
§ 4430- RóŜne opłaty i składki:
plan
4.000,wykonanie
976,Kwota powyŜsza została wydatkowana na opłaty do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie za wprowadzanie ścieków do wód
lub do ziemi z oczyszczalni ścieków w Nowych Proboszczewicach.
Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan
477.000,Wykonanie
463.215,88 w tym :
wydatki nie wygasające – 54.700,§ 4260 - Zakup energii:
plan
250.000,wykonanie
238.662,67
PowyŜsze wydatki dotyczą opłat za zuŜytą energię elektryczną do oświetlenia
dróg na terenie gminy .
§ 4270- Zakup usług remontowych:
plan
75.000,wykonanie
74.428,29
PowyŜsze wydatki związane z opłatami za konserwację oświetlenia ulicznego
na terenie gminy do Zakładu Energetycznego w Płocku.
§ 4300- Zakup usług pozostałych
plan
2.000,wykonanie
181,04
PowyŜsza kwota została wydatkowana na opłaty przyłączeniowe do
ENERGA - OPERATOR S.A oddział w Płocku.
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§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych:
plan
150.000,wykonanie
149.943,88 w tym:
- wydatki wydatkowane do 31.12.2008 - 95.243,88
- wydatki nie wygasające
- 54.700,z terminem realizacji 30.06.2009 i przeznaczone na „Budowę odcinków
oświetlenia ulicznego w Brwilnie i Kowalewku”.
Wydatki zrealizowane do 31.12.2008 zostały wydatkowane na realizację
niŜej wymienionych zadań:
1/ Budowa odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Brwilno,
Ludwikowo, Maszewo DuŜe, Mańkowo, Srebrna i Kowalewko
Całkowity koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł kwotę – 95.153,85 i
wydatkowano na :
- wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz
kosztorysu inwestorskiego rozbudowy oświetlenia ulicznego
w Ludwikowie
- 5.490,- wykonanie projektu uproszczonego oświetlenia ulicznego
w miejscowościach: Maszewo DuŜe, Ludwikowo, Mańkowo,
Brwilno, Srebrna
- 10.248,- opłaty przyłączeniowe do ENERGA - OPERATOR S.A
oddział w Płocku
- 853,78
- skanowanie dokumentacji do przetargu, zakup map, opłaty
za uzgodnienie dokumentacji
- 1.046,82
- nadzór inwestorski
- 2.440,- budowa oświetlenia ulicznego
- 75.075,25
W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 05.08.2008 podpisano umowę z
„Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym „ENERGO-INSTAL”
Krajewski Krzysztof Kutno na „ Budowę odcinków oświetlenia ulicznego w
miejscowościach: Brwilno, Ludwikowo, Maszewo DuŜe, Mańkowo, Srebrna i
Kowalewko” za kwotę – 75.075,25.
W ramach tego zadania wykonano:
Brwilno
- zamontowano 6 szt. opraw OUSe100W
Ludwikowo
- zamontowano 8 szt. opraw OUSe100W
Maszewo DuŜe
- zamontowano 6 szt. opraw OUSe100W
Mańkowo
- zamontowano 4 szt. opraw OUSe100W
Srebrna
- zamontowano 5 szt. opraw OUSe100W
Kowalewko
- zamontowano 16 szt. opraw OUSe100W
Roboty zostały wykonane, rozliczone finansowo, przekazane na majątek
Zakładu Energetycznego Płock Dystrybucja Zachód Sp. z o.o.
2/„Budowę odcinków oświetlenia ulicznego w Brwilnie i Kowalewku”.
Na realizację tego zadania wydatkowano do 31.12.2008 kwotę - 90,03 tj. na
skanowanie dokumentacji przetargowej, a pozostała kwota – 54.700,- została
przeniesiona do wydatków nie wygasających z terminem realizacji 30.06.2009.
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W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 23.12.2008 podpisano umowę
z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym „ENERGO- NSTAL”
Krajewski Krzysztof Kutno na „Budowę odcinków oświetlenia ulicznego w
Brwilnie i Kowalewku” za kwotę - 39.994,83 i terminem zakończenia
22.01.2009 r.
Rozdział 90095- Pozostała działalność
Plan
189.630,Wykonanie
44.770,52,- z tego:
§ 2900- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań bieŜących:
plan
189.630,wykonanie
44.770,52 w tym:
-składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego - 10.685,52
-utrzymanie 5 miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku
miejskim z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i
utrzymania oraz opieki weterynaryjnej w ciągu jednego
miesiąca tj. 802,50 miesięcznie/ 150,- zł netto za jedno
miejsce + 7% VAT/
9.630,-za demontaŜ , magazynowanie z transportem do miejsc
unieszkodliwienia pokryć dachowych zawierających azbest
z budynków z terenu gminy- realizacja odbywa się poprzez
Związek Gmin Regionu Płockiego
24.455,-

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Dochody na rok 2008 nie były planowane, nie występuje wykonanie.
Wydatki w dziale 921 na 2008 rok planowane były wysokości – 545.700,-,a
wykonanie wyniosło – 165.201,28- tj.30,28 % w tym:
- wydatki bieŜące
plan
195.700,wykonanie 164.619,- wydatki majątkowe
plan
350.000,wykonanie 582,Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia
się następująco:
Rozdział 92108- Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
Plan
39.700,Wykonanie
20.334,61 z tego:
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§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne:
plan
672,wykonanie
671,44
Składka ZUS od wynagrodzenia wypłaconych w oparciu o umowę zlecenie dla
instruktora zatrudnionych do i prowadzenia orkiestry dętej w gminie za
grudzień 2007 i styczeń 2008.
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe
plan
18.833,wykonanie
18.701,17
Wynagrodzenie wypłacane w oparciu o umowę zlecenie dla instruktora do
prowadzenia orkiestry dętej w Gminie / 01- 2.200,- od 1.02 do 31.12.- 1.470,-/
§ 4210-Zakup materiałów i wyposaŜenia:
plan
15.195,wykonanie
861,PowyŜsze wydatki wydatkowano na zakup 11 opakowań stroików –
r. royal alt, tenor, klarnet.
§4300 – Zakup usług pozostałych:
plan
5.000,wykonanie
101,Wydatkowano na naprawę instrumentów muzycznych.
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan
350.000,Wykonanie
582,- z tego:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych:
Plan
350.000,Wykonanie
582,PowyŜsze wydatki planowane były na realizację inwestycji pn:
„Budowa świetlicy wiejskiej w Bronowie – Zalesiu”
Wydatkowana kwota została przeznaczona na wykonanie przeceny kosztorysu
inwestorskiego na budowę świetlicy.
Inwestycja nie została rozpoczęta poniewaŜ nie został ogłoszony nabór
wniosków do „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 , DziałanieOdnowa i rozwój wsi.
Rozdział 92116- Biblioteki
Plan
156.000,Wykonanie
144.284,67 z tego:
§ 2480- Dotacje podmiotowe z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury:
plan
156.000,wykonanie
144.284,67
PowyŜsza kwota to przekazana dotacja na działalność Gminnej Biblioteki
Publicznej w Białej.
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Sposób wydatkowania przekazanej dotacji przedstawia załączone do
niniejszego sprawozdania – sprawozdanie sporządzone przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Starej Białej.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Dochody w tym dziale na 2008 rok nie były planowane, nie występuje
wykonanie.:
Wydatki w dziale 926 na 2008 rok planowane były w kwocie – 892.589,-,
a wykonanie wyniosło – 286.744,09 tj. 32,13 % w tym:
wydatki bieŜące
- plan
230.000,wykonanie
217.974,02
wydatki majątkowe
- plan
662.589,wykonanie
68.770,07
Wykonanie przedstawia się następująco:
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
Plan
652.589,Wykonanie
58.860,07 w tym:
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych:
plan
652.589,wykonanie
58.860,07
PowyŜsze fundusze planowane były na realizację zadania pn:
„Budowa zespołu urządzeń sportowych z obiektami zaplecza sanitarnosocjalnego i infrastrukturą techniczną w Nowych Proboszczewicach”
Wydatkowane w 2008 roku fundusze przeznaczono na:
- zakup od Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Floriana w
Proboszczewicach niezabudowanych działek Nr 175/3 i 175/6
o pow. 0,5322ha
- 32.000,- sporządzenie aktu notarialnego za zakup wyŜej wymienionych
działek
- 1.482,44
- opracowanie projektu budowlanego- wykonawczego
kosztorysu inwestorskiego i ślepego oraz szczegółowej
specyfikacji technicznej ulicy osiedlowej w Nowych
Proboszczewicach łączącej osiedle Kwiatowe z zespołem
obiektów sportowych
- 10.500,- wykonanie operatu wodno- prawnego na wykonanie wolotu
kanalizacji deszczowej, przebudowę rowu oraz odprowadzenie
wód opadowych i roztopowych z obiektu sportowego
- 4.000,- aktualizacji kosztorysów inwestorskich i przedmiarów
- 5.532,- zakup niezabudowanej działki gruntu połoŜonej w
Nowych Proboszczewicach o numerze ewidencyjnym 15/46
- 4.000,101

- sporządzenie aktu notarialnego za zakupioną działkę
- 772,40
- skanowanie dokumentacji w celu ogłoszenia przetargów
- 573,23
Inwestycja w 2008 roku nie została rozpoczęta poniewaŜ dwukrotnie ogłaszano
przetarg – dwukrotnie uniewaŜniono poniewaŜ:
- pierwszy uniewaŜniono ze względu na wysoką cenę
- drugi uniewaŜniono ze względu na to, Ŝe nie złoŜono Ŝadnej oferty nie
podlegającej odrzuceniu.
Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:
Plan
240.000,Wykonanie
227.884,02 z tego:
§ 2820-Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom:
plan
210.000,wykonanie
210.000,PowyŜsza kwota została przeznaczona dla dwóch stowarzyszeń tj.:
- Ludowy Zespół Sportowy „ AMATOR” w Maszewie - 140.000,- z
przeznaczeniem na rozwijanie i propagowanie kultury fizycznej i
sportu na terenie gminy, prowadzenie druŜyn piłki noŜnej złoŜonych z
mieszkańców i uczniów Zespołu Szkół w Maszewie DuŜym.
- Ludowy Zespół Sportowy „START” w Starych Proboszczewicach70.000,- z przeznaczeniem na tworzenie warunków organizacyjnych,
materialnych i sportowych dla uprawiania sportu oraz pobudzenia
społecznej aktywności w sferze kultury fizycznej.
Kluby sportowe otrzymane dotacje wykorzystały w 100 % i sporządziły
sprawozdania roczne zgodnie z ustawą o działalności poŜytku publicznego i
wolontariacie.
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia:
plan
- 2.000,wykonanie
- 1.824,89
PowyŜszą kwotę wydatkowano na zakup nagród, pucharów, dyplomów na
turniej piłki siatkowej, halowy turniej piłki noŜnej.
§ 4300- Zakup usług pozostałych:
plan
18.000,wykonanie
6.149,13
Wydatkowana kwota została przeznaczona na :
- ogłoszenie w prasie lokalnej otwartego konkursu ofert na
organizacje pozarządowe na realizację zadań z zakresu
kultury fizycznej
- 724,68
- cięcie trawy w okresie letnim na boiskach na terenie gminy
- 1.608,90
- porządkowanie terenu – równanie w Nowych Proboszczewicach - 3.220,80
- wałowanie boiska do piłki noŜnej w Maszewie DuŜym
- 594,75
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§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych :
Plan
10.000,Wykonanie
9.910,PowyŜszą kwotę wydatkowano na:
- opracowanie projektu koncepcji architektoniczno- budowlanej
zagospodarowania i urządzenia terenu rekreacyjno – sportowego
w Białej
- 9.300,- zakup mapy numerycznej do celów projektowych
- 610,NaleŜności dla gminy na dzień 31.12 2008 wynoszą kwotę – 1.947.803,87
i są to zaległości w:
- podatkach i opłatach lokalnych
- podatku rolnym i leśnym
- opłatach za zuŜytą wodę
- opłatach za odprowadzone ścieki
- czynszach za wynajem lokali mieszkalnych i uŜytkowych
- opłatach z tytułu nabycia nieruchomości
- opłatach za wieczyste uŜytkowanie
- opłatach jednorazowych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości i
zmiany przeznaczenia gruntów.
- zaliczce alimentacyjnej
- funduszu alimentacyjnym
W roku 2008 na terenie gminy nie występują jednostki budŜetowe,
które utworzyły rachunki dochodów własnych, a więc nie wystąpiło
równieŜ sfinansowanie wydatków tymi dochodami.
Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za 2008 rok przedstawią załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania:
W roku 2008 realizowano przychody i rozchody Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .
Pozostałość środków z roku 2007 wynosiła kwotę
Wpływy środków za 2008 rok wyniosły kwotę
w tym:
- wpływy przekazane przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu - wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych
-
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3,04
499.181,51
480.286,28
18.895,23

Rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w roku 2008 wyniosły kwotę
48.223,97
wydatkowano na:
- zakup rękawic i worków do akcji „Sprzątanie świata”
885,93
- zakup albumu „Brudzeński Park Krajobrazowy”
2.000,- zakup 220 szt. kalendarzy edukacyjnych Zespołu Parków
Krajobrazowych
500,- opróŜnianie pojemników z terenu gminy do segregacji
odpadów komunalnych
- aktualizacja „Prawa ochrony środowiska dla praktyków”
i Prawo ochrony środowiska
- transport uczniów z gminy na warsztaty ekologiczne w
ramach projektu „ Tropiciele Odpadów” realizowanych
w ramach „ Programu aktywnej edukacji na rzecz
selektywnej zbiórki odpadów” przez Związek Gmin Regionu
Płockiego w Łącku
- wykonanie prac pielęgnacyjnych przy lipie w miejscowości
Wyszyna
- wydatki inwestycyjne
które wydatkowano na wykonanie na:
- wykonanie map do celów projektowych- aktualizacja projektu
kanalizacji sanitarnej w Mańkowie
- 1.647,- wykonanie zmiany i aktualizacji projektu budowlanego
kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Maszewie
- 2.440,-

37.735,39
742,31

-

873,34

- 1.400,4.087,-

Pozostałość środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2008 wynosi kwotę – 450.960,58
NaleŜności dla Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 31.12.2008 wynoszą kwotę – 984.287,- w tym:
- naleŜny Podatek VAT od Urzędu Skarbowego w Płocku od
wybudowanej kanalizacji sanitarnej
297,- naliczona przez Starostę Płockiego opłata eksploatacyjna za
wydobywanie kopaliny / piasku/
- 984.000,-

Biała, dn. 2008.03.13

Sporządziła:
/-/ Zofia Jarzyńska

Wójt Gminy
/-/ Sławomir Wawrzyński
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