
Zarz~dzenie Nr 220/57/2013
W6JTGMI~Y W6jta Gminy Mala Wies 


MAlA W1ES z dnia 29 sierpnia 2013 roku 


w sprawie: przedstawienia informacji 0 przebiegu wykonania budzetu, 
informacji 0 ksztaltowaniu si~ wieloletniej prognozy finansowej 
oraz informacji 0 przebiegu wykonania planu finansowego: 
Gminnego Osrodka Kultury w Malej Wsi, Gminnej Biblioteki w 
Malej Wsi, Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki 
Zdrowotnej za pierwsze p61rocze 2013 r. 

Na podstawie art . ]0 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dni a 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie 
grninnyrn (Dz. U z 20 I] r. poz. 594), art. 266 ust 1 lI stawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach 
publi cznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z p6Zn . zm.) oraz Uchwaly Nr 252/XXXIII20 I0 Rad y Grniny 
Ma1a Wies z dnia ]0 czerwca 20 lOr. w sprawie: okreslenia zakresu i formy inforrnacji 0 przebiegu 
wykonania budzetu grniny, in forrnacji 0 ksztaltowaniu si y wieloletniej prognozy finansowej za 
pierwsze p61rocze oraz inforrnacji 0 przebiegu wykonania planu finan sowego: Grninnego Osrodka 
Kultury w Matej Wsi, Grninnej Biblioteki Publicznej w Ma1ej Wsi , Sarnodzielnego Publicznego 
Zakladu Opieki Zdrowotnej. 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1 

Przedsta""ic Radzie Gllliny Mala Wid Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie 
Zesp6l w Plocku: 

I. 	 Informacj~ 0 przebiegu wykonania budzetu Gminy Mala WieS za plerwsze p6hocze 
2013r. stanowiqcq zalqcznik Nr 1 do niniejszego zarzqdzenia, 

2. 	 Informacj~ 0 ksztahowaniu si~ Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mala Wies, 
stanowiqcq zaiqcznik Nr 2 do niniejszego zarzqdzenia, 

3. 	 Informacj~ 0 przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze p6hocze 
2013 r.: 

planu finansowego Gminnego Osrodka Kultury w Malej Wsi zgodnie z za!qcznikiem Nr 3 
planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ma!ej Wsi zgodnie z za!qcznikiem 
Nr 4 
planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zaldadu Opieki Zdrowotnej w Makj Wsi 
zgodnie z zal qcznikiem Nr 5. 

§2 

Zarzqdzenie \vchod zi w zycie z dniem podj\cia . 

w 




Informacja 


o przebiegu wykonania 

budzetu oraz 0 ksztaltowaniu si~ 


wieloletniej prognozy finansowej 


GMINY MALA WIES 


, 

ZA I POLROCZE 2013 R. 


Mala Wies, dn. 29 sierpnia 2013 r. 



, 

o 1INY 
MALA "/It.., Informacja 

z przebiegu wykonania Bud:ietu Gminy Mala Wies 
za I polrocze 2013 r. 

Plan budzetu na 2013 r. zostal zatwierdzony Uchwal~ Nr 185IXXIII/2012 Rady Gminy Mala Wies 
z dnia 28 grudnia 2012 r. na ogoln~ kwoty: 

Dochody - 16.791.859 zl 

Wydatki - 17.377.784 zl 

R6Znicy miedzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokosci 585.925 zl 

W trakcie realizacji w I p61roczu 2013 r. 
plan dochodow ulegl zwiykszeniu 0 kwoty 1.668.004,55 zl 
plan wydatkow ulegl zwiykszeniu 0 kwoty 2.153.443,55 zl 

Uchwalony przez Rady budzet, po uwzglydnieniu zmian w I p6lroezu 2013 r. wynosil: 

Dochody 18.459.863,55 zl 

Wydatki 19.531.227,55 zl 

Z ogolnej kwoty wydatk6w na realizacjs: zadan majqtkowych przeznaezono 2.780.427 zl, co 
stanowi 14,2 %, a na wydatki biezqce 16.750.800,55 zl, tj . 85,8 %. 

Gmina na dzien 30 ezerwea 2013 roku posiadala zadluzenie w wysokosei 1.443.755,77 zl z tytulu 
kredytow zaei~gniytyeh w Banku Oehrony Srodowiska: 

w 2010 r. przeznaezono kwoty 720.000 zl na inwestyejy drogow~ pn . "Przebudowa drogi 
gminnej Wilkanowo-Kiehyki nr 312409 na ode. 2688 mb". 
Pozostalo do splaty 420.000 zl 
w 2010 r. przeznaezono kwoty 300.000 zl na wkl:ad wlasny do inwestyeji pn."Renowacja 
zabytkowego parku i systemu wodnego parku Malej Wsi" 
Pozostalo do splaty 175.000 zl 
w 2011 r. przeznaezono kwoty 965.345,77 zl na inwestyeje pn. "Zakup prawa wieezystego 
uzytkowania nieruchomosci dzialki nr 384/6 zabudowanej budynkiem przepompowni i 
oezyszezalni seiek6w przemyslowych oraz dzialki 38116 i 176/32 0 l~cznej pow. 22,0209 
ha, polozonej w miejscowosei Mala Wies" oraz "Zakup piee6w dla Urzydu Gminy Mala 
Wies i jednostek organizacyjnyeh". 
Pozostalo do splaty 848.755,77 zl 

Gmina Mala Wid w m-eu styezniu 2013 r. zaei~gnyla pozyezky na wyprzedzaj~ee finansowanie 
dzialan finansowanyeh ze srodkow pochodz~eych z budzetu Unii Europejskiej w kwoeie 
289.400,22 zl na zadanie inwestyeyjne pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej i Gimnazjum w Malej Wsi". Splata pozyczki nast~pila w m-cu czerweu 2013 r. po 
otrzymaniu dofinansowania zadania zgodnie z umow~ 0 przyznaniu pomocy Nr 00184-6930



UM073022511 0 pomiydzy SamorzCj.dem Wojew6dztwa Mazowieckiego a GminCj. Mala Wid w 
ramach Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2007- 2013 . 

Gmina w I p61roczu 2013 r. nie udzielala poryczen i gwarancj i. 

Dochody zostaly wykonane w kwocie 9.761.616,51 zl, co stanowi 52,9 % planu. 

Wydatki zostaly zrealizowane w kwocie 9.511.405,34 zl, co stanowi 48,7 % planu. 

DOCHODY GMINY 

Dochody gminy sklasyfikowane wedlug dzial6w i zr6dla dochodu , ktore przedstawia zalCj.cznik 
Nr 1 do wykonania budzetu. 

W okresie sprawozdawczym Gmina osiCj.gnyla: 
• dochody biezCj.ce w kwocie ....... ......... .... ...... .. .................... 9.208.203,89 zl, tj. 54,4 % planu. 

• dochody majCj.tkowe w kwocie ................... ... .. ....................... 553.412,62 zl, tj. 36,0 % planu. 


z tego : 
dochody ze sprzedazy majCj.tku .................................... .12.147,00 zl, tj. 48 ,7 % planu. 
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 290824W 
Chylin-Zakrzewo na ode. 4.034 mb. " w zwiCj.zku z realizacjCj. projektu "Modemizacja i 
przebudowa dr6g regionu plockiego szansCj. ich dynamicznego rozwoju" z 
Europe,iskiego Funduszu Rozwoju Regionaloego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego 2007-2013 - 250.905,62 zl 
z tytulu refundacj i wydatk6w poniesionych w zwiCj.zku z realizacjCj. zadania 
inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofimkcyjnego przy Szkole Podstawowej i 
Gimnazjum w Malej Wsi" w ramach Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 
2007-2013 w kwocie 290.360 zl 

W I p6lroczu 2013 roku dochodami gminy byly: 

• dochody wlasne gminy, 
• subwencja og6lna, 
• dotacje celowe. 

Dochody wlasne zrealizowane zostaly w 45,1 %, tj. w kwocie 2.383.792,67 zl. 
Udzial dochod6w wlasnych stanowi 24,4 % dochod6w wykonanych w okresie sprawozdawczym. 

ZnaczCj.cy udzial w dochodach wlasnych ma: 

• podatek od nieruchomosci, 
• podatek dochodowy od os6b fizycznych , 

• podatek rolny . 

2 

http:ZnaczCj.cy
http:biezCj.ce


Wykonanie dochodow wlasnych z poszczegolnych :irodel przedstawia si~ nast~puj~co: 

• 	 Udzialy gmin w podatkach stanowi~cych doch6d budzetu panstwa wykonano w 42,5 %, 
tj. w kwocie 822.446,10 zl, 
wtym: 

dochody od os6b prawnych zostaly zrealizowane w kwocie 23.870,10 zl, 

co stanowi 119,4 % planu. 

Na wysokie wykonanie dochod6w z tytulu udzialu gminy we wplywach z podatku 

dochodowego od os6b prawnych znacz~co wplynyly udzialy przekazane przez Urz~d 


Skarbowy w Radomiu i Gdailsku. Urealnienie planu nast<}pi w II p6lroczu 2013 r. 


dochody od os6b fizycznych zostaly zrealizowane w kwocie 798.576,00 zl, 
co stanowi 41,7 % planu. 

• 	 Wplywy z podatku rolnego, podatku Iesnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz 
podatk6w i oplat lokainych od os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych 
wykonano w 53,2 %, tj. kwocie 1.423.120,92 zl, w tym: 

podatek roiny zostal zrealizowany w wysokosci 432.673,34 zl, tj. w 52,8 % 


podatek Iesny wykonano w kwocie 28.779,55 zl, co stanowi 54,1 % planu 


podatek od nieruchomosci zostal zreaIizowany w 49,0 %, tj. w kwocie 711.433,37 zl. 


podatek od dzialalnosci gospodarczej oplacany w fonnie karty podatkowej wykonano 

w kwocie 5.782,00 zl, co stanowi 38,6 %. - urealnienie planu nast<}pi w II p6lroczu 

2013r. 


podatek od srodk6w transportowych wykonano w kwocie 34.255,50 zl, tj. 45,4 %. 


podatek od spadk6w i darowizn osi~gniyto w kwocie 13.736,00 zl, tj. 22,9 %.

urealnienie planu nast<}pi w drugim p6lroczu 2013 r. 


podatek od czynnosci cywilnoprawnych zrealizowano w wysokosci 88.961,19 zl, 

tj. w 164,7 %. 

Ten rodzaj dochod6w reaIizowany jest przez Urzydy Skarbowe, wiyc trudno jest je 

przewidziec. Urealnienie planu nast~pi w II p6hoczu 2013r. 


oplata skarbowa zostala zreaIizowana w 51,8 %, tj. w kwocie 10.365,00 zl. 


oplata targowa wykonana zostala w 59,2 %, tj. w kwocie 10.664,00 zl. 


oplata ekspioatacyjna zostala wykonana w 75,8 %, tj. w kwocie 11.367,63 zl. 


oplaty za zezwolenia na sprzedaz napoj6w alkoholowych osi~gniyto w kwocie 

70.135,26 zl, co stanowi 82,5 % planu. 


odsetki za zwloky za nieterminowe regulowanie podatk6w osi~gniyto w kwocie 

4.968,08 zl, co stanowi 48,2 % planu. 
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• 	 Pozostale dochody od os6b prawnych i os6b fizycznych osi'lgniyto w wysokosci 
138.225,65 zl, w tym: 

wpIywy z tytulu najmu i dziertawy nieruchomosci mienia komunalnego i sprzedaiy 
wykonano w 60,2 %, tj. w kwocie 52.239,34 zl, w tym: 
- najmu i dzierzawy ................................................................................... 21.976,71 zl 
- za wieczyste uzytkowanie ...................................................................... 18.115,63 zl 
- za sprzedai mienia komunalnego ............................................................ 12.147,00 zl 

wpIywy z uslug odplatnosci rodzic6w i personelu na wyzywienie oraz staIej oplaty 
/czesne/ za pobyt dzieci w Samorz'ldowym Przedszkolu w MaIej Wsi wykonano w 
62,0 % tj. 34.921,50 zl 

ponadto dodatkowo osi'lgniyto dochody w wysokosci 51.064,81 zl, w tym: 
- odsetki z oprocentowania srodk6w finansowych na rachunkach bankowych i 

odsetki z oplat 
- udzial gminy w dochodach budzetu paiJ.stwa z tytulu zaliczki i funduszu 

alimentacyjnego 
- wpIywy zwi'lZane z gromadzeniem srodk6w z oplat i kar za korzystanie ze 

srodowiska 
- inne wpIywy 

Osiqgni~to wyzsze dochody niz planowano z tytulu pozostalych odsetek w zwi'lzku z 
otrzymaniem lepszych warunk6w lokat od Banku niz przewidywano oraz w wyniku 
skutecznosci w sci'lganiu zaieglosci. 

Osiqgni~to nizsze dochody nu planowano wplywy zwi'lZane z gromadzeniem srodk6w z 
oplat i kar za korzystanie ze srodowiska oraz z dochod6w za udostypnienie danych 
meldunkowych (dane meldunkowe udostypniano podmiotom uprawnionym do bezplatnego 
otrzymania danych) 

Naleznosci wymagalne z tytulu niezaplacenia naleznych podatk6w i oplat na koniec okresu 

sprawozdawczego stano wily kwoty 476.746,40 zl, w tym 161,15 zl od towar6w i uslug. 

Nadplaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosily 7.200,96 zl. 

Na zaleglosci zostaly wystawione upornnienia i tytuly wykonawcze. 


W I p6lroczu 2013 r. zastosowano obnizenia g6mych stawek podatk6w i oplat lokalnych oraz 

umorzenia, ulgi i odroczenia poboru podatk6w. 


Llczne skutki obnizenia g6rnych stawek podatk6w, umorzen, ulg i odroczen wvniosly 

434.310,62 zl, (w tym odsetki 344,00 zl) to jest 18,2 % wykonanych dochod6w wlasnych. 

Analizuj'lc I'lczne skutki stwierdzono, ze dominowaly skutki finansowe z tytulu obnizenia 

g6mych stawek podatk6w i oplat przez Rady Gminy. 

Ich wysokos6 wyniosla 396.247,63 zl, co stano wi 17,6 % wykonania dochod6w podatkowych i 

16,6 % dochod6w wlasnych. 

z tego obnizono: 

wplywy z podatku rolnego 0 kwoty ............................................................ 226.748,64 zl 
wpIywy z podatku od nieruchomosci 0 kwoty .............................................. 125.424,71 zl 
wplywy z podatku od srodk6w transportowych 0 kwoty ................................ 44.074,28 zl 
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Subwencj~ ogoln~ z bud:ietu panstwa otrzymano w kwocie 5.064.810 zl, tj. 57,5 % planu. 
z tego: 
• subwencja oswiatowa na prowadzenie szk61 podstawowych i gimnazjum .... ....... 3.529.944 zl 

• subwencja wyr6wnawcza dla gmin ............ ........ ........ ............. ............................... 1.534.866 zl 


Udzia1 subwencji og61nej stanowi 51,9 % dochod6w wykonanych w okresie sprawozdawczym. 

Dotacje celowe z bud:ietu panstwa i funduszy celowych na realizacj~ okreslonych zadan oraz 
dotacje celowe na sfinansowanie zadan realizowanych z udzialem srodkow pochodz~cych z 
bud:ietu Unii Europejskiej otrzymano w kwocie 2.313.013,84 zi, co stanowi 52,9 % planu 
z tego na: 
• finansowanie zadan zleconych gminie .... ........ ... ................ ........................ .... ... 1.432.541,55 zl 

• dofinansowanie w1asnych zadan gminy .. .. ............... ............................ .. ................... 250.970 zl 

• programy finansowane z udzia!em srodk6w europejskich .................... '" ............629.502,29 zl 


Osicmniyte dochody z dotacji stanowiq 23,7 % dochod6w wykonanych w okresie 
sprawozdawczym. 

Dotacje na dofinansowanie zadan zleconych wykonano w 60,1 %. Na plan 2.384.530,55 z! 
otrzymano dotacje w kwocie 1.432.541,55 zl, w tym: 

dotacje z Mazowieckiego Urzydu Wojew6dzkiego otrzymano w kwocie 1.423.294,55 zl, 
tj. 59,9 % planu na: 

zwrot CZySC1 podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napydowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej 288.172,55 zl 
utrzymanie stanowisk pracy tj. Urzqd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludnosci i Spraw 
Obywatelskich 23 .527 z! 
pomoc spo1eczn<.t - 1.110.595 zl z przeznaczeniem na wyplaty swiadczen rodzinnych i 
alimentacyjnych i obs1ugy tych swiadczen (3% dotacji), op1acenie sk1adek zdrowotnych 
za podopiecznych GOPS oraz realizacjy rZ<.tdowego programu wspierania os6b 
pobieraj<.tcych swiadczenia pielygnacyjne 

wydatki zwi<.tzane z obronq cywilnq w kwocie 1.000 z! 

dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na plan 9.775 zl, otrzymano 9.247 z! tj . 94,6 % 
planu na: 


prowadzenie stalego rejestru v.ryborc6w 558 Z1 

przeprowadzenie wybor6w uzupdniaj<.tcych do Rady Gminy 8.689 zl 


Dotacje na dofinansowanie zadan wlasnych wykonano w 44,3 %. Na plan 1.988.307 z! 

otrzymano dotacjy w kwocie 880.472,29 zl. 

wtym: 


1. dotacje z Mazowieckiego Urz~du Wojewodzkiego otrzymano w kwocie 250.970 zl na: 

dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc panstwa w zakresie 
dozywiania" 35.698 zl. 
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olroczu 2013 r. 

w IT 

stypendia i zasilki szkolne stanowi~ce pomoc materialn~ 0 charakterze socjalnym dla 
uczniow zamieszkalych na terenie Gminy Mala Wid 25.506 zl 
zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 11.320 zl 
skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobieraj~ce swiadczenia z 
pomocy spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne 9.300 zl 
zasilki stale 105.300 zl 
dofinansowanie zadan wlasnych gminy w ramach resortowego Programu wsplerama 
rodziny i systemu pieczy zastypczej na rok 2013 - asystent rodziny w kwocie 14.402 zl. 
dofinansowanie Osrodka Pomocy Spolecznej 49.444 zl 

2. dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich 
otrzymano w kwocie 629.502,29 zl. na: 

realizacjy projektu pn. "Dzieeicrea akademia przyszlosei "- wyrownywanie szans 
edukacyjnych uczniow poprzez dodatkowe zajycia rozwijaj~ce kompetencje kluczowe w 
szkolach podstawowych, organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapital 
Ludzki 2007-2013 , Priorytetu IX Rozwoj Wyksztakenia i Kompetencji w Regionach , 
Dzialania 9.1 Wyrownywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci uslug 
edukacyjnych swiadczonych w systemie oswiaty, Poddzialania 9.1.2 Wyrownywanie 
szans edukacyjnych uczniow z grup 0 utrudnionym dostypie do edukacji oraz 
zmniejszenie r6Znic w jakosci uslug edukacyjnych zgodnie z umow~ Nr SIES/ZS/D
POKLl12 z dnia 28 wrzesnia 2012 r. w kwocie 11.606,67 zl. 
(w tym srodki krajowe- 1.741 zl, srodki UE- 9.86S ,67) 

na realizacjy projektu pn."Nauka i zabawa to super sprawa ". Projekt wspolfinansowany 
ze srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapital Ludzki 2007-2013 , Priorytetu IX Rozwoj Wyksztakenia i Kompetencji w 
Regionach, Dzialania 9.1 Wyrownywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakosci uslug edukacyjnych swiadczonych w systemie oswiaty, Poddzialania 9.1.2 
Wyrownywanie szans edukacyjnych uczniow z grup 0 utrudnionym dostypie do edukacji 
oraz zmniejszenie r6Znic w jakosci uslug edukacyjnych w kwocie 76.630 zl 

(w tym srodki krajowe- 11.494,SO zl, srodki UE- 6S.13S,SO) 

dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 290824W 
Chylin-Zakrzewo na ode. 4.034 mb." w zwiqzku z realizacj~ projektu "Modernizacja i 
przebudowa drog regionu plockiego szans~ ich dynamicznego rozwoju" z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Wojewodztwa Mazowieckiego 2007-2013 - 250.905,62 zl (srodki UE) 

z tytulu refundacji wydatkow poniesionych w zwi~zku z realizacj~ realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkeyjnego przy Szkole Podstawowej i 
Gimnazjum w Malej Wsi" w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 
2007-2013 w kwocie 290.360 zl (srodki UE) 

W okresie sprawozdawczym nie wykonano zaplanowanych dochodow maj~tkowych w Dziale 921 
w kwocie 162.265 zl. z tytulu dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego 
pn. "Modernizaeja swietliey wiejskiej w Wcrgrzynowie" w ramach Pr ; ramu Rozwoju Obszarow 
Wiejskich na lata 2007- 2013. Rozliczenie dofinansowania nastifpi w II 

Mala Wies; dn. 29.08 .2013 r. 
Sporz~dzil: 
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WYDATKI GMINY 


Wydatki gminy sklasyfikowane wedlug dzia16w i rozdzia16w, kt6re przedstawia zal"!cznik 
"WYDATKI", "WYDATKI BIE:lACE "i "WYDATKI MAJATKOWE" z wykonania budzetu. 

Planowane wydatki zostaly zrealizowane w 48,7 %, tj. w kwocie 9.511.405,34 zl. 

Z og61nej kwoty wydatk6w na biezqce utrzvmanie funkcjonowania gminy wykorzystano 
8.450.399,43 zl (w tym z dotacji na zadania zlecone wydano 1.420.418,27 zl), co stano wi 50,5 % 
planu; na wvdatki inwestycyjne zwi'!Zane z rozwojem gminy wydatkowano 1.061.005,91 zl, 
tj. 38,2 % planu. 

Wykonanie wydatk6w wlasnych w poszczeg61nych dzialach gospodarki przedstawia siy 
nastypu j "!co: 

Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo 

Planowane wydatki zostaly zrealizowane w 57,3 % , tj. w kwocie .. ...... .. ..... ...... ........ ... 21.685,77 zl 
z tego: 

• 	 dzialalnos6 Mazowieckiej Izby Rolniczej ........... ...... ...... ........... ........... ............ 8.789,19 zl 
12 % od uzyskanych wplyw6w z podatku rolnegol. 

• 	 wydatki zwi,,!zane z regulacj,,! stan6w prawnych nieruchomosci i sprzedaz,,! oraz pozostale 
wydatki . . . . ... . . . . . .. . .. . .. ....... .. .... ..... ...................... .... ............... . .... . .. ..... 12.896,58 zl 

Dzial150 Przetworshvo przemyslowe 

W ramach tego dzialu zaplanowane srodki w kwocie 1.658 zl wydatkowano w kwocie 1.657,69 zl 
jako wklad wlasny w projekt kluczowy pn. " Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnosci 
wojew6dztwa mazowieckiego, przez budowanie spoleczenstwa informacyjnego i gospodarki 
opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy ° Mazowszu ", kt6ry jest 
realizowany wsp61nie z Samorz"!dem Wojew6dztwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytetu II Przyspieszenie 
e-Rozwoju Mazowsza, Dzialania 2.2 Rozw6j e-uslug. 

Dzial 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna gaz i wode 

Zaplanowane wydatki biez<j.ce w tym dziale zostaly zrealizowane w 38,8 %, tj. w kwocie 
38.748,63 zl na doplaty do wody. Urealnienie planu wydatk6w nast,,!pi w II p61roczu 2013 r. 

Dzial 500 Handel 

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwoty 10.000 zl. W okresie sprawozdawczym 
wydatkowano 4.578,61 zl tj. 45,8 % planu na uslugi zwi'!Zane z utrzymaniem targowiska 
gminnego. 
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Dzial 600 Transport i Illcznosc 

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokosci 2.565.693 zl, wydatkowano 518.987,19 zl, 
co stano wi 20,2 % planu (z tego na: zadania biez'!ce 174.746,25 zl, wydatki inwestycyjne 
344.240,94 zl). 

Wydatki poniesiono na: 

drogi publiczne powiatowe 

zadania inwestycyjne zaplanowana kwota 12.500 zl, nie zostala wydatkowania w I p6lroczu 
2013 r. 
I realizacj~ zadan inwestycyjnych okresla zal. Nr 1 I 

drogi publiczne gminne 

zadania inwestycyjne przeznaczono kwot~ 1.804.879 zl, wydatkowano 344.240,94 zl, 

tj 19,1% 

I realizacj~ zadan inwestycyjnych okresla zal. Nr 1 I 


wvdatki biezace wydatkowano 174.746,25 zl, co stanowi 23,4 %, w tym na remonty dr6g 

gminnych i odsnieZanie. Urealnienie planu wydatk6w nast,!pi w II p6lroczu 2013 r. 


Wyremontowano drog~ gruntow,! w m. Zakrzewo - Chylin, kt6r,! cz~sciowo wyzwirowano (2km), 
oraz polozono warstw~ ods'!czaj'!c'!, tluczen kamienny i posp6lk~ - 68.368,22 zl 

Remont przepustu/przejazdu przez kanal na drodze w DzierZanowie - 34.120,20 zl 

Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa 

Planowane wydatki biez'!ce wykorzystano w 11,2 %, tj. w kwocie 11.728,50 zl na gospodark~ 
gruntami i nieruchomosciami, w tym na : 

regulacj~ stan6w prawnych nieruchomosci: wyceny nieruchomosci, wypisy z rejestru 
grunt6w, odpisy z KW, ogloszenia w prasie lokalnej. 

Niskie wykonanie planu wynika z obnizenia oplat za uzytkowanie wieczyste grunt6w. Urealnienie 
planu nas1'!pi w III kwartale 2013 r. 

Dzial710 Dzialalnosc uslugowa 

Planowane wydatki zostaly wykorzystane w 51,2 %, tj. w kwocie 30.225,10 zl, na: 

przygotowanie projekt6w decyzji 0 wanmkach zabudowy i decyzji celu publicznego 
wydatkowano 5.225,10 zl tj. 15,4 % planu. Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilosci 
wydanych decyzji 0 warunkach zabudowy na budow~ budynk6w niz przewidywano. 

uslugi remontowe zwiqzane z remontem nagrobka na zbiorowej mogile poleglych rycerzy w 
1939 r. na cmentarzu w Zakrzewie Koscielnym Imiejsce pami~ci narodowejl wydatkowano 
100 % planu, tj. 25.000 zl 
Zadanie bieZ<jce realizowane przez gminy na podstawie porozumienia Z organami administracji rZ1ldowej 
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Dzial750 Administracja publiczna 

Planowane wydatki zosta!y wykorzystane w 54,0 % tj. w kwocie 1.183.055,26 zl, 
na: 

zadania inwestycyjne przeznaczono kwoty 85.438 zr, wydatkowano 8.611,79 zl, 
Irealizacjy zadan inwestycyjnych okrdla zaL Nr 1 I 

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwoty 4.137,66 zl stanowi<j.c'! wkrad wrasny Gminy 
Mara Wies w projekt kluczowy pn. "Rozw6j elektronicznej administracji w samorz'!dach 
wojew6dztwa mazowieckiego wspomagaj<j.cej niwelowanie dwudzielnosci potencjaru 
wojew6dztwa", kt6ry jest realizowany wsp6lnie z Sarnorz<j.dem Wojew6dztwa Mazowieckiego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Mazowieckiego 2007-2013 zgodnie 
z zawart'! umow'! w sprawie partnerskiej wsp6rpracy. 

wydatki biezEtce wydatkowano w kwocie 1.174.443,47 zl, tj. 55,7 % planu 

z tego na: 


- funkcjonowanie i dzia!alnos6 Rady Gminy ......................... .. ....... .. ............. .. .25.019,79 zl 
tj. 25,8 % planu, w tym na: 
• 	 diety dla radnych, przewodnicz'!cego rady gminy za udzia! w posiedzeniach sesji 

...... ..... .. ............. .. .......................... ....... ......... ......... ... ... .... ............... . 21. 707,03 z! 
• obs!ugy Rady Gminy ............... .. .................... ......... ................... .. ............... 3.312,76 z! 
Niskie wykonanie planu wynika z tego, ze rzadziej by!y organizowane Sesje Rady 
Gminy, co wp!yny!o na nizsze wydatki. 

-	 diety dla sohys6w za udzia! w posiedzeniach sesji .. ......... ... ................ .. .......... 4.180,00 zl 


- funkcjonowanie i dzia!alnosc administracji samorz'!dowej przeznaczone srodki 
wydatkowano w wysokosci 1.008.912,73 zl, tj. 56,5 %. 
Z og6lnej kwoty wydatk6w wykorzystano na: 
• 	 wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi ................... 688.602,44 z! 

• 	 fundusz swiadczen socjalnych .................................................................... 17.615,00 z! 

• 	 wynagrodzenia bezosobowe........... .......... .. ................. ............................... 15.500,00 z! 

• 	 wynagrodzenia prowizyjne sohys6w za inkaso podatk6w i op!at ........... 18.593,58 z! 

• 	 sk!adki na PFRON...................................................................................... 16.421,00 z! 

• 	 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen .............. ......... ...... ............... 600,00 z! 

• 	 wydatki rzeczowe zwi<j.zane z utrzymaniem administracji w kwocie 251.580,71 z! 

przeznaczone zosta!y w szczeg6lnosci na: 
zakup ekogroszku, wyposazenia biurowego, materia!6w biurowych i 
kancelaryjnych, op!aty telefoniczne, pocztowe, energiy, prenumeraty, szkolenia, 
ryczahy i delegacje. 

- promocjy jednostek samorz'!du terytorialnego zaplanowane wydatki w wysokosci 
18.970 z!, wydatkowano w kwocie 14.951,62 zl, tj. 78,8 % na: 
• 	 wydruk gazetki gminnej oraz produkcjy i emisjy audycji telewizyjnej propaguj,!cej 

wiedzy 0 gminie oraz inne wydatki zwi<j.zane z dzia!aniami na rzecz promocji gminy 
13.081,62 z! 

• 	 dofinansowanie w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego na organizacjy Dnia 
Sarnorz'!dowca 1.870 z!, tj. 100 % planu. 
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- dofinansowanie zadail zleconych z zakresu administracji rZCj.dowej na wynagrodzenia i 
wydatki pochodne od wynagrodzen oraz wydatki rzeczowe dla usc i prowadzenie OC 
wydatkowano 45.248,40 zl, tj. 50,3 % planu 
W okresie sprawozdawczym przekazano 75 % kwoty odpisu na Zakladowy Fundusz 
Swiadczen Socjalnych, tj. 1.640,90 zt Odpis na 2013 r. (1.093,93 zlietat) byl nizszy niz 
zakladano przy projektowaniu budzetu na 2013 r.(1.150 zlietat), stCj.d urealnienie planu 
nastCj.pi w II p6lroczu br. 

- pozostalCj. dzialalnos6 wydatkowano 76.130,93 zl, tj. 73,9 % planu 
w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen pracownik6w zatrudnionych w 
ramach rob6t publicznych i prac interwencyjnych, fundusz swiadczen socjalnych dla 
emeryt6w i rencist6w, bylych pracownik6w administracji, skladki z tytu1u przynaleznosci 
gminy do ZwiCj.zku Gmin Regionu P1ockiego. 
W okresie sprawozdawczym przekazano kwoty co najmniej 75 % odpisu na Zakladowy 
Fundusz Swiadczen Socjalnych (dla emeryt6w przekazano odpis w 100 %, dla pracownik6w 
rob6t publicznych i prac interwencyjnych 75 %). Odpis na 2013 r. byl nizszy niz zakladano 
przy projektowaniu budzetu na 2013 r., stqd urealnienie planu nastCj.pi w II p6lroczu br. 

Dzial754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 

W dziale tym planowane wydatki biezCj.ce wykorzystano w 38,8 %, tj. w kwocie 45.315,20 zl. 
wtym: 

1. 	 Ochotnicze Strai:e Pozarne 
na utrzymanie i dzia1alnos6 biezCj.cCj. 8 jednostek OSP przeznaczono 113.085 zt 
Wydatkowano 44.413,90 zl, co stanowi 39,3 % planu, na zakup paliwa do samochod6w 
i motopomp, badania techniczne i ubezpieczenia samochod6w, naprawy sprzytu 
pozarniczego, wynagrodzenie dla gminnego komendanta OSP oraz ekwiwalenty 
pieniyzne dla cz1onk6w ochotniczych strai:y pozamych uczestniczCj.cych w dzialaniu 
ratowniczym lub szkoleniu pozamiczym. 
Niewykorzystane srodki zaplanowane na zadania bieZCj.ce zwiCj.Zane z dzia1alnosciCj. 
Ochotniczych Strai:y Pozamych zostanCj. wydatkowane w II p6hoczu 2013 r. 

2. 	 Obrony cywilnCj. 
wydatkowano 69,30 zl, co stano wi 2,4 % planu na zakup prenumeraty. 
Realizacja zadan z zakresu obrony cywilnej planowanajest na III kwartal2013 r. 

3. ZarzCj.dzanie kryzysowe 
wydatkowano 832,00 zl, co stanowi 92,4 % planu na zakup materia16w niezbydnych do 
patrolowania wal6w na terenie gminy Mala Wies w zwiCj.Zku z wprowadzonym przez 
Starosty Plockiego alarmem przeciwpowodziowym na odcinku Wisly od Wyszogrodu do 
P10cka 

Dzial757 Obsluga dlugu publicznego 

W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie 100.000 zl, wydatkowano w wysokosci 
42.845,96 zl, tj. 42,9 % na sp1aty odsetek od zaciCj.gniytych kredyt6w i pozyczek. 

Dzial 758 R6zne rozliczenia 
W dziale tym nie wykorzystano rezerwy og61nej w wysokosci 24.400 zl, zaS rezerwa celowa w 
wysokosci 900 zl zosta1a przeznaczona na zarzCj.dzanie kryzysowe w zwiCj.Zku z akcjCj. 
przeciwpowodziowCj.. Pozostalo niewykorzystanej rezerwy celowej w kwocie 34.700 zl 
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Dzial801 O§wiata i Wychowanie 

Na realizacjy zadan zwi'}zanych z oswia4 i wychowaniem przeznaczono kwoty .. .... 8.729.839 zl 
wtym: 

z budzetu Gminy kwoty ............................................................................ 8.615.449 zl 
dotacja na projekt POKL .................................................................... , 114.390 zl 

Wydatki zrealizowano w 51,3 %, to jest w kwocie ............................... ........... 4.477.234,77 zl 
wydatki inwestycyjne 65.000,00 zt 
wydatki biez<\ce 4.412.234,77 zt 

Z powyzszej kwoty finansowano nizej wymienione plac6wki i zadania oswiatowe: 

Szkoly podstawowe 

Na utrzymanie i dzialalnosc 3 szk61 podstawowych i Niepublicznej Szkoly Podstawowej w 
Orszymowie przeznaczono kwoty ................................................................. 4.030.749 zl 

Wydatkowano 51,4 % planu, tj. kwoty........................................................................ 2.072.011,08 zl 

wtym: 

wynagrodzenia wynikaj'}ce ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzen 
stanowi'} 75,2 % wykonanych wydatk6w, tj ............................................. 1.558.801,44 zl 
wynagrodzenia bezosobowe 0,2 % wykonanych wydatk6w, tj ............................ 2.969,00 zl 
dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli 3,7 % wydatk6w, tj ............... 77.301,52 zl 
fundusz swiadczen socjalnych stanowi 4,8 % wydatk6w, tj ........................ '" 99.373,60 zl 
dotacja dla Niepublicznej Szkoly Podstawowej w Orszymowie, 6,8 %, tj ........ 140.468,96 zl 
dotacja dla Urzydu Gminy w Nowym Duninowie ........................................... 676,88 zl 
wydatki rzeczowe stanowi'} 9,3 % wydatk6w og6lem ........................................ 192.419,68 zl 
wtym: 
~ zakup opalu stanowi 37,2 % wydatk6w rzeczowych, tj ............................ 71.544,92 zl 
~ obsluga kodowni, transport, rozladunek opalu, biez'}ce uslugi 

wykonywane przez ZGKiM stanowi'} 19,7 % wydatk6w rzeczowych, tj ...... 37.917,89 zl 
~ zakup wyposazenia dla szk61 (m.in. zestaw komputerowy, programy 

antywirusowe, regaty, wykladzina, stanowi 4,4 %, tj ........ . .......................8.473,80 zl 
~ wykonanie biez'}cych napraw stanowi 4,0 %, tj. kwoty ........................... 7.671,61 zl 
~ pozostale wydatki Im.in. energia, oplaty telefoniczne, srodki czystosci, 

materialy kancelaryjne, r6zne oplaty i skladki/stanowi'} 34,7 %, tj. kwoty 66.811,46 zl 

Na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych nauczycieli przekazano w maju 2013 r. kwot~ 75 % odpisu, pozostala 
cz~sc 25 % zostanie przekazana we wrzesniu br. Do planu przyj~to odpis na I etat w wysokosci 2.989,35 zl., w 
rzeczywistosci wyni6s1 2.879,91 zl. Odpis dla obsrugi zostal przekazany w 100 %. Do planu przyj~to odpis na I etat 
w wysokosci 1.153,23 zl. Urealnienie planu nast'lpi w II p6troczu br. 

Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych 

Na utrzymanie i dzialalnosc 2 oddzia16w klas ,,0" w szkolach podstawowych i Oddziatu 
Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie planowano wydatki 
w kwocie......................... . ................................................... . ...... ............. 256.004 zl 

Wydatkowano 46,6 %, tj. w kwocie .... .... ............... ....... ...... .... .... ................... 119.392,62 zl 

wtym: 


wynagrodzenia wynikaj'}ce ze stosunku pracy wraz z pochodnymi stanowi'} 

44,1 % wykonanych wydatk6w, tj ...... '" ....................................................... 52.606,22 zl 

dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli 2,7 % wydatkow, tj. . ............ 3.192,90 zl 
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fundusz swiadczen socjalnych stanowi 4,7 % wydatk6w, tj ........................ 5.572,63 zl 
dotacja dla Oddzialu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej 
w Orszymowie, tj. 48,5 % .................................................................. 57.973,51 zl 
wydatki rzeczowe zwiqzane z utrzymaniem klas ,,0" ..................................... '" 47,36 zl 

Na zakladowy fimdusz swiadczen socjalnych nauczycieli przekazano w maju 2013 r. kwoty 75 % odpisu, pozostala 
czysc 25 % zostanie wyplacona we wrzesniu br. Do planu przyjyto odpis na 1 etat w wysokosci 2 .989,35 zl, w 
rzeczywistosci wyni6s12.879,91 zt Urealnienie planu nastqpi w II p6lroczu br 

Samorz<!dowe Przedszkole w Malej Wsi 

Na utrzymanie dzialalnosci Przedszkola przeznaczono kwoty ................................. 686.734 zl 
w tym 44.250 zl. stanowiq srodki na wyzywienie. 

Wydatki zostaly zrealizowane w 52,7 %, tj. w kwocie............................. ....... 361.978,75 zl 

wtym: 

wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzen 
stanowiq -77,6 % wykonanych wydatk6w tj. kwoty.................................... 280.821,17 zl 
dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli 2,2 % wydatk6w, tj .................8.033,05 zl 
fundusz swiadczen socjalnych stanowi 5,1 % wydatk6w, tj ........................ 18.378,41 zl 
artykuly spozywcze - 6,1 % wykonanych wydatk6w, tj. w kwocie ...................... 21.992,30 zl 
wydatki rzeczowe zwiqzane z utrzymaniem pJac6wki stanowiq 9 % wykonania ..... 32.753,82 zl 
wtym: 
~ zakup opalu stanowi 23,7 % wydatk6w rzeczowych, tj ...............................7.778,52 zl 
~ obsluga kotlowni, transport, rozladunek opalu, biezqce uslugi 

wykonywane przez ZGKiM stanowiq 17,9 % wydatk6w rzeczowych, tj ........ 5.847,55 zl 
~ remont komina, instalacji wentylacyjnej i centralnego ogrzewania 22,6 %, ..... 7.404,60 zl 
~ zakup pomocy dydaktycznych stanowi 6,6 %, tj kwoty ............................. 2.148,80 zl 
~ pozostale Im.in. energia, oplaty telefoniczne, srodki czystosci, materialy kancelaryjne, 

r6Zne oplaty i skladki I stanowiq 29,2 % wydatk6w rzeczowych, tj. kwoty 9.574,35 zl 

Na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych nauczycieli przekazano w maju 2013 r. kwoty 75 % odpisu, pozostala 
czysc 25 % zostanie przekazana we wrzesniu. Do planu przyjyto odpis na 1 etat w wysokosci 2.989,35 zl., w 
rzeczywistosci wyni6s1 2.879,91 zl. Odpis dla obstugi zostal przekazany w 100 %. Do planu przyjyto odpis na 1 etat 
w wysokosci 1.153,23 zl. Urealnienie planu nast~pi w 1 I p6lroczu br. 

Gimnazjum 

Na utrzymanie i dzialainosc jednego Gimnazjum w MaIej Wsi przeznaczono ................ 2.648.255 zl 
Wydatki biezqce zostaly zrealizowane w 50,9 %, tj. w kwocie................. .......... 1.346.694,50 zl 
wtym: 

wynagrodzenia wynikajqce ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzen 
stanowiq 85,7 % wykonanych wydatk6w, tj ........................................... 1.154.462,52 zl 
dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli 3,9 % wydatk6w, tj. .... ......... 52.672,14 zl 
dotacja dla Urzydu Gminy w Nowym Duninowie ......................................... 441,07 zl 
fundusz swiadczen socjalnych stanowi 5,2 % wydatk6w, tj. ................ ......... 69.839,32 zl 
wydatki rzeczowe zwiqzane z utrzymaniem gimnazjum.......................................... 69.279,45 zl 
to jest 5,2 % wydatk6w og6lem, w tym na: 
~ zakup opalu wydatkowano 35,6 % wydatk6w rzeczowych ........................ 24.642,93 zl 
~ transport, rozladunek opalu, bieZqce usrugi wykonywane 

przez ZGKiM stanowiq 4,3 % wydatk6w rzeczowych, tj ........................... 3.017,10 zl 

~ wykonanie pomiar6w elektrycznych instaJacji elektrycznej 2,4 %, tj ............. 1.648,20 zl 

~ zakup szafy pancernej stanowi 2,6 % wydatk6w rzeczowych, tj ................. 1.798,00 zl 

~ pozostale wydatki stanowiq 55,1 % wydatk6w rzeczowych, tj .................... 38.173,22 zl 
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Iw tym m.in. energia, oplaty telefoniczne, srodki czystosci, materialy kancelaryjne, 
rMne oplaty i skladkil 

Dowozenie uczniow do szkol 

Na dowozenie uczni6w do Szk61 Podstawowych, Przedszkola i do Gimnazjum w Malej Wsi zostaly 
przeznaczone srodki w kwocie ............................................................................................ 662.455 zl 
Wydatki zrealizowano w wysokosci ........... ........ .... ........ .... .. .......................... .............. 310.076,64 zl 
co stanowi 46,8 % planu i zostaly poniesione na: 

zadania inwestycyjne przeznaczono kwot~ 100.000 zl, wydatkowano 65.000 zl 
Irealizacj~ zadan inwestycyjnych okresla zat nr 11 

wydatki biez<lce zostaly zrealizowane w 43,6 %, tj w kwocie ...............................245.076,64 zl 
wtym: 

wynagrodzenia wynikajllce ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzen 

stanowill 30,9 % wykonanych wydatk6w, tj ...............................................75.792,33 zl 

wynagrodzenia bezosobowe 6,5 % wykonanych wydatk6w, tj ......................... 15.806,00 zl 

fundusz swiadczen socjalnych 1,3 % wykonanych wydatk6w, tj. ..................... 3.281,79 Zf 

pozos tale wydatki rzeczowe stanowill 61,3 % wykonanych wydatk6w, tj . .. ....... 150.196,52 zl 

i zostaly poniesione w szczeg61nosci na: 

).> zakup oleju nap~dowego do 2 autobus6w szkolnych oraz mikrobusu do przewozu uczni6w 
niepe1nosprawnych stanowi 29,9 % wydatk6w rzeczowych '" ............. 44.861,63 zl 

).> wynajem autobusu - Firma Przewozowa A.Budek 
41,6 % wydatk6w rzeczowych, co stanowi ..................................... 62.419,21 zl 

).> zwrot koszt6w dowozu dzieci niepe1nosprawnych do szk61 specjalnych 
stanowi 16,2 % wydatk6w rzeczowych, tj ........................................24.391,30 Zf 

).> biezllce naprawy autobus6w oraz mikrobusu 5,5 % wydatk6w rzeczowych 8.278,33 zl 
).> pozostale wydatki zwillzane z utrzymaniem wlasnych autobus6w, mikrobusu 

Im.in. ubezpieczenia, okresowe przegilldyl 6,8% wydatk6w rzeczowych 10.246,05 zl 

Na zakladowy fundusz swiadczeil socjalnych przekazano w maju 2013 r. odpis w 100 %. Do planu przyjyto odpis na 
1 etat w wysokosci 1.153,23 zt, oraz planowano wiyksZ'J ilosc etat6w. Urealnienie planu nast'lpi w \1 p6rroczu 2013 r. 

Zespoly obslugi ekonomiczno - administracyjnej 

Na utrzymanie i dzialalnosc Gminnego Zespolu Oswiaty w Malej Wsi przeznaczono 216.777 zl 
Wydatki biezllce zostaly zrealizowane w 54,3 %, tj. w kwocie........ ........ ........... 117.652,95 zl 
wtym: 

wynagrodzenia wynikajllce ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzen, 
stanowill 88,8 % wykonanych wydatk6w, tj. kwot~ ................................... 104.486,44 zl 
fundusz swiadczen socjalnych stanowi 2,8 % wykonanych wydatk6w, tj. kwot~ 3.281,79 zl 
wydatki rzeczowe zwillzane z utrzymaniem GZO................................................. 9.884,72 zl 
to jest 8,4 % wydatk6w og61em, w tym na: 
).> obsluga system6w informatycznych Agema, Sputnik

35,5 % wydatk6w rzeczowych .....................................................3.505,50 zl 
).> pozostale wydatki rzeczowe (m.in. materialy biurowe, oplaty pocztowe, oplaty 

telefoniczne, szkolenia, delegacje sluzbowe) 64,5 % wydatk6w rzeczowych 6.379,22 zl 

Odpis na zakladowy fundusz swiadczeil socjalnych dla pracownik6w Gminnego Zespolu Oswiaty zostal przekazany 
w 100 %. Do planu przyjyto odpis na 1 etat w wysokosci 1.153,23 zl., oraz planowano wiyksZ'J ilosc etat6w. 
Urealnienie planu nast'lpi w n p6rroczu 20 I 3 r. 
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Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli 

Na dofinansowanie doksztakania nauczycieli przeznaczono kwoty............... ........... 38.935 zl 
Wydatkowano 35,8 % planu, tj. kwoty ............................................................13.927,96 zl 
Realizacja planowana jest w II pohoczu br. 

Pozostala dzialalnosc 

Na pozostalll dzialalnosc zaplanowano kwoty .................................................. 189.930 zl 

wtym 

z budzetu 75.540 zl 
Projekt POKL 114.390 zl 

Wydatkowano 71,3 %, tj. kwoty ................................................................ 135.500,27 zl 

wtym 

ze srodkow wlasnych na plan 75.540 zt wydatkowano 77,9 %, tj. kwoty ..... 58.870,27 zl 
wydatki poniesiono na: 
- sfinansowanie zakladowego funduszu swiadczen socjalnych dla nauczycieli 

emeryt6w i rencist6w bylych pracownikow szk61 i plac6wek oswiatowych 53.582,67 zl 
- prowizje i inne oplaty ............................. ............. ........................ 3.245,60 zl 
- dotacja celowa dla miasta Plocka na pokrycie kosztow obslugi MKZ-P ...... 2.042,00 zl 

Odpis na zakladowy fundusz swiadczefl socjalnych dla nauczycieli emeryt6w zostal przekazany w 100 %. Przy 
planowaniu budzetu na 2013 r. zalozono odpis na 1 emeryta w wysokosci 1.150 zl., natomiast wyliczony w 
2013r. zmniejszyl siy 0 kwoty 99,36 zl. Urealnienie planu nast~pi w II p6lroczu 2013 r. 

z dotacji na projekt POKL "Nauka i zabawa to super sprawa" wydatkowano 67,0 % otrzymanej 
dotacji, tj. kwoty .... ........................................... ........... 76.630,00 zl 
wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych dla klas I-III w trzech szkolach 
podstawowych. Niska wartosc realizacji projektu wynika z przeprowadzonej procedury 
przetargowej i wylonienia tanszego dostawcy. 

Projekt organizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki 
Priorytet IX Rozwoj wyksztakenia i kompetencj i w regionach, 
Dzialanie 9.1, Wyrownywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci usrug 
edukacyjnych swiadczonych w systemie oswiaty, Poddzialania 9.1.2 Wyrownywanie szans 
edukacyjnych uczniow z grup 0 utrudnionym dostypie do edukacji oraz zmniejszenie roznic w 
jakosci uslug edukacyjnych. 

Niskie wykonanie planu na poszczegolnych paragrafach w dziale "Oswiata i wychowanie" 
wynika z faktu, ze zostaly zaplanowane wydatki na II pohocze 2013 r.: realizacja remontu w Szkole 
Podstawowej w Dzierzanowie nas~pi po otrzymaniu dofinansowania z Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, realizacja remontu autobusu szkolnego nas4pi w II pohoczu br., planowane sll rowniez 
badania profilaktyczne dla pracownikow oswiaty. 

Na realizacjy zadan zwillzanych z oswiatll i wychowaniem z budzetu wydatkowano kwoty 
4.477.234,77 zl 
wtym: 

~ 

~ 

~ 

z subwencji oswiatowej 
z dotacji POKL 
z budzetu Gminy 

3.088.701,00 zl 
76.630,00 zl 

1.311.903,77 zl 
~ 
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Dzial 851 Ochrona zdrowia 

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 121.346 zl zrealizowane zostaly w 36,8 %, 
tj. w kwocie 44.677,96 zl, w tym na: 

Przeciwdzialanie alkoholizmowi 
Wydatki zostaly zrealizowane w 29,1 %, tj. w kwocie 24.131,10 zl, na realizacjcr gminnego programu 
profilaktyki i rozwi~zywania problem6w alkoho1owych 
w tym na: 
• 	 wynagrodzenie ze stosunku pracy koordynatora oraz wynagrodzenia bezosobowe czlonk6w 

Gminnej Komisji Rozwi~zywania Problem6w Alkoholowych wraz z pochodnymi ... 12.194,79 zl 
• 	 zakladowy fundusz swiadczen socjalnych przekazano 75 % odpisu ................................ 410,23 zl, 

co stanowi 35,7 % planu 
• 	 dyzury w punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym dla os6b uzaleznionych oraz ofiar przemocy w 

rodzinie ................................................................ .............................................................. 3.570,00 zl 
• 	 pozostale wydatki (warsztaty oraz spektakle edukacyjne 0 charakterze profilaktycznym, koszty 

leczenia farmakologicznego os6b uzaleznionych) ............................................................. 7.956,08 zl 

Na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych przekazano w maju 2013 r. k\.votcr 75 % odpisu Niskie 
wykonanie wynika z tego, ze przy projektowaniu budzetu na 2013 r. zalozono kwoty 1.150 zl na 1 etat, a 
zatrudniono pracownika w wymiarze ~ etatu. Urealnienie planu na odpis na ZFSS oraz na pozostale 
wydatki zwi~zane z realizacj~ gminnego programu profilaktyki i rozwi~ania problem6w alkoholowych 
nas~pi w II p61roczu br. 

Zwalczanie narkomanii 
Zaplanowane srodki na ten cel w kwocie 2.000 zl nie zostaly wydatkowane. Na II p61rocze 2013 r. 
przewiduje sicr warsztaty edukacyjne na temat uzaleznienia od substancji psychoaktywnych, co 
przyczyni sicr do wzrostu wydatk6w. 

Lecznictwo stomatologiczne 
Na utrzymanie gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej w Malej Wsi przeznaczono srodki 

w wysokosci 36.286,00 zl, wydatkowano 20.546,86 zl, tj. 56,6 % planu. 

Poniesiono wydatki na: 


wynagrodzenia wynikaj~ce ze stosunku pracy wraz z pochodnymi ....................... .4.342,06 zl 

wynagrodzenia stomatologa wynikaj~ce z umowy zlecenia ........................... 12.100,00 zl 

odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych ....................................................... 139,48 zl 

pozos tale wydatki zwi~zane z funkcjonowaniem plac6wki ............................ 3.965,32 zl 


W okresie sprawozdawczym przekazano kwotcr 75 % odpisu na Zakladowy Fundusz Swiadczen 

Socjalnych, tj. 139,48 zl (pracownik zatrudniony na 115 etatu przez 10 m-cy 20 13r.). Zaplanowany przy 

projektowaniu budzetu na 2013 r. odpis 1.150 zl na etat, w rzeczywistosci wyni6s1 1.093,93 zl. Urealnienie 

planu nast~pi w II p6hoczu br. 


Dzial 852 Pomoc spoleczna - zadania wlasne 

Wydatki w tym Dziale zaplanowano na kwotcr 899.312 zl. Planowane wydatki zostaly zrealizowane w 

wysokosci 492.751,10 zl, co stanowi 54,8 % planu. 

Zadania byly finansowane ze srodk6w wlasnych w kwocie 279.819,85 zl. i dotacji na zadania 

wlasne w kwocie 212.931,25 zl. 

Wydatki biez~ee poniesiono na: 


oplaty za pobyt mieszkane6w tutejszej Gminy w Domaeh Pomoey Spoleeznej wydatkowano 
57.348,70 zl, tj. 41,9 % planu 

realizaejy zadan wlasnyeh gminy zgodnie z ustaw~ z dnia 09 ezerwea 2011 r. 0 wspieraniu 
rodziny i systemie pieezy zastypezej (Dz. U z 2011 r., Nr 149, poz. 887) wydatkowano 
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kwoty 5.858,84 zl, tj. 13,4 %. W zwi~zku z podpisaniem umovvy 0 przyznanie dotacji w 
ramach "Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastypczej na rok 
2013 - asystent rodziny" w czerwcu 2013 r., urealnienie srodk6w wlasnych i realizacja 
zadan nast~pi w II p6lroczu br. 
Wydatki poniesiono z dotacji w kwocie 1.930,24 zl oraz srodk6w wlasnych w kwocie 
3.928,60 zl, na: 
• 	 wynagrodzenia wynikaj~ce ze stosunku pracy ............................................... 2.560,00 zl 

• 	 wynagrodzenia bezosobowe ................................................................... 1.800,00 zl 

• 	 pochodne od wynagrodzen....................................................................... 528,39 zl 

• 	 zakladowy fundusz swiadczen socjalnych ........................................................ 516,88 zl 

• 	 wydatki rzeczowe (w tym wsp6Hinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Mala Wies 

umieszczonych w plac6wce opiekunczo-wychowawczej) ............................ 453,57 zl 

skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobieraj~ce niekt6re swiadczenia 
z pomocy spofecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne na plan 12.700 zl, wydatkowano 
9.264,85 zl, tj. 73,0 % planowanych srodk6w, w tym dotacja stanowila kwoty 9.264,85 zl 

zasilki i pomoc w naturze wydatkowano 60.406,14 zl, tj. 57,0 % planowanych srodk6w, 
w tym dotacja celowa na zasilki okresowe stanowila kwoty 11.319,36 zl, srodki wlasne 
49.086,78 zl 

wyplaty dodatk6w mieszkaniowych wydatkowano planowane srodki w 29,3 %, 
tj. w kwocie 4.826,90 zl. Niskie wykonanie w I p6lroczu br. wi~ze siy z mal~ ilosci~ 
zlozonych wniosk6w 0 przyznanie dodatk6w mieszkaniowych 

zasilki stale wydatkowano 105.276,55 zl, tj. 81,6 % planu, w tym dotacja 105.276,55 zl, 

dzialalnosc gminnego osrodka pomocy spolecznej wydatkowano 140.160,43 zl, 

~. 52,8 % planu. 

Finansowanie w/w dzialalnosci bylo realizowane z dotacji w kwocie 49.442,25 zf. i srodk6w 

wlasnych w kwocie 90.718,18 zf. 

w tym na: 

• 	 wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzen dla pracownik6w gminnego osrodka 

pomocy spofecznej ....................................................................................... 127.577,67 Z1 
• 	 fundusz swiadczen socjalnych ....... ................................................................... 3.281,79 zl 

• 	 wydatki zwi~zane z funkcjonowaniem plac6wki .. ... ......................... .. .......... 9.300,97 zl 


uslugi opiekuncze dla os6b samotnych wymagaj~cych opieki drugiej osoby - zaplanowane 
srodki w kwocie 1.190 Zf. w I p6lroczu 2013 r. nie zostaly wydatkowane z uwagi na nie 
zlozenie wniosk6w 0 pomoc w swiadczeniu uslug dla os6b samotnych wymagaj~cych opieki 
drugiej osoby, 

dozywianie w ramach programu "Posifek dla potrzebuj~cych" wydatkowano 75.211,96 zl. 
tj. 68,4 % planu. Program finansowany bY1 z dotacji w kwocie 35.698 Zf. i srodk6w gminy 
w kwocie 39.513,96 zl, 

swiadczenie uslug transportowych na rzecz gminnego osrodka pomocy spolecznej 
/przeprowadzanie wywiad6w srodowiskowychl wydatkowano 5.931 zl, tj. 39,5 % planu 
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dofinansowanie wyp1at osobom bezrobotnym, ktore sC} zatrudnione w ramach prac 
spo1ecznie uzytecznych zaplanowane srodki w kwocie 10.000 z1 wydatkowano w wysokosci 
4.878,72 z1, tj. 48 ,8 % planu. Program w/w prac realizowany jest od dn. 01.03 .20 13 r. 

Niskie wykonanie planu w poszczegolnych paragrafach wynika z: jednorazowego 
obciqzenia w I polroczu 2013 r. z tytuiu kosztow egzekucji komorniczej w zwiqzku z 
egzekuc.iq naleznosci swiadczen z funduszu alimentacyjnego; braku zmian w 
obowiqzujC}cych przepisach, co nie wymaga10 uczestnictwa w szkoleniach; badania 
profilaktyczne pracownikow planuje siy na II polrocze br. 

na dofinansowanie wydatkow zwiC}zanych z realizacjC} zadail z zakresu administracji 
rzC}dowej (zadania zlecone) - obs1uga swiadczeil rodzinnych i swiadczeil z funduszu 
alimentacyjnego wydatkowano kwoty 23.587,01 zl , tj. 45 ,0 % planu, w tym na: 
• wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzen ... ....... ...... .. ........ .... .. ... 14.396,72 zt 

• fundusz swiadczen socjalnych . ... ...... ... ....... ... ....... ..... ...... .... .......... .. ........ .... ... 1.640,90 zf. 

• wydatki rzeczowe ... ..... .. .... ... .. .... .. ........ ......... ........... ...... ...... ... .... ................ . ... 7.549,39 zf. 


Dzial854 Edukacyjna opieka wychowawcza 
Pomoc materialna dla uczni6w 

Na stypendia socjalne dla uczniow w roku 2013 przeznaczono kwoty 33.006 z1 
w tym: dotacja 25 .506 zl 

srodki wiasne 7.500 zf. 

wydatkowano 54,0 %, tj. kwoty 17.837,87 zl 

w tym: 

- ze srodkow wiasnych: 3.567,59 z1 

- z dotacji celowej na zadania w1asne Gminy wydatkowano 55,9 % planu, tj . kwoty 14.270,28 z1: 


Z pomocy stypendialnej w 2013 r. w okresie styczen - czerwiec skorzysta1o 77 rodzin. 

Wyp1acono 153 stypendia i 3 zasi1ki szkolne (w zwiC}zku ze smierciC} jednego z rodzicow) z 

przeznaczeniem na cele edukacyjne, w szczegolnosci na zakup podrycznikow i innych pomocy 0 

charakterze edukacyjnym. 


Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 

Wydatki zaplanowano w kwocie 788 .940 Z1, wydatkowano 21 1.126,28 z1 tj . 26,8 % planu, na: 

gospodarky sciekowq i ochrony wod ........... .. ........ .. .. .. .. .. .............. .... .. .. ........ .. .. . .44.146,30 zl 

tj. 44,2 % planu na dop1aty do sciekow, 


gospodarky odpadami .......................... . ... . ... . ........... . . .. ...................... 2.082,91 zl 

~j . 0,5 % planu. 

Realizacja wydatkow zwiC}zanych z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi na podstawie Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. 0 zmianie ustawy 0 


utrzymaniu czystosci i porzC}dku w gminach (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171 poz. 1013) 

nastC}pi w II polroczu, co wplynie na wyzsze wykonanie wydatkow. 
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oczyszczanie wsi (gminy) ................. ............. ....... ................. ... .. .. ........... ... .. .. .. .. . 34.762,98 z! 
tj. 86,9 % planu na opr6znianie pojemnik6w na smieci, usuwanie nieczystosci, utylizacja 
odpad6w 

utrzymanie zieleni w gminie ... ........ ... ... ... ... .. ......................................................... 9.329,62 z!, 
tj. 93,3 % planowanych srodk6w. 

oswietlenie ulic i dr6g .... ...... .................... ............... ...................... ............ ... .. .... .. 113 .652,69 z! 
tj. 50,5 % planu, w tym: 
• energia elektryczna oswietlenia ulicznego ...... ....... ............................... 28.491,81 zl 

• konserwacja oswietlenia ulicznego ......... .. ............ ...... ....... ...... ..... ... .... .. 85.160,88 zl 


wp!ywy i wydatki zwietzane z gromadzeniem srodk6w z opiat i kar za korzystanie ze 
srodowiska ................................... . ........ . ... . ............ . ....... . .................... .. 0 z! 


pozostaia dziaialnosc ... .... .. ... ............. ...................... .. .................................. ........ . 7 .151 ,78 zL 
tj. 26,5 % na: 

• sk-tadky z tytulu przynaleznosci gminy do Zwietzku Gmin Regionu Plockiego .. 
2.819,70 zi 

Realizacja dziaian w zakresie ochrony srodowiska tj. obchody "Dnia ziemi", "Akcja 
sprzettania swiata" oraz edukacja ekologiczna dzieci i m!odziezy z terenu gminy planowane 
Set na II p6irocze 2013 r. , co wpiynie na wyzsze wykonanie wydatk6w. 

Dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Planowane wydatki w tym dzia1e zostaly zrealizowane w 62,3 %, tj. w kwocie 395.707,48 zl 
i poniesione na: 

zadania inwestycyjne przeznaczono w budzecie kwoty 278.083 zl, wydatkowano 143.627,76 
~1,tj.51,7% 

(realizacjy zadan inwestycyjnych okresla zaletcznik Nr 1) 

zadania biezetce wydatkowano 252.079,72 zl, tj. 70,5% planowanych srodk6w na: 

· 	 utrzymanie biblioteki w Malej Wsi i w filii w Dzierzanowie przekazano dotacjy 
podmiotowet w kwocie 99.996 Zf tj. 50,0 % planu. 

Informacj'r 0 przebiegu wykonania planu finansowego za I p61rocze 2013 r. w/w 
jednostki okresla zal~cznik Nr 3. 

• 	 utrzymanie i dzialalnosc Gminnego Osrodka Kultury w Malej Wsi przekazano dotacjy 
podmiotowet w kwocie 150.000 Zf tj. 100,0 % planu. 

Informacj'r 0 przebiegu wykonania planu finansowego za I p61rocze 2013 r. wi", 
jednostki okresla zal~cznik Nr 4. 

• 	 swietlice wiejskie 
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Na utrzymanie i dzialalnosc swietlic zaplanowano srodki w kwocie 3.000 zl. 
Wydatkowano 59,40 zl, co stanowi 1,98 % planu. 

Nizsze wykonanie wynika z mniejszej, niz zakladano ilosci organizowanych spotkan w 
swietlicach wiejskich w I p6lroczu 2013 r. Realizacja zadail biezqcych zwiqzanych z 
dzialalnosciq swietlic wiejskich planowana jest na II p6lrocze 2013 r. 

• pozostala dzialalnosc - wydatkowano 2.024,32 zl., tj. 45,0 % zaplanowanych srodk6w 

Dzial 926 Kultura fizyczna i sport 

Planowane wydatki zostaly wykorzystane w kwocie 552.823,70 zl, co stanowi 93,0 % planu, w 
tym na: 

zadania inwestycyjne wydatkowano 497.867,73 zl, tj. 100 % planu 

(realizacjy zadania inwestycyjnego okrdla zalqcznik Nr.1 ) 


na wydatki biezqce wydatkowano 54.955,97, tj. 57,0 % planu 

wtym na: 

• 	 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen dla administratora hali ... ............. 5.000 zl, 

• 	 dotacje celowe na zadania zlecone klubom sportowym w zakresie kultury fizycznej i 

sportu przekazano w kwocie ... .... ................. ........................ ......... ....................... 32.000 zl 
tj. 58,2 % planu. 

Dotacje otrzymaly: 

- Klub Sportowy "UKS Borowik" w Podg6rzu .. ............. ...... 4.500 zl 

- Gminny Klub Sportowy "SPOJNIA" Mala Wid............... 20.000 zl 

- Stowarzyszenie wydkarskie SANDACZ ............................ 1.000 zl 

- Stowarzyszenie "Szansa na rozw6j" ................................... 6.500 zl 


• 	 realizacjy Projektu pn. "Dzieci~ca akademia przyszlosci - wyrownywanie szans 
edukacyjnych uczniow poprzez dodatkowe zaj~cia rozwijaj~ce kompetencje 
kluczowe w szkolach podstawowych" w ramach Programu Operacyjnego Kapital 
Ludzki 2007-2013 wsp6lfinansowanego ze srodk6w Europejskiego Funduszu 
Spolecznego oraz krajowych srodk6w publicznych 
Projekt dotyczyl dofinansowania przeprowadzanych zajyc pozalekcyjnych w Szkole 
Podstawowej w Malej Wsi w roku szkolnym 2012/2013. 

Na realizacjy projektu zaplanowano kwoty 14.860 zl, w tym: 

- z budzetu gminy 3.230 zl 

- Projekt POKL 11.630 zl 


Plan wydatk6w z dotacji zostal zrealizowany w 99,8 %, tj. w kwocie 11.606,67 zl. 
w tym na: 


- wynagrodzenia z tytulu zawartych um6w zlecen ..... 8.376,67 zl 

- zakup pomocy dydaktycznych ................................ 3.230,00 zl 


Brak wykonania zaplanowanych srodk6w wlasnych w kwocie 3.230 zl wynika z otrzymanej 
refundacji poniesionych wydatk6w na zakup pomocy dydaktycznych, w ramach projektu POKL 
"Dzieciyca akademia przyszlosci". Urealnienie planu nastqpi w II p6lroczu br. 
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pozostate wydatki zwi~zane z ku\tur~ fizyczn~ i sportem wydatkowano w kwocie 
6.349,30 zl na zakup uslug zwi~zanych z wykonaniem dogrodzenia na boisku gminnym 
przy Gimnazjum w Matej Wsi oraz wykonaniem magazynku na gminnym zapleczu 
sportowym oraz uSfugi zwi~zane z obslug~ XV Mazowieckich Igrzysk Olimpijskich 
Mlodziezy Szkolnej w Podg6rzu 

Analizuj~c wykonanie planu wydatk6w stwierdzono niskie wykonanie planowanych zadan 
inwestycyjnych tj. 32,8 %. Gmina zlozyla wnioski 0 dofinansowanie planowanych zadan ze 
srodk6w zewnytrznych. Terminy realizacji zadan uzaleznione s~ od rozpatrzenia wniosk6w i 
przyznania pomocy finansowej w formie dotacji. Przyczyny niskiego wykonania poszczeg6lnych 
zadan inwestycyjnych przedstawia zal~cznik Nr 1. 

Mala Wies, dn. 29.08.2013 r. 
Sporz~dzil: 

W JT 
I\ndrz 
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Informacja opisowa z przebiegu wykonania zadan finansowanych 

z dotacji celowych z zakresu administracji rz~dowej za I p61rocze 2013 r. 


Dotacje celowe na zadania zlecone na plan 2.384.530,55 zl otrzymano w kwocie 1.432.541,55 zl, 
co stanowi 60,1 % planu. 

Wykonanie wydatk6w na zadania zlecone w poszczeg6lnych dzialach gospodarki przedstawia siy 
nastypuj,!-co: 

Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo 

Rozdz. 01095 Pozostala dzialalnos6 

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napydowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej przez producent6w rolnych zaplanowano srodki w wysokosci 288.172,55 zl. 
Otrzymanq dotacjy wykorzystano w kwocie 288.162,75 zl. Zlozono 383 wnioski 0 zwrot podatku 
akcyzowego. Koszty postypowania w sprawie zwrotu podatku wyniosly 5.640,64zi. 

Dzial 750 Administracja publiczna 

Rozdz.75011 Urzydy wojew6dzkie 

Na realizacjy zadan z zakresu administracji , tj . funkcjonowanie USC, prowadzenie obrony 
cywilnej, planowan,!- dotacjy w kwocie 43.691 zl (otrzymano w I p6lroczu br. 23.527,00 zl) 
wydatkowano w kwocie 23.527 zl, tj. w 53,9 % planu na wynagrodzenia wynikaj,!-ce ze stosunku 
pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzen. 

Dzial 751 Urz~dy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
stldownictwa 

Rozdz. 75101 Urzydy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 

Na finansowanie koszt6w zwi,!-zanych z prowadzeniem i aktualizacjq stalego rejestru wyborc6w 
planowanq dotacjy w kwocie 1.086 zl. (otrzymano w I p6lroczu br. 558 zl) nie wydatkowano. 
Planowany wydatek bydzie zrealizowany po otrzymaniu 100 % dotacj i w miesi,!-cu grudniu br. 

75109 Wybory do rad gmin, rad powiat6w i sejmik6w wojew6dztw, wybory w6jt6w, burmistrz6w 
i prezydent6w miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojew6dzkie 

Na przygotowanie i przeprowadzenie wybor6w uzupelniajqcych do Rady Gminy Mala Wid 
otrzymano w I p61roczu 2013 r. dotacjy w kwocie 8.689 zl, tj . 100 % planu. 
Wydatkowano 44 ,8 % zaplanowanych srodk6w tj. kwoty 3.888,53 zl 

Dzial 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 

Rozdz. 75414 Obrona cywilna 

Na realizacjy zadania otrzymano planowanq dotacjy 1.000 zl tj. 100%. Srodki wydatkowane bydq 
w II p6hoczu br. 
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Dzial 852 Pomoc spoleczna 

Zaplanowana dotacja w kwocie 2.041.892 zl, wpfynyfa w wysokosci 1.110.595 Zf. 

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwoty 1.104.839,99 zl, co stanowi 54,1 % planu. 


Rozdz. 85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skfadki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spofecznego 


Na realizacjy zadan zwiqzanych ze swiadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym 

przeznaczono kwoty 2.002.000 zl. Otrzymanq dotacjy w wysokosci 1.091.300 Zf, co stanowi 

54,5 % planu, wydatkowano w kwocie 1.085.554,07 zl, na: 


swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego .... ... ....... 1.014.109,04 Zf. 

skfadki na ubezpieczenie spofeczne od swiadczen rodzinnych ........................ 36.923,59 zl. 

wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzen .............................. 34.521,44 Zf 


Rozdz. 85213 Skfadki na ubezpieczenie zdrowotne opfacane za osoby pobierajace niekt6re 
swiadczenia z pomocy spofecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w 
zajyciach centrum integracji spofecznej 

Na skfadki na ubezpieczenie zdrowotne opfacone za osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia 
z pornocy spofecznej na plan 2.400 zl, otrzymano dotacjy w wysokosci 1.595 Zf. 
Wydatkowano 1.591,21 zl, tj. 99,8 % otrzyrnanej dotacji. 

Rozdz. 85295 Pozostafa dziafalnosc 

Na realizacjy rZqdowego prograrnu wspierania os6b pobierajqcych swiadczenia pielygnacyjne 
otrzymanq dotacjy w wysokosci 17.700 Zf wydatkowano w kwocie 17.694,71 zl, tj. 47,2 % p1anu, 
wtym:. 

swiadczenia spofeczne ........ ...... ................................................................... 17.200,00 Zf 

wydatki rzeczowe ....................................................................... .................. 494,71 Zf 


\\1Mala Wies, dn. 29.08.2013 r. 
rcinskl 

Sporzqdzif: 
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Sprawozdanie z realizacji zadan inwestycyjnych 
za I polrocze 2013 r. 

W budZecie gminy prze--L.naCwno Srodki na zadania i zakupy inwestycxjne na 2013 r. w wysokoSci 2.780.427 zI, 

wyclatkowano w okresie sprawozdawczym 1.061.005,91 zI, co stanowi 38,2 % planu. 

Finansowanie zaclail inwestycxjnych przedstawia siy nastypujqco: 


Srodki wlasne 520.700,07 z1 
dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europejskich 
540.305,84 zl 

Dzial150 Przetworstwo przemyslowe 

Rozdzial150 11 Rozw6j przedsiybiorczosci 

Zaplanowane srodki finansowe w wysokosci 1.658 zl wydatkowano w kwocie 1.657,69 zl jako 
wk1ad wlasny w projekt kluczowy pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnosci wojew6dztwa 
mazowieckiego, przez budowanie spoleczenstwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy 
poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy 0 Mazowszu ", kt6ry jest realizowany wsp61nie z 
Samorz~dem Wojewodztwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Wojew6dztwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytetu II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, 
Dzialania 2.2 Rozw6j e-us1ug. 

Dzial 600 Transport i I<!cznosc 

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokosci 1.817.379 zl, wydatkowano kwoty 
344.240,94 zl, tj. 18,9 %, na: 

Rozdzia1 60014 Drogi publiczne powiatowe 

Zaplanowane srodki finansowe w v.rysokosci 12.500 zl na pomoc finansow~ Powiatowi Plockiemu 
w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na budowy chodnika Mala Wies - Gl6wczyn w 
ci~gu drogi powiatowej Nr 2953W nie zostaly wydatkowane w okresie sprawozdawczym. 
Zadanie zostalo przesuniyte do realizacji w II p6lroczu 2013 r. 

Rozdzial 60016 Drogi publiczne gminne 

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano kwoty 1.804.879 zl, wydatkowano 344.240,94 zl, 
tj. 19,1% planu na nastypuj~ce zadania: 

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Swi?cice Nowe 

Zaplanowane srodki finansowe w wysokosci 158.300 zl zosta1y wydatkowane w wysokosci 
7.872,00 zl, tj . 5,0% na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem i przedmiarem 
rob6t. Zadanie zosta1o przesuniyte do realizacji w II p6lroczu 2013r. po podpisaniu umowy 0 

udzielenie dotacji ze srodk6w zwi~zanych z wy1~czeniem z produkcji grunt6w rolnych. 
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2, Przebudowa drogi gminnej w m, Mala Wid - Borzerl 

Zaplanowane srodki w wysokosci 157.500 zl nie zostaly wydatkowane w okresie 
sprawozdawczym. Zadanie zostalo przesuniyte do realizacji w II p6lroczu 2013r. po opracowaniu 
dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem i przedmiarem rob6t. 

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 290824 W Chylin - Zakrzewo na ode, 4,034 mb 

Srodki zabezpieczone w budzecie w kwocie 1.489.079 zl zostaly wydane w 22,6 %, 
tj. w wysokosci 336.368,94 zl, (srodki wlasne: 85.463,32 zl , dofinansowanie: 250 .905,62 zl) na 
aktualizacjy kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji wykonania i odbioru rob6t, uslugy 
poligraficznq oraz za czysciowe wykonanie rob6t budowlanych. Zadanie bydzie kontynuowane i 
zakonczone w II p6lroczu 2013r. 
Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. "Modernizacja i przebudowa dr6g w Gminach 
regionu plockiego szansq ich dynamicznego rozwoju" i dofinansowane z Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2007-2013 Priorytet III "Regionalny system transportowy" Dzialanie 3.1 
"Infrastruktura drogowa". 

Dzial 750 Administracja publiczna 

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 85.438 zl, wydatkowano 8.611,79 zl, tj. 10,1 % 
na: 

Rozdzial 75023 Urzqd Gminy 

1. Termomodernizacja budynku Urzf(-du Cminy w Malej Wsi 

Zaplanowane srodki finansowe w wysokosci 66.800 zl nie zostaly wydatkowane w okresie 
sprawozdawczym. Realizacja zadania w II p6lroczu 2013r. uzalezniona jest od uzyskania 
dofinansowana ze srodk6w unijnych. 

2. Zakup programu komputerowego " Odpady " na potrzeby Urzf(-du Cminy w Malej Wsi 

Zaplanowane srodki finansowe w wysokosci 4.500 zl zostaly wydatkowane w kwocie 4.474,13 zl 

Rozdzial 75095 Pozostala dzialalnosc 

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano kwoty 14.138 zl, wydatkowano 4.137,66 zl, 
tj. 29,3 % planu na: 

wklad wlasny w projekt kluczowy "Rozw6j elektronieznej administraeji w samorzqdaeh 
wojew6dztwa mazowieckiego wspomagajqeej niwelowanie dwudzielnosei potenejalu 
wojew6dzlYva " realizowany wsp61nie z Samorzqdem Wojew6dztwa Mazowieckiego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Mazowieckiego 2007-2013 zgodnie z 
zawartq umOWq w sprawie partnerskiej wsp6lpracy - zaplanowane srodki finansowe w 
wysokosci 4.138 zl wydatkowano w kwocie 4.137,66 zl 

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 10.000 zl na zakup udzial6w w sp6lce prawa handlowego 
dzialajqcej pod firmq "Mazowiecka Agencja Energetyczna" Sp. z 0.0. Podpisanie aktu 
notarialnego i przekazanie srodk6w w II p6lroczu br. 
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Dzial 801 Oswiata i Wychowanie 

Rozdzial 80113 Dowozenie uczni6w do szk6l 

W ramach tego dzia1u zaplanowane srodki w wysokosci 100.000 zl, wydatkowano w wysokosci 
65.000 zl, tj . 65,0 % planu, z przeznaczeniem na " Zakup aUlobusu na potrzeby dowoienia 
uczniow" 

Dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 278.083 zl, vvydatkowano 143.627,76 zl, tj. 51,7 % 
na: 

Rozdzia192109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby 

Zaplanowane srodki w wysokosci 249.483 zl na realizacjy zadania " Modernizacja swietlicy 
wiejskiej w W?grzynowie " wydatkowano w kwocie 142.397,76 zl, tj. 57, I % planu. 
Na realizacjy zadania zostalo przyznane dofinansowanie w ramach dzialania "Odnowa i rozw6j 
wsi" objyte Programem Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2007-2013 - Dzia1anie 413 
"Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju". Ostateczne rozliczenie realizacji zadania i wp1yw 
srodk6w z dofinansowana dokonane zostanie w II p61roczu 2013r. po zlozeniu wniosku 0 

p1atnose. 

Rozdzia192195 Pozostala dzia1alnose 

Zaplanowane srodki finansowe w wysokosci 28.600 zl na " Rewitalizacj? skwerku przy ul. 
Warszawskiej w Malej Wsi" wydatkowano w kwocie 1.230,00 zl, tj. 4,3 % na sporz~dzenie 
kosztorysu inwestorskiego. Zadanie przesuniyte do realizacji w II p61roczu 2013r. 

Dzial 926 Kultura fLZYczna 
Rozdzia192601 Obiekty sportowe 

Zaplanowane srodki finansowe w wysokosci 497.869 zl zosta1y wydatkowane w wysokosci 
497.867,73 zl (srodki w1asne: 208.467,51 zl, dofinansowanie : 289.400,22 zl) z przeznaczeniem na 
"Budow£? boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Malej Wsi. 
Zadanie zosta1o wsp6lfinansowane ze srodk6w Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 
2007-2013 Dzialanie 413 "Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji 
odpowiadajq.cych warunkom przyznania pomocy w ramach dzialania "Odnowa i rozw6j wsi". 
Zadanie zostalo zrealizowane w 2012 r. W grudniu 2012 r. miala nast~pie p1atnose z tytulu 
realizowanego zadania dla inspektora nadzoru i wykonawcy rob6t. Jednak z uwagi na b1q.d Banku 
Gospodarstwa Krajowego, za posrednictwem kt6rego mia1a bye sfinansowana inwestycja z 
pozyczki z budzetu panstwa na wyprzedzaj~ce finansowanie w ramach PROW 2007-2013 , 
platnose nast~pi1a w I kwarta1e 2013 r. 

Mala Wid, dn. 29.08.2013 r. W 
Andrz

Sporz~dzi1: 

JT 
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WOJTGMINY Zal~cznik N r 2 

MAlA WIES do Zarz~dzenia Nr 220/57/2013 

z dnia 29 sierpnia 2013 r. 

W6jta Gminy Mala Wies 

Informacja 0 ksztaltowaoiu si~ Wieloletniej Prognozy Finansowej 

za I p61rocze 2013 r. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mala Wid na lata 2013 - 2020 zostala 

uchwalona przez Rady Gminy Mala Wies Uchwalet Nr 184IXXIIII20 12 z dnia 28 grudnia 

2012 roku. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa zostala okreslona w Zalqczniku nr 1 do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Wskainiki planowanego zadluzenia nie przekraczajet ustawowych prog6w. 

Zestawienie wskainik6w przedstawia siy nastypuj~co: 

Lp Nazwa wskaznika 

Wysokosc zgodnie z 

WieloletnilJ PrognozlJ 

FinansowlJ na 2013 r. 

prognoza na 

30.06.2013r. 

1 
Wskainik zadluzenia do dochod6w og61em z art. 170 ufp z 2005 r., 

bez uwzglydniania wyl<}czen 

7,82 % 

2 

Wskainik planowanej l~cznej kwoty splaty zobowi<}Zan z art. 169 

ust. 1 ufp z 2005 r. do dochod6w og6!em, bez uwzglydnienia 

wyl~czen 

3,57 % 

3 

Wskainik planowanej l~cznej kwoty splaty zobowi<}zan z art. 169 

ust. 1 ufp z 2005 r. do dochod6w og6!em, po uwzglydnieniu 

2,01 % 

wyl~czen przypadaj~cych na dany rok 



4 

Dopuszczalny wskaznik splaty zobowiltzan z art. 243 ustawy, po 

uwzglydnieniu wyl~czen okreslonych wart. 36 ustawy z dnia 7 

grudnia 2012 r. 0 zmianie niekt6rych ustaw w zwi~zku z realizacj~ 

ustawy budzetowej, obliczony w oparciu 0 plan 3 kwartal6w roku 

poprzedzaj~cego rok budzetowy 

4,24 % 

5 

Dopuszczalny wskaznik splaty zobowi~zan z art. 243 ustawy, po 

uwzglydnieniu wyl~czen okreslonych wart. 36 ustawy z dnia 7 

grudnia 2012 r. 0 zmianie niekt6rych ustaw w zwi~zku z realizacj~ 

ustawy budzetowej, obliczony w oparciu 0 wykonanie roku 

poprzedzaj~cego rok budzetowy 

5,77 % 

6 

Spelnienie wskaznika splaty zobowi'!Z<ln okreslonego w art. 243 

ustawy, po uwzglydnieniu zobowi~zan zwi~zku wsp6ltworzonego 

przez jednostky samor~du terytorialnego oraz po uwzglydnieniu 

wyl~czen, obliczonego w oparciu 0 plan 3 kwartal6w roku 

poprzedzaj~cego rok budzetowy 

TAK 

7 

Spelnienie wskainika splaty zobowi~zan z art. 243 ustawy, po 

uwzglydnieniu zobowi~zan zwi~zku wsp6ltworzonego przez 

jednostky samorz~du terytorialnego, po uwzglydnieniu wyl~czen, 

obliczonego w oparciu 0 wykonanie roku poprzedzaj~cego rok 

budzetowy 

TAK 

W okresie przyjytym we Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mala Wid na 

dzien 30.06.2013 r. brak jest zagrozen w dalszej realizacji wydatk6w. 

W JT 



Wykaz przedsi~wzi~(; zostal okreslony w zalqczniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

W wyniku zmian planowane przedsiywziycia na 2013 r. osiqgny1y nastypujqce wielkosci: 

Plan przedsiywziyc biezqcych 14.860,00 zl 

Wykonanie przedsiywziyc biezqcych 11.606,67 zl 

tj. 78,1 % ogolnego planu 

Plan przedsiywziyc majqtkowych 2.236.431,00 zl 

Wykonanie przedsiywziyc majqtkowych 976.634,43 zl 

tj. 43,7 % ogolnego planu 

W okresie sprawozdawczym pozosta1e przedsiywziycia wieloletnie okreslone wart. 226 

ustawy 0 finansach publicznych nie wystqpi1y . 

Przedsi~wzi~cia bie:i~ce. 

W przedsiywziyciach biezqcych gminy zabezpieczono kwoty 14.860 zl na programy, 

projekty lub zadania zwigzane z programami realizowanymi z udzialem srodkow, 0 

ktorych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 11.606,67 zl, co stanowi 78,1% planu, w tym na: 

realizacjy projektu pn. "Dziecifca akademia przyszlosci"- wyr6wnywanie szans 

edukacyjnych uczni6w poprzez dodatkowe zajycia rozwijajqce kompetencje kluczowe w 

szko1ach podstawowych. Projekt sfinansowany ze srodk6w Europejskiego Funduszu 

Spo1ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita1 Ludzki 2007-2013. 

Projekt dotyczy1 dofmansowania przeprowadzanych zajyc pozalekcyjnych w Szkole 

Podstawowej w Ma1ej Wsi w roku szkolnym 2012/2013. 



Przedsittwzittcia maj~tkowe 

W przedsiywziyciach majqtkowych zabezpieczono srodki na programy, projekty lub 
zadania zwigzane z programami realizowanymi z udzialem srodkow, 0 ktorych mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 

W okresie sprawozdawczym planowane przedsiywziycia majqtkowe w wysokosci 
2.236.431 zl wydatkowano w kwocie 976.634,43 zl, co stanowi 43,7 % planu, na nastypujqce 
zadania: 

- " Przebudowa drogi gminnej Nr 290824W Chylin - Zakrzewo na ode. 4.034 mb ", 

Srodki zabezpieczone w budzecie w kwocie 1.489.079 zl zostaly wydane w 22,6 %, 
tj. w wysokosci 336.368,94 zl, (srodki wlasne : 85.463,32 zl, dofinansowanie: 250.905,62 zl) 
na aktualizacjy kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji wykonania i odbioru rob6t, 
uslugy poligraficznq oraz za czysciowe wykonanie rob6t budowlanych. Zadanie bydzie 
kontynuowane i zakonczone w II p6lroczu 2013 r. 
Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. "Modernizacja 
Gminach regionu p1ockiego szansq ich dynamicznego rozwoju" 
Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Priorytet III 
transportowy" Dzia1anie 3.1 "Infrastruktura drogowa". 

i przebudowa dr6g 
i dofinansowane 

"Regionalny system 

w 
z 

- "Modernizaeja swietliey wiejskiej w W?grzynowie" 

Zaplanowane srodki w wysokosci 249.483 zl wydatkowano w kwocie 142.397,76 zl, 
tj. 57,1 % planu. 
Na realizacjy zadania zostalo przyznane dofinansowanie w ramach dzia1ania "Odnowa i 
rozw6j wsi" objyte Programem Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2007-2013 - Dzialanie 
413 "Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju". Ostateczne rozliczenie realizacji zadania i 
wplyw srodk6w z dofinansowana dokonane zostanie w II p61roczu 2013 r. po zlozeniu 
wniosku 0 p1atnose. 

- " Budowa boiska wielofunkeyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Malej Wsi " 

Zaplanowane srodki finansowe w wysokosci 497.869 zl zosta1y wydatkowane w wysokosci 
497.867,73 zl (srodki wlasne: 208.467,51 zl, dofinansowanie: 289.400,22 zl). 
Zadanie zostalo wsp61finansowane ze srodk6w Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na 
lata 2007-2013 Dzialanie 413 "Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji 
odpowiadajqcych warunkom przyznania pomocy w ramach dzia1ania "Odnowa i rozw6j wsi". 
Zadanie zostalo zrealizowane w 2012 r. W grudniu 2012 r. miala nastqpie platnose z tytulu 
realizowanego zadania dla inspektora nadzoru i wykonawcy rob6t. Jednak z uwagi na blqd 
Banku Gospodarstwa Krajowego, za posrednictwem kt6rego miala bye sfinansowana 
inwestycja z pozyczki z budzetu panstwa na wyprzedzajqce finansowanie w ramach PROW 
2007-2013, platnose nastqpi1a w I kwartale 2013 r. 

Pozos tale przedsiywziycia wieloletnie okreslone wart. 226 ustawy 0 finan ach publicznych 
nie wystqpily. 

w 1 



Zal~cznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I polrocze 2013 r. 

'OITGMINY 
MAtA WIES 

Wieloletnia Prognoza Finansowa 

Wyszczeg61nie 
nie 

Dochody og6lem 

z lego: 

Dochody biez'lce 

wtym: 

Dochody 
maj'llkowe 

wtym: 

z tylulu dolacji 
ze 

oraz srodk6w 
sprzedazy 

przeznaczonych
maj'llku 

na inwestycje 

dochody z tylulu 
udzialu we wplywach z 
podalku dochodowego 

od os6b fizycznych 

dochody z tylulu 
udzialu we 

wplywach z podatku 
dochodowego od 
os6b prawnych 

podalki i oplaty 

wtym: 

z subwencji 
og61nej 

z tylulu dotacji i 
srodk6w 

przeznaczonych 
na cele biez'lce 

z podatku od 
nieruchomosci 

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1 .2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1 .5 1.2 1.2.1 1.2.2 

Formula (1 .1J+(1 .21 

Wykonanie 2010 15 509 578,68 15452399,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57178,96 22178,96 0,00 

Wykonanie 2011 16 817 868,04 16250735,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567132,90 63425,90 0,00 

Wykonanie 2012 17100069,08 16 282 802,97 1 688179,00 28034,49 2686340,67 1 359877,81 8764492,00 3115756,81 817266,11 220969,08 596297,03 

Plan 2013 18 459 863,55 16920341,55 1 913976,00 20000,00 3134183,00 1 451 317,00 8805884,00 2859958,55 1 539522,00 26843,00 1 512879,00 

Wykonanie 

r 30.06.2013 r. 
9761 616,51 9208203,89 798576,00 23870,10 1439464,86 711433,37 5064810,00 1771748,22 553412,62 12147,00 541 265,62 

2014 16861 043,00 16861 043,00 1 850000,00 20000,00 3550000,00 1500000,00 8700000,00 2400000,00 0,00 0,00 0,00 

2015 17 029 654,00 17 029 654,00 1 875000,00 20000,00 3700000,00 1 550000,00 8725000,00 2450000,00 0,00 0,00 0 ,00 

2016 17 200 000,00 17200000,00 1 900000,00 20000,00 3800000,00 1 600000,00 8800000,00 2500000,00 0,00 0,00 0,00 

2017 17 200 000,00 17 200000,00 1900000,00 20000,00 3800000,00 1600000,00 8800000,00 2500000,00 0,00 0,00 0,00 

201e 17200000,00 17200 000,00 1 900000.00 20000,00 3800000,00 1600000,00 8800000,00 2500000,00 0 ,00 0,00 0,00 

2019 17 200 000,00 17200000,00 1 900000,00 20000,00 3800000,00 1 600000,00 8800000,00 2500000,00 0,00 0,00 0,00 

2020 17200000,00 17200000,00 1 900000,00 20000,00 3800000,00 1600000,00 8800000,00 2 SOO 000,00 0,00 0,00 0,00 
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l tego: 
I 

wtym: I 

wtym: wtym: 

na SlJlat~ przejQlych 

I 

gwaranc;e i por~enia zobowi4UIr'l 
podlegajftcs wytctczeniu z samodzjelnego 
limit6w S~(y lobowiftzal'l publicznego zaldadu 

Wyslczeg61nienie Wydatki og6lem 
ok.reSlonych wan. 243 ust. opiekJ zdrowotnej odsetki i dyskonto Wynik budzetu I 

Wydatki biez'lce l tytulu por~en i 
3 pl<l 2 ustBwy z dnia 27 przeksztatconego na wydatki na obslug~ okreslone wart. 243 Wydatki maj'ltkowe 

sierpnia 2009 r. 0 finansach zasadach okrMlonych w 
gwarancji publicznych (Oz. U. Nr 157. przepisach 0 dlugu us!. 1 ustawy lub art. 

POl.. 1240, Z p6fn. zm.) lub dz~lnoki leCzniczej. w 169 us!. 1 ufp l 
art. 169 USI. 3 pl<l2 ustBwy wysokoSci w jakiej nie 2005 r.z dnia 30 czerwca 2005 r. 0 pod legajft sfinansowaniu 
finansach pubflcznych (Dz. dOlacjft z budtelu 

U. Nr 249, poz. 2HM. Z pa~stwa) 
p6tn. zm.) 

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1 .1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.2 3 

Formula [2.1] + [2.2] [1]-{2] 

Wy1<onanie 2010 17337652,31 14461 429,68 0,00 0,00 0,00 11194,88 11194,88 2876222,63 -1 828 073,63 

Wy1<onanie 2011 16262988,78 15 168 082,92 0,00 0,00 0,00 65810,33 65810,33 1094 905,86 554879,26 
Wy1<onanie 2012 16 556 763.09 15 822 820,82 0,00 0,00 0,00 103 082,94 103 082,94 733942,27 543305,99 

Plan 2013 19531227,55 16 750 800,55 0,00 . -=---0.00 0,00 100 000,00 100 000,00 2780427,00 -1 071 364,00 
Wykonanie 

9511405,34 8450 399,43 0,00 0,00 0,00 42845,96 42845,96 1061005,91 250 211,17 30.06.2013 r. ... ', . 
2014 16661 043,00 15889250,00 0,00 0,00 0,00 84 000,00 84 '0-00,00 771793,00 200 000,00 

2015 16 794 654,00 16 073 305,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 110 000,00 721 349,00 235 000,00 
2016 16828505,44 16 350 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 478505,44 371494,56 

2017 16950 000,00 16 330 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 620 000,00 250 000,00 
2018 16 950 000,00 16320 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 630 000,00 250 000,00 

2019 17 000 000,00 16 300 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 700 000,00 200 000,00 

2020 16934 288,79 16 300 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 634 288,79 265711,21 
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Wyszczegolnie 
nie 

Przychody 
budzetu 

z tego: 

Nadwytka 
budzetowa z lat 

ubieglych 

wtym: 

Wolne ~rodki , 0 
ktorych mowa w 

art. 217 ust.2 pkt 6 
ustawy 

wtym: 

Kredyty, 
poZyczki, 

emisja 
papierow 

warto~ciowych 

wtym: 

Inne przychody 
niezwiqzane z 
zaciqgni~ciem 

dlugu 

wtym: 

na pokrycie 
deficytu budzetu 

na pokrycie 
deficytu budietu 

na pokrycie 
deficytu 
budzetu 

na pokrycie 
deficytu budzetu 

Lp 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 

Formula 

Wykonanie 2010 

[4.1) + [4.2) + [4.3) + 

14.41 
1 515760,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1 515760,56 0,00 0,00 0,00 

Wykonanie 2011 965345,77 0,00 0,00 0,00 0,00 965345,77 0,00 0,00 0,00 

Wykonanie 2012 1477 504,06 0,00 0,00 1477 504,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plan 2013 1630 765,00 0,00 0,00 877 914,00 677 271,00 752851,00 394 093,00 
Wykonanie 

30062013 r 
2 073 620,27 205464,28 0,00 1 578755,77 0,00 289400,22 0,00 0,00 0,00 

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 0,00 0,00 

-
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Wyszczeg61nienie 
RozchOdy 
budzetu 

z tego: 

Kwota dlugu 

wtym: Kwota 
zobowiqzan 

wynikaj'lCYch z 
przej~a przez 

jednostk~ 

samorz'ldu 
terytorialnego 

zobowiqzan po 
likwidowanych 

i 
przeksztalcany 

ch 
jednostkach 

zaliczanych do 
sektora 

Splaty rat 
kapitalO'NYch 

kredyt6w i 
pOZyczek oraz 

wykup papier6w 
wartosciowych 

wtym: 

Inne rozchody 
niezwiqzane ze 

splal'l dtugu 

lItczna kwola 
wylqczerl z 

ograniczer\ dlugu 
okreslonych w art. 

170 us!. 3 ufp z 
2005 r. oraz wart. 

36 uSlawy 0 
zmianie niekl6rych 
uSlaw w zwi'lZku z 
realizacjq uslawy 

budielowej 

wtym: 

Wska±nik 
zadluzenia do 

dochod6w 
og6lem 

okreslony wart. 
170 ufp z 2005 

r., bez 
uwzgl~dniania 

wyl'lczen 
okreslonych w 

pkt6.1. 

Wskainik 
zadluzenia 

do dochOd6w 
og6lem, 0 

kt6rym mowa 
wart. 170 

ufp z 2005 r., 
po 

uwzg~dnieni 

u wylctczen 
okreslonych 
w pkt 6.1. 

bpna kwota przypadajlteyCll na 
dany rok kwot wybtczen 

okreSlonych w: an . 2"3 ust. 3 pkl 
1 ustawy (lub an. 169 ust. 3 pkt 1 
ufp z 2005 r.), an . 1218 ustswy z 

<fnia 27 sierpnia 2009 r. -
Przepisy wprowadza~ce uSl~ 0 
finansach pubUcznyetl (Oz . U. Nr 
157, poz. 12.1, z pelin. lIn .) OI1lZ 
art 36 uSlawy z dnia 7 grudnia 
2012 r. 0 zmianie niekt6rych 
ustaw W ZWTltzku z realizBcj.ll 

u5tswy budtetowej (Oz.U. poz. 
1.56) 

wtym: 

kwota wytqczen z 
ograniczen dlugu 
okreslonych wart. 

170 us!. 3 ufp z 
2005 r. 

kwola 
przypadajqcych na 

dany rok kwOI 
wylqczerl 

okreSionych wart. 
243 us!. 3 pkt 1 

uslawy lub art. 169 
us!. 3 pkt 1 ufp z 

2005 r. 

Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.2 6 6.1 6.1.1 6.2 6.3 7 

Formula (5.1) + (5.2) (6)1(1 ((6H6.1)1(l) 

Wykonanie 2010 250000,00 250000,00 0,00 0,00 0,00 1 515760,56 0,00 495760,56 9,77% 9,77% 0,00 

Wykonanie 2011 665760,56 665760,56 0,00 495760,56 0,00 1 815345,77 0,00 0,00 10,79% 10,79% 0,00 

Wykonanie 2012 236 590,00 236590,00 0,00 0,00 0,00 1578755,77 0,00 0,00 9,23% 9,23% 0,00 

Plan 2013 559401,00 559401,00 289401,00 289401,00 0,00 f772205,77 0,00 0,00 7,82% 7,82% 0,00 

Wykonanie 30.06.2013 r. 424400,22 424400,22 289400,22 289400,22 0,00 1443755,77 0,00 0,00 14,79% 14,79% 0,00 

2014 200000,00 200000.00 0,00 0,00 0,00 1 572205,77 0,00 0,00 9,32% 9,32% 0,00 

2015 235000.00 235000,00 0,00 0,00 0,00 1 337205,77 0,00 0,00 7,85% 7,85% 0,00 

2016 371 494,56 371494,56 0,00 0,00 0,00 965711,21 0,00 0,00 5,61% 5,61% 0,001 
2017 250000,00 250000,00 0,00 0,00 0,00 715711 ,21 0,00 0,00 4,16% 4,16% 0,00 

2018 250000,00 250000,00 0,00 0,00 0,00 465711,21 0,00 0,00 2,71% 2,71% 0,00, 

2019 200000,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 265711,21 0,00 0,00 1,54% 1,54% 0,001 
2020 
--

265711,21 265711,21 0,00 
-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,001 

1 
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Relaqa zr6wnowatenia wydatkOw bie1qcych, 0 Wsl<aZnik splaty zobowi'lZ"n 
IIlOreJ ITlOW1I wan. 2..2 ustawy 

Infonnacja 0 
spetnlenlu Infonnaqa 0 

Dopu$2ezalny 
ws!<aZn;kaspiaty spelnieniu 

Wskatnik planowanej Oopuszczalny wskainik wska.!n;k splaly 
zobo'lvi<l.zafl wsl:unlka splaly 

Wskafnik Wskafnik II!=eJ kwo'y spIa'y 
Wskafnik ptanowanej 

splaly zobowiltzan zOborW'i<l.zsfl 
okreSlonego w art . ZobowiC\Z3f1 

Ii!CZnej kwo.y spIa'y WSkatnik planowanej 243 usttlWy, po okreSlonego wart. 
planO\¥anej ''1cznej planO\¥anej ''1cznej zobowt~afl. 0 kt6rej 

zobowi<l.zsfl, 0 ktOrej Kwota zobowi4\Zan Ii!CZnej ~y spla'y 
okre$k)ny wan. 2"3 okreslony wan. 2"3 

ltWZgl~nienju 243 usttlWy, poR6tnlca m;fIdzy 
kwoty splaty kwoly splaty mowa wart. 2.. 3 ust. 1 

mowa wan. 2"3 uSl . 1 ZWi~1w zo~f1. 0 kt6rej 
ustawy, po ustawy, po 

zobowi4\Zafi ltWZgl~nleniudOChooami bieU(cymi. ustawy do dodlod6w uwzgl~nieniu ltWZgl~nieniu 
~kszonymio zobowi'lZan, 0 zobowi'lZ8ll, 0 kl6rej og6ern, bez 

ustawydododlod6w wsp/>I1worzone<;joprzez mowa wart. 2"3 ust 1 
wyfItczen o~onych WYII!czen zwillZiW zobowiltzsfl 

nadwyZk~ budtetOWll kt6rej mows wart, mO\¥a wart. 169 usl. uwzgl~nienia 
ogOlem, bel jednostk~ samolL~u ustawy do dodlod6w 

wart. 36 usurwy z dnia ~nychwan. 
wsp6ftworzonego zwI~zJw 

Wyszczeg61nienie ROinlca mi~zy ok~on<l. w pkt ".1. I 169 usl 1 ufp z 1 ufp z 2005 r. do zobowi~n zwillZiW 
uwzgl~n+enla tetylorialnego og6lem, po 

7 grudnia 2012 r. 0 36 uSlIWy z dnia 7 
przez Jednostk~ wsp/>I1worzone<;jO 

doc:hodami biei4cymi a wolne irocIki okreSIone 2005r. do dochod6w og6Iem, po wsp/>I1worzone<;jO przez zClbOwl4zafl zwi<l.zku przypadai'lcych do uwzg l ~ieniu 
zmianie niek.t6rych gRldnia 2012 r. 0 

sal1lOl"ZJldu przez jednostkQ 

wydatkami biet.\CY1l1i wptct ".2. a jednostk~ S8mor2~U 
wsp/>I1worzone<;jo przez sp«alywdanym roku ZObowiltZSn ZWictzku 

ustaw w Z'Ni<l.zku z zmianie nieklOryel1 
le<ytorialne<;jO S8mor2~U 

wydatkami bie1qcymi , 
docttod6w og6lem, UW2gl~nieniu 

letylorialnego i bez 
,i6Clnostk~ samorzctdu budtetowym, wsp/>I1worzone<;jO prze. 

reahzacjlt ustawy ustaw w zwi<l.zku z 
oraz po tel)1orialnego oraz 

pomniejszonymi(6D 0 bez UW2gl~nienia WY/'1CZen 
ltWZg~niania 

le""orialne<;jO, po podlegaj<l.C8 doliczeniu jednostk~ samorz~u 
bud1etowej , obIiczony re.lizacj~ IJS1t1Wy 

uwzg~nieniu po uwzgl¢dnieniu 

wydatki okrMkw1e w WY/'1CZen pl4)'padaj'lcych na w,qczen uwzgl~nleniu wytQczefi zgodnie z art 2« le1)1orialnego oraz po 
w oparciu 0 plan 3 budietOtYWej, 

w,qczen wyfItczen 

p1Q 2.1.2. okreslonych w pia dany rok okreslonych p<Zypad8j4CYch na 
przypadal4CYch na dany ustawy uwzgl~nieniu 

kwanat6w roku obIiczony w oparciu 
okte$lonych w p1Q olue$lonych w p1Q 

5.1.1. w pI<! 5.1.1 . dany rok okrdlonych w 
rok o~onych w ptct wyfItczen 

poprzedzaj<l.cego !'Ok o wykonanie roku 
5.1.1 ., 5.1.1.. obhczonego 

5.1.1. obIiczonego IN w opatdu 0
pkt 5.1.1. budtetowy poprzedzal4cego 10k 

oparciu 0 plan 3 wykonanie roku 
budtelowy 

kwartal6w lOku poprzedzaJ~cego 

poprzedzaj4cego rok budtelowy 
rok bud1etowy 

Lp 8.1 8.2 9.1 9,2 9.3 9,4 9.5 9.6 9.7 9.7.1 9.8 9,8,1 

Formula [1 .1[  [2.1] [1.1) + (' .') + [' .2) «2.1.1) + (2 .1.3.1) + «2.1.1J + [2.1.3.1) +[5.1) «2.1.1.] + )2.1.3.') + «2.1.1) + )2.1.3.11 + )5.1J «2.1.1J+j2.1.3.', + ~nia z trzech ~nia ztrzech 
[9.6]- [9.7] [9.6]- [9.7.1]

[2.')-)2.'21 )5.'1)/[') )5.1.11) / )'1 [5.') /[11 - )5.' .') / ).) [5.')+)9.5)-)5.1.1) j~'1 poprzednlch la. (9,6,') poprzednich lat 

Wykonanie 2010 990 970,04 990 970,04 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 0,00 1,68% 0,00% 0,00% TAK TAK 

Wykonanie 2011 1 082652,22 1 082652,22 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 0,00 4,35% 0,00% 0,00% TAK TAK 

Wykonanie 2012 459982,15 1 937486,21 1,99% 1,99% 1,99% 1,99% 0,00 1,99% 0,00% 0,00% TAK TAK 

Plan 2013 169541,00 1047455,00 3,57% 2,01% 3,57% 2,01% 0,00 2,01% 4,24% 5,77% TAK TAK 

Wykonanie 
757804,46 2542024,51 6,76% 3,79% 6,76% 3,79% 0,00 3,79% 4,24% 5,77% TAK TAK30.06.2013 r, 

2014 971 793,00 971 793,00 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 0,00 1,68% 2,41% 3,95% TAK TAK 

2015 956 349,00 956349,00 2,03% 2,03% 2,03% 2,03% 0,00 2,03% 2,06% 3,60% TAK TAK 

2016 850 000,00 850 000,00 2,74% 2,74% 2,74% 2,74% 0,00 2,74% 4,15% 4,15% TAK TAK 

2017 870 000,00 870 000,00 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 0,00 1,92% 5,44% 5,44% TAK TAK 

2018 880000,00 880 000,00 1,86% 1,86% 1,86% 1,86% 0,00 1,86% 5,21% 5,21% TAK TAK 

2019 900 000,00 900 000,00 1,45% 1,45% 1,45% 1,45% 0,00 1,45% 5,04% 5,04% TAK TAK 

2020 900 000,00 900 000,00 1,84% 1,84% 1,84% 1,84% 0,00 1,84% 5,14% 5,14% TAK TAK 
- - -
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-~I 

Wyszczeg61nienie 

Przeznaczenie 
prognozowanej 

nadwyiki 
budzetowej 

w tym na: Intormacje uzupelniajqce 0 wybranych rodzajach wydatk6w budzetowych 

Splaty kredyt6w, 
poZyczek i wykup 

papier6w 
warto~iowych 

Wydatki biezqce na 
wynagrodzenia i 
skladki od nich 

naliczane 

Wydatki zwiqzane 
z funkcjonowaniem 
organ6w jednostki 

samorzqdu 
terytorialnego) 

Wydatki obj~te 
limitem art. 226 

us!. 3 ustawy 

z tego: 

Wydatki 
inweslycyjne 

kontynuowane 

Nowe wydatki 
inwestycyjne 

Wydatki 
majqtkowe w 
tormie dotacji I

bieZqce majqtkowe 

Lp 10 10.1 11 .1 11 .2 11 .3 11 .3.1 11.3.2 11 .4 11 .5 11 .6 

Formula [11 .3.1J + [11 .3.2J 

Wykonanie 2010 0,00 0,00 7979200,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wykonanie 2011 0,00 0,00 8621 547,77 0,00 568708,00 555757,00 12951 ,00 0,00 0,00 0,00 

Wykonanie 2012 543305,99 236590,00 8381 529,24 1658830,11 469155,43 469155,43 0,00 541 305,11 192232,31 404,85 

Plan 2013 0,00 0,00 8194 874,05 1954 093,00 2251 291,00 14860,00 2236431 ,00 2236431 ,00 515700,00 18296,00 

Wykonanie 30.06.2013 r. 0,00 0,00 4324981,83 1038406,65 988241,10 11 606,67 976634,43 976634,43 78576,13 5795,35 
2014 200 000,00 200 000,00 9150 525,00 1850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771 793,00 0,00 

2015 235 000,00 235 000,00 9150 525,00 1 875 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721349.00 0,00 

2016 371494,56 371 494,56 9150525,00 1 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478505,44 0,00 

2017 250 000,00 250 000,00 9150525,00 1 900000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620 000,00 0,00 

2018 250 000,00 250000,00 9150 525,00 1900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630 000,00 0,00 

2019 200 000,00 200 000,00 9150 525,00 1900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 

2020 265711 ,21 265711,21 9150 525,00 1 900000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634 288,79 0,00 
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~ 

Wyszczeg61nienie 

Finansowanie program6w, projekt6w lub zadar'i realizowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 plct 2 i 3 ustawy 

Dochody bietqce 
na programy, 

projekty lub zadania 
finansowane z 

udzialem srodk6w, 
o kt6rych mowa w 

art. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 
ustawy 

wtym: 
Dochody 

majqtkowe na 
programy, projekty 

lub zadania 
finansowane z 

udzialem srodk6w, 
o kt6rych mowa w 

art. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 
ustawy 

wtym: 

Wydatki biei:<lce na 
programy, projekty 

lub zadania 
finansowane z 

udzialem srodk6w, 0 

kt6rych mowa wart. 
5 ust 1 pkt 2 i 3 

ustawy 

wtym: 

Wydatki bietqce 
na realizacj~ 

finansowane 
programu, 

projektu lub 
srodkami 

zadania 
okreslonymi w art. 5 

wynikajqce
us!. 1 plct 2 ustawy 

wylqcznie z 
zawartych um6w z 

podmiotem 

srodki okreslone w 
art. 5 us!. 1 pkt 2 

ustawy 

wtym: 

srodki ok res lone 
wart. 5 us!. 1 pkt 

2 ustawy 

wtym: 

srodki okreslone wart. 
5 us!. 1 pkt 2 ustawy 
wynikajqce wylqcznie 
z zawartych um6w na 
realizacj~ programu, 
projektu lub zadania 

srodki okreslone w 
art. 5 ust 1 plct2 

ustawy wynikajqce 
wylqcznie z 

zawartych um6w na 
realizacj~ programu, 
projektu lub zadania 

Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 

Formula 

WyI<onanie 2010 0,00 137385,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wyl<onanie 2011 0,00 153763,63 0,00 0,00 496707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wykonanie 2012 11494,10 8434,41 8434,41 586297,03 586297,03 586297,03 20 802,81 17 338,27 17 338,27 

Plan 2013 126 020,00 107117,00 107117,00 1 512879,00 1 512879,00 1 512879,00 129250,00 107117,00 107117,00 

Wykonnaie 30.06.2013 r. 88236,67 75001,17 75001,17 541265,62 541265,62 541265,62 88236,67 75001,17 75001,17 

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 
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Wyszczeg61nienie 

Kwoty dotyCZ1jC8 prze~a i splaty zobowi¥3n po samodzielnych publicznych zakladach opieki zdrowolnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 

Wydatki maj'ltkowe 
na programy, 

projekty lub zadania 
finansowane z 

udzialem Srodk6w, 
o kt6rych mowa w 

art. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 
ustawy 

wtym: Kwota zobowi¥<ln 
wynikaj'lcych z 
przej~ia przez 

jednostk~ 

samofZ<ldu 
terytorialnego 

zobowi'lzarl po 
likwidowanych i 

przeksztalcanych 
samodzielnych 

Dochody 
budzetowez 
tytulu dotacji 

celowej z budzetu 
parlstwa, 0 kt6rej 
mowa wart. 196 
ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. 
o dzialalnosci 

leczniczej (Dz.U. 

Wysokosc 
zobowi'lzan 

podlegaj'lCYch 
umorzeniu, 0 kt6rym 

mowa wart. 190 
ustawy 0 

dzialalnosci 
leczniczej 

Wydatki na splat~ 
przej~tych 

zobowi¥<ln 
samodzielnego 

publicznego zakladu 
opieki zdrowotnej 

przeksztalconego na 
zasadach 

okreslonych w 
przepisach 0 

Wydatki na splat~ 
przej~tych 

zobowi¥<lt'l 
samodzielnego 

publicznego 
zakladu opieki 

zdrowotnej 
likwidowanego na 

zasadach 
okreslonych w 

Wydatki na 
splat~ 

zobowi¥<ln 
samodzielnego 

publicznego 
zakladu opieki 

zdrowotnej 
przej~tych do 

konca 2011 r. na 
podstawie 

Wydatki 
biez'lce na 
pokrycie 

ujemnego 
wyniku 

finansowego 
samodzielnego 

publicznego 
zakladu opieki 

zdrowotnej 

finansowane 
srodkami 

okreslonymi wart. 5 
usl 1 pkt 2 ustawy 

Wydatki maj'ltkowe na 
realizacj~ programu, 
projektu lub zadania 

wynikaj'lce wy/<jcznie z 
zawartych um6w z 

podmiotem 
dysponuj'lcym 

srodkami, 0 kt6rych 
mowa wart. 5 usl 1 pkt 

Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 13.1 13 .2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 

Formula 

Wykonanie 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Wykonanie 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Wykonanie 2012 5775,75 922,38 922,38 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 

Plan 2013 

Wykonanie 30.06.2013 r. 

2201727,00 

976634,43 

1 512879,00 

541265,62 

1 512879,00 

541265,62 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2014 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 
--

O~ 
-

0,00 
-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Dane uzupelniaj~ce 0 dlugu i jego splacie 

Wyszczeg61nienie 

Splaty rat 

kapitalowych oraz 
wykup papier6w 

rt S . 
w 
kt 
a 
6 

0 hC10wych 
, 0 

ryc mowa w 
kt 5 1 

'k . 
p .., wym aJClce'" . tyt I 

WY''1czme z u u 
zobowi¥an juz 

zaciClgni~tych 

Kwota dlugu, 
kt6rego planowana 
plat d k' sao ona Sl~ z 

wyd tk'"" b d ' t a vvv u ze u 

Wydatki 
. .. dl

zmmeJszaJ~ce ug 

. 
splata ZoboW1~zan 
wymagalnych z lat .. 

poprzedmch Innych .. k' 
mz w p t 14.3.3 

w tym: 

zwi¥ane z 
umowami 

zaliczanymi do 

tytul6w dluznych 
.wllczanych w 

panstwowy dlug 

publlczny 

W 'k .. 
ym operaCJI 

niekasowych 
wyplaty z tytulu wplywaj~cych na 

k diu ( .wymagalnych wot~ gu m.ln. 
.... 6" 

por~en I gwaranql umorzema, r zmce 

kursowe) 

lp 

Formula 

14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 

Wykonanie 2010 

Wykonanie 2011 

Wykonanie 2012 

Plan 2013 

Wykonanie 30.06.2013 r. 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

0,00 

0,00 

236590,00 

559401,00 

424400,22 

200000,00 

235000,00 

371 494,56 

154261 ,21 

116000,00 

116 000,00 

116000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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SlronaWOJTGMINY Dokument podpisany elektronicznie 

MAtA WIE.$. ~ k d" , d IJIJ'PFvvy az prze S/~WZ/~C 0 VVI 

Jednostka Okres 

L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji l<jczne naktady 
Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 

Limit 

koordynuj<jca od do 
finansowe zobowi<jzan 

1 Wydatki na przedsi~wziE1cia-ogotem (1.1 +1.2+1.3) 2264646,00 2251 291,00 0,00 0,00 0,00 2251 291,00 

1.a - wydatki biez'lce 21 254,00 14860,00 0,00 0,00 0,00 14860,00 

1.b - wydatki maj'ltkowe 2243392,00 2236431 ,00 0,00 0,00 0,00 2236431,00 

Wydatki na programy, projekty lub zadania zwi'lzane z programami 
~ 

1.1 realizowanymi z udziatem srodkow, 0 ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2264646,00 2251 291,00 0,00 0,00 0,00 2251 291,00 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. 0 finansach publicznych (Oz.U.Nr 157, _. -

poz.1240,z pMn.zm.), z tego: I 

1.1.1 - wydatki biez'lce 21254,00 14860,00 0,00 0,00 0,00 14860,00 

Dzieci?ca akademia przyszlosci 

1. 1. 1.1 wyr6wnywanie szans edukacyjnych MALA WfE$ 2012 2013 21254,00 14860,00 0,00 0,00 0,00 14860,00
uczni6w poprzez dodalkowe zajl?cia 
razwijajqce kompelencje kfuczowe w 
szkolach podslawowych 

1.1 .2 - wydatki maj'ltkowe 2243392,00 2236431,00 0,00 0,00 0,00 2236431,00 

Budowa boiska wiefofunkcyjnego przy 
Urzqd Gminy w Malej

1. 1.2. 1 Szkofe Podslawowej i Gimnazjum w Malej 
Wsi 

2012 2013 498115,00 497869,00 0,00 0,00 0,00 497869,00 
Wsi 

1. 1.2.2 
Modernizacja swie/ficy wiejskiej w Urzqd Gminy w Malej 

2010 2013 251215,00 249483,00 0.00 0,00 0,00 249483,00
W?grzynowie Wsi 

1. 1.2.3 
przebudowa dragi gminnej Nr 290824 W Urzqd Gminy w Malej 

2008 2013 1494062,00 1489079,00 0,00 0,00 0,00 1489079,00
Chyfin-Zakrzewo na odc. 4.034 mb Wsi 

1.2 
Wydatki na programy, projekty lub zadania zwi'lzane z umowami 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 

1 

1.2.1 I- wydatki biez'lce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2 - wydatki maj'ltkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione 
.. 

1.3 
w pkt 1.1 i 1.2},z tego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



2 SIron a 
Dokument podpisany elektronicznie 

1.3.1 - wydatki biez"ce 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.2 - wydatki maj"tkowe 
- -------------------------- - ----------------

0,00 
------------

0,00 0,00 0,00 
-------

0,00 0,00 

\v Crt J 1" 




Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego 

w GBP w Malej Wsi i filii Dzienanowo za I polrocze 2013. 


PRZYCHODY Planowano: Wykonano: 

Dotacje UO 200000 99996 
Dotacje inne (zakup ksicrzek) 6500 -
Odsetki 8 7 
Orange( Internet) 1 766 1 766 

RAZEM PRZYCHODY 
208274 101 769 

ROZCHODY: 

1. Koszty wynagrodzeii: 168650 90262 
-wynagrodzenia osobowe , pochodne i FP 138600 68899 
-nagrody, pochodne i FP 19200 14 118 
- sprzettanie w OBP i filii z pochodnymi 2850 1 064 
-FSS 3600 3 555 
-wynagrodzenia bezosobowe ( spotk. autor. ) 3500 2626 
-nagrody jubileuszowe 900 0 
2. Koszty z~cia materialow i ener~ii 33116 6146 
-materialy biurowe 800 282 
-srodki czystosci i r~czniki 600 158 
-prenumerata czasopism 1500 773 
- zakup ksietzek 21716 3412 
-energia elektryczna 3000 1 338 
-centralne ogrzewanie 2500 0 

- woda 200 82 
- materialy inne (swietl6wki) 200 86 
- wyposazenie i inne 2600 15 
3. Koszty uslug 3007 1 994 
-uslugi pocztowe i telek. Internet 2000 941 
-uslugi konserwatorskie 200 0 
-uslugi fotograficzne 100 38 
-uslugi bankowe 130 130 
- inne uslugi obce(inform, artyst, gasnice)) 577 885 

4. Pozostale koszty 3500 1192 
-koszty delegacji sluzbowych 500 159 
-nagrody rzeczowe w konkursach 1 300 0 
- szkolenia pracownik6w 500 0 
-r6Zne oplaty i skladki ( ubezpieczenia majett. ) 1200 1033 

RAZEM 208274 99594 

Mala Wies, dn. 31.07.2013r. 
KIEROWNl.K . 

Gmlnn~ Blbliolekl PU~~I 

w/es~iC/. 




Informacja 0 przebiegu 


wykonania planu finansowego 


GBP w Malej Wsi za I p61rocze 2013 r. 


Siec biblioteczn~ w gminie Mala Wies tworz~: GBP w Malej Wsi oraz filia biblioteczna 

w Dzierzanowie. 

GBP i filia biblioteczna od 2006 r. s~ finansowane dotacj~ podmiotow~ z budzetu gminy. 

W 2013 r. wysokosc dotacji z Urz~du Gminy na nasze biblioteki wynosi 200 000 zl. 

Poza tym otrzymalismy dotacj~ z Fundacji Orange na pokrycie kosztow utrzymania Internetu 

w GBP, wysokosc tej dotacji to 1 766 zl. 

Internet w naszych bibliotekach jest dost~pny dla wszystkich mieszkailc6w gminy. 

W I polroczu 2013 r. otrzymano 99 996 zl. dotacji z Urz~du Gminy ti . 50% planowanej 

kwoty. 

Powyzsza kwota zostala przeznaczona na nizej wymienione wydatki: 

• 	 Najwi~cej srodk6w finansowych przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 

90262 tj. 53% zaplanowanej kwoty: 

• 	 wynagrodzenia pracownikow oraz pochodne 68 899 zl. 

• 	 nagrody i pochodne ("Trzynastka" i Nagroda 14 118 zl. 

Samorz~dowa) 

• 	 sprz~tanie w GBP i filii z pochodnymi 1 064 zl. 

• 	 fundusz swiadczen socjalnych wyniosl 3 555 zl. 

• 	 Spotkania autorskie zorganizowano w GBP i jedno w filii: 

~ z pisark~ MaI14. Fox dla uczni6w Girnnazjum; 

~ z autork~ ksicti:ek dla doroslych Monik~ Sawick~ 

~ z pisark~ Agnieszk~ Gil autork~ ksicti:ek dla mlodziezy; 

~ z autork~ ksicti:ek dla dzieci Roksan~ J~drzejewsk~-

Wrobel; 

~ z podroZnikiem Romanem Pankiewiczem dla uczniow 

Szkoly Podstawowej w Dzierzanowie; 

Koszt ww. spotkail wyniosl. 2626 zl. 



Koszty zUZycia material6w i energii - 6146 zl tj. 19% zaplanowanej kwoty: 

• 	 na zakup ksi~ek wydano - 3412 zl. tj. 16% zaplanowanej kwoty; 

• 	 na zakup czasopism wydano 773 zl., tj. 52% zaplanowanej kwoty (prenumerujemy 

l!\.cznie 14 tytul6w czasopism, kt6re wypozyczamy takZe do domu); 

• 	 materialy biurowe to wydatek 282 zl. (zakupiono tonery do drukarki); 

• 	 koszty utrzymania naszych plac6wek (energia elektryczna i woda) to wydatek 

1 420 zl.; 

• 	 srodki czystosci zakupowala GBP, a takZe filia wydano razem 158 zl.; 

• 	 wyposazenie i inne (swietl6wki i kable do komputera) wynioslo 101 zl. 

• 	 Koszty uslug to wydatek 1 994 zl. tj. 66% planowanej kwoty: 

• 	 na uslugi pocztowe, telefoniczne oraz Interent wydalismy 941 zl., a wi~c 47% 

planu; 

• 	 uslugi bankowe - wydano 130 zl.; 

• 	 uslugi fotograficzne (wywolywanie zdj~c) - 38 zl.; 

• 	 inne uslugi obce (teatrzyk dla dzieci z Przedszkola Samomt:dowego w wykonaniu 

teatru "Art.-Re" z Krakowa, oplata za podpis elektroniczny, przegl!\.d gaSnic i 

pomiary elektryczne.) Koszt tych uslug wyni6s1 885 zl. 

• 	 Pozostale koszty wyniosly 1 192 zl. tj. 34%: zaplanowanej kwoty: 

• 	 koszty delegacji sluZbowych 159 zl. (GBP Mala Wies); 

• 	 r6me oplaty i skladki (ubezpieczenia kserokopiarki, komputer6w i ksi~gozbioru) 

wyniosly -1033 zL 

Razem wydatki w naszych bibliotekach wyniosly 99 594 zl. 


Na dzien 30.06.2013 r. jednostka nie posiada zobowi~ ani nalemosci wymagalnych i 


niewymagalnych. 


KIEROWN I!\. 
GmJn~~ Publiclne 

Wi&ifJwa .~awiCka 
Mala Wies dn.3l.07.2013 r. 



GMINNY OSRODEK KULTURY 

09-460 Mala \/IJies 


ul Plonska 2 
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NIP77lt28957 1, Hcg 51032 1<111 
 Informacja 0 wykonaniu planu finansowego 
Gminnego Osrodka Kultury w Malej Wsi 

za I polrocze 2013. 

PLANOW ANE PRZYCHODY: Plan Wykonanie 

Dotacja z U.O. 150000 150000 

Darowizny 100 100 

Odsetki 
Inne Dotacje Urzetd Marszalkowski 
Dot. Danone ( zakup lod6wki) 
Saldo na pocz. roku 

10 
43950 

750 
1 436 

6 
0 

750 
1 436 

Razem przychody 196246 152292 

PLANOWANE ROZCHODY: Planowana kwota w Wykonano 
z1 

Wynagrodzenia: 119636 65503 

- wynagrodzenia i pochodne 
-FSS 
-premie, nagrody i pochodne 
- wynagrodzenia bezosobowe 
-nagroda jubileuszowa 

102936 
2600 
12750 

0 
1350 

53190 
2571 
9742 

0 
0 

Dofinansowanie imprez kulturalnych i konkursow: 60570 12435 

-
konkurs ortograficzny dla najrnlodszych im. Anny Oawlik 
- Dni Ominy Mala Wid 
- XII biesiada pidni patriotycznej 
- dzien tradycji i historii w parku 
- inne irnprezy, wyst~py artystyczne i konkursy 
- dofinansowanie imprez i rajd6w 
-turystyka dla pokolen 

Uslugi artystyczno - edukacyjne: 

0 
30000 

1 000 
0 
0 
270 

29300 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

12435 

4040 

- ognisko rnuzyczne - nauka gry na instrurnentach 
muzycznych w cyklu rocznym 
- inne zaj~cia - warsztaty artystyczne, tw6rcze, rekreacyjne 

4040 

0 

2840 

0 

lone uslugi, zakupy i wydatki: 5300 2188 

- kursy i szkolenia pracownik6w 
- podr6ze s1uzbowe 
- wynajem autobus6w - dofinansowanie wyjazd6w 
rn10dziezy 

150 
500 

1100 

0 
168 

0 

2840 



654 
- zakup material6w do zaj~c, dekoracyjnych, 

1600- uslugi pocztowe i telefoniczne, Internet 
0 0 

-uslugi informatyczne i inne 700 308 
- inne uslugi (kominiarskie,) 500 308 
-zakup lod6wki 750 750 

23226700Koszty utrzymania placowki: 

- koszty ogrzewania 1600 0 
- energia elektryczna 3000 1338 
- materialy biurowe 200 122 
- srodki czystosci +r~czniki+ woda 300 33 
- inne oplaty i skladki (OC, Zaiks i inne) 1400 714 
- oplaty bankowe 200 115 

Wydatki na remonty i naprawy: 0 0 

- przeglqd i naprawa sprz~tu , inne remonty i naprawy 0 0 
strojenie pianin 

-naprawa sufitu, ma10wanie pomieszczen 0 0 
- inne remonty i naprawy 0 0 

Razem: 85287196246 

Razem wykonano wydatki w kwocie :osiemdziesi~t pi~c tysi~cy dwiescie osiemdziesi~t 
siedem 00/100 

Mala Wies 31.07.2013r. 



• GM1NNY O~RODEK KULTURY 
09-460 Mala Wtes 

ul Plonska 2 
teiliax 0211 .269.79.74 

NIPII42R9S711 He) 610321·110 
. Gminny Osrodek Kultury w Malej Wsi, samorz'!dowa instytucja kultury 

posiadaj,!ca osobowosc prawn,!, w I polroczu 2013r. dzialal na bazie dotacji 
podmiotowej z Urzydu Gminy w wysokosci 150 000 zl, powiykszonej 0 srodki 
przekazane przez finny Danone w wysokosci 750 zl na zakup lodowki i saldo na 
pocz'!tek roku. L,!cznie przychody GOK osi,!gnyry kwoty 152 292 zl, co 
stanowi 77% planowanych przychodow. Do konca I polrocza zrealizowano 
43% planowanych wydatkow, co stanowi wydatkowan,! kwoty 85287 zl . W 
kategorii Wynagrodzenia wydatkowano srodki w wysokosci 65 503 zl, ktore 
stanowily 77 % zrealizowanych wydatkow. ZloZyly siy na nie wynagrodzenia 
wraz z pochodnymi, Fundusz Swiadczen Socjalnych oraz nagrody wraz z 
pochodnymi. 
Pozostal,! czysc p61rocznych wydatkow w wysokosci 19 784 zl stanowily 

srodki finansowe zwi,!zane ze statutow,! dzialalnosci,! Gminnego Osrodka 
Kultury prowadzon,! w zakresie rozwoju artystycznej dzieci i mlodzieZy oraz 
upowszechniania kultury wsrod mieszkancow gminy Mala Wies. 
Z budZetu GOK sfmansowano lub dofinansowano zadania, na ktore 
przeznaczono nastypuj,!ce srodki finansowe: 

1. Kwoty 12 435 zl tj. 20 % wydatkow planowanych w kategorii 
dofinansowanie imprez kulturalnych i konkursow przeznaczono na 
sfinansowanie projektu TURYSTYKA DLA POKOLEN, operacji realizowanej 
w zakresie malych projektow w ramach dzialania 413 "WdraZanie lokalnych 
strategii rozwoju". W ramach tego projektu zaplanowano sfinansowanie trzech 
objazdow turystycznych obszaru LGD, trzy splywy kajakowe rzek'! Bzur,! oraz 
imprezy swiyiojansk,!, na ktor,! zloZyl siy zlot rowerowy i piknik rekreacyjny z 
wystypami artystycznymi. W I polroczu zrealizowano 42 % dzialail projektu. 
Bez ponoszenia kosztow przez GOK udalo siy zorganizowac dwie coroczne 
imprezy: Konkurs ortograficzny dla najmlodszych im. Anny Gawlik, na ktory 
nagrody przekazane zostaly przez wsp61organizatora oraz coroczn,! imprezy 
plenerow,!, dzien tradycji i historii "Powrocmy jak za dawnych lat" 
organizowan,! w malowiejskim parku. To wydarzenie ekologiczno-kulturalne 
zostalo zorganizowane na bazie materialow plastycznych zgromadzonych w 
GOK, pracy wolontariuszy oraz akcji Zielona Gmina - wymiany odpadow na 
sadzonki drzew przekazane przez Nadlesnictwo Plock. 

2. Srodki w wysokosci 2 840 zl ( 70% planowanych w tej kategorii wydatkow) 
przeznaczono na uslugi artystyczno-edukacyjne dla dzieci i mlodzieZy z gminy 
Mala Wies. Na wymienion,! kwoty zloZyly siy koszty comiesiycznego 
dofinansowania zajyc nauki gry na instrumentach klawiszowych w Ognisku 
Muzycznym GOK, w ktorym uczestniczy 20-osobowa grupa dzieci z roz.nych 
szk61 gminy Mala Wies. S,! to zajycia indywidualne, ktore odbywaj,! siy 3 razy 
w tygodniu w pomieszczeniach Szkoly Podstawowej w Malej W si. 



Zorganizowane zostaly takZe jednorazowe warsztaty muzyczne dla dzieci 
mlodzieZy sluzqce umuzykalnieniu. 

3. Kwot~ 2 188 zl (41 % planowanych wydatk6w) przeznaczono na inne 
uslugi i wydatki. ZloZyly si~ na nie: podr6ze sluZbowe pracownik6w, uslugi 
pocztowe, telekomunikacyjne i oplaty za Internet, zakup niezb~dnych w 
ksi~gowosci uslug infonnatycznych, uslugi elektroenergetyczne oraz zakup 
ufundowanej przez Danone lod6wki. 

4. Koszty utrzymania plac6wki pochlon~ly srodki w wysokosci 2 322 zl, co 
stanowi 35 % planowanej kwoty. ZloZyly si~ na nie koszty energii elektrycznej, 
koszty zakupu materia16w biurowych, oplaty za zuZycie wody, srodk6w 
czystosci oraz inne oplaty i sldadki, w tym bankowe, ubezpieczenia majqtkowe 
iOC. 

6. W ramach srodk6w pozyskanych przez GOK z zewnqtrz w I polowie2013r. 
zrealizowano projekt II Rowerowy rajd swi~tojanski, na kt6ry pozyskano srodki 
z Urz~du Gminy Mala Wies w wysokosci 2 000 poprzez Stowarzyszenie Szansa 
naRozw6j. 

Na dzien 30. 06. 2013r. jednostka nie posiadala nalemosci i zobowiqzan 
wymagalnych. Zobowiqzania niewymagalne w wysokosci 40 zl dotyczq 
podatku do Urz~du Skarbowego. 

Mala Wies 31.07.2013 r. 



SaOlodzi Iny Publiczny 
z· klad Opiekl Zdrowotn ej 
lJH.460 Mala Wid, uL Ko\bego 13 

tel. 2:11-40·37 Mafa Wies IO.07.2013r 
R'l'¥"l 611311,7JO. t.JIP 774-26·66·54t 

Samodzielny Publiczny ZakJad 
Opieki Zdrowotnej w Malej Wsi 

Wykonanie planu finansowego za I p61rocze 2013 rok. 

Lp. Wyszczeg61nienie Plan 2013 r. Wykonanie za I 
p61rocze 2013r 

I 
Przychody ze sprzedazy usfug 
medycznych 1 125000 562197,07 

II Przychody finansowe 
- 3863,03 

III Pozostafe przychody operacyjne - -

II Koszty dziafalnosci 1056000 522065,18 

1 Amortyzacja 4000 0 

2 Zuzycie materiaf6w i energii 30000 14262,47 

3 USfUJJi obce 460000 230652,84 

4 Podatki i optaty 0 0 

5 Wynag rodzenia 460000 226649,68 

6 Ubezpieczenia spofeczne i inne 
swiadczenia 80000 40289,62 

7 Pozostafe koszty rodzajowe 22000,0 10210,57 

8 Koszty finansowe - 0 

Doch6d/Strata ze sprzedazy uslug 69000,0 43994,92 

Samodzielny Publiczny Zakl:ad Opieki Zdrowotnej w Malej Wsi zostal powolany do 

swiadczenia uslug medycznych mieszkailcom gminy . Przychody ze swiadczenia uslug to 

srodki finansowe otrzymywane za I polrocze 2013 roku z Narodowego Funduszu Ochrony 

Zdrowia Oddzial Wojewodzki za opiek~ medyczn'l. w wysokosci 544 tysi'l.ce zlotych oraz 

ponad 13 tysi~cy to srodki finansowe za uslugi medyczne realizowane dla odbiorcow innych . 

Samodzielny Publiczny Zak!ad Opieki Zdrowotnej Mala Wies obejmuje swoj'l. opiek'l. ponad 

5,8 tysi'l.ca mieszkancow Gminy Mala Wid. Plan przychodow na 2013 rok zaklada 

przychody w wysokosci 1 125 tysi~cy zlotych. Plan finansowy na rea1izacj~ zadan w 2013 

roku zaklada! wydatki na poziomie niewiele wyzszym od lat ubieglych : 

http:tysi'l.ca
http:tysi'l.ce


zuzycie material6w i energii obejmuj't koszty niezb~dnych lek6w i sprz~tu jednorazowego 


i material6w diagnostycznych , energii elektrycznej , cieplnej i wody . 


uslugi obce to uslugi przede wszystkim uslugi medyczne swiadczone przez plockie 


szpitale, zaklady diagnostyczne, specjalistyczne gabinety medyczne . 


wynagrodzenia pracownik6w - lekarzy , piel~gniarek , poloznych pracownik6w 


pomocniczych . 


swiadczenia na rzecz pracownik6w obejmuje skladki na ubezpieczenia spoleczne , 


szkolenia bhp, fundusz swiadczen socjalnych 


I. Przychody 

Plan przychod6w za I p6lrocze 2013 rok zostal wykonany w wysokosci 50%. Wykonano 

zestaw uslug medycznych na poziomie wymaganym przez mieszkanc6w Gminy i mozliwym 

do sfinansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wychodz'tc naprzeciw zglaszanym 

potrzebom umozliwiono korzystanie z uslug odplatnych przez pracownik6w instytucji 

zaklad6w pracy funkcjonuj'tcych na terenie Gminy. Zaklad swiadczy r6wniez uslugi innym 

niepublicznym zakladom zdrowia . 

. II. Koszty 

Plan koszt6w za I p6lrocze zostal wykonany w 49%. Koszty niezb~dne do realizacji uslug 

medycznych : 

zuzycie material6w i energii -14 tys. zlotych z tego najwaZniejsze pozycje to sprz~t 

jednorazowy i leki 6 tys. energia elektryczna i cieplna , woda 5 tys. zlotych 

uslugi obce 230 tys. zlotych , najwazniejsze to uslugi medyczne 163 tys. zlotych, uslugi 

diagnostyczne 47 tys. z1. Uslugi medyczne , laboratoryjne diagnostyczne realizowane s'l 

przez Wojew6dzki Szpital Zespolony oraz Szpital Swi~tej Tr6jcy oraz jego przychodnie. 

wynagrodzenia i swiadczenia na rzecz pracownik6w to ponad 226 tysi~cy zlotych, s't to 

koszty zatrudnienia pracownik6w Zaklad zatrudnia jedenastu pracownik6w- z tego 

trzech lekarzy szese piel~gniarek i dw6ch pracownik6w obslugi. Zaklad pracuje 

srednio 8 godzin dziennie . Obsluga diagnostyczna - badania specjalistyczne , 

przeswietlenia, przyj~cia lekarzy specjalist6w swiadczone s't przez zespoly specjalist6w 

szpitali funkcjonuj'tcych w Plocku na podstawie zawartych um6w . 

Wykonany wynik finansowy za I p6lrocze 2013 - doch6d w wysokosci ponad 43 tysi'tce 

zlotych, wynika z przesuni~cia wydatk6w na okres jesieni i zimy . Okres jesieni i zimy to 

wyzsze koszty eksploatacji osrodka zdrowia a takze zwi~kszaj'tca si~ ilose pacjent6w 

wymagaj'tcych diagnostyki i leczenia. 

2 



Aktywa trwale i obrotowe 

Zak1ad na przestrzeni wielu lat otrzyma1 od W1asciciela - Gminy Mala Wies srodki trwale 

lub srodki finansowe. Najwazniejsze z nich to - komplet zestawu do centralnego ogrzewania, 

aparaty diagnostyczne , oraz srodki finansoVWf{V6~6Mdj '~S\ltysi~cy na zakup karetki 
.. " dz"elnYPubliuny Zaklod Opiek I / (' , . SOm;%

ambulansu do ObSrugl mleszkancow GmInY/. w Male) WSi. . 
, . ':/l .oCo 0 - .(:1)0 MJb Wles, ul. K(>il ":... 

Stan aktywow na komec ffikn 2013r : tel. 24-231-40-\ W zl 
'''I.!''t1 (,11'31 h 71() I'"n . 

Wyszczeg61nienie pozycji bilansowych 
30.06.2013 R Struktura % 

A. Aktywa trwa1e 37394,28 12,8 

B. Aktywa obrotowe 250780,91 87,2 

Aktywa razem 288 175,19 100,0 

Aktywa obrotowe to srodki finansowe znajdujetce si~ w banku jako lokaty . Set to srodki 

finansowe wygospodarowane z osi<tganego dochodu w okresie funkcjonowania Zak1adu. 

Struktur~ pasyw6w bilansowych za I p6lrocze 2013 rok przedstawia ponizsze zestawienie: 

wz1 
Wyszczeg6lnienie pozycji bilansowych 30.06.2013 R Struktura % 

A. Kapita1y w1asny 283 359,85 98,3 

B. Zobowi'tZania 4815,34 1,7 

Razem pasywa 288 175,19 100,0 

~:; 1W Zakladzie nie wyst~pujet zobowietzania zabezpieczone na majettku. Zak1ad nie udzieli1 
.::-J ~~.'a 
.~ HCl ~ -: ~~arancji i por~czen takZe wekslowych . 
. n .~ ,:::; ~ oc..\? 
~ :-:-<6:~ ~6bowi'tZania na koniec ~ Set zobowi'tZaniami biezetcymi i prawidlowymi. 
~ ~z S ~~ 

:0 ~ ~ ~ W~eznosci Set naleznosciami biezetcymi wynikajetcymi z tennin6w platnosci 7 1ub 14 

~ ~ ~ dr;riowych . 
"-~ ~ ~ 
O	 'N 
~ ~ .
E 
..J 
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WOJTGMINY 
Zal~cznik nr 1 do Informacji 0 przebiegu wykonania budi.etu Gminy Mala Wies za I p61rocze 2013 r.MAtA WIES 

DOCHODY 

II 

01 
'N Zr6dlo dochod6w* 

Planowane dochody na 2013 r. 

Ogolem 

z tego : 

biei.l!ce 

w tym: 

majqtkowe 

wtym: 

dotacje 

.. . .~ 
c .. ..c 0
C N (oJ ...... 

- G.i ;;....0 
OJ c ... 

.. .... N ~ 
. N ... N 
~ "Q 'c G.i . ....., 0 ~ ("I 
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Q. c.; eI)'''' e ~;:l ~ 

dotacje 
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C N IU ...... 
- G.i >. e 
.. ~ ~ ~ . N C.J N 

~ '0 'c ... . ..., 0 ~ Cj

Qi.s=~e;""
Q. C.J t)l) • ....., 

e ~ ~ ~ 
Q ~~Qj:5 

. '0 '0 0 

..:.: 0 '0 Q,
-0 ...... G.io ~ ~N ._ 
... c
"" 

~~~~ 
. "'C "0 0 
..:.: 0 '0 Q,
'"C ... ... G.i o '"<n ~ ._ 
... c
"" 

I I I 2 

-

Plan po 
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.. 3 i 

wykonanie 
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c 
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~~ 

~ 

5 

plan 

6 

wykonanie 

7 

.!! 
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c 
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..:.: 
~ 
~.. 
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wykonanie 

9 

wykonanie 

10 

plan 

II 

wykonanie 

12 

.!! 
c.. 
c 
o 

..:.: 

~ 
~ c 

"'1 31 

wykonanie 

14 

I wykonanie 

15 
0101 Rolnictwo i lowiectwo 

doehody z najmu i dzierzawy 

skladnik6w mai~tkowyeh 

Skarbu Pan stwa, jednostek 

samorz~du terytorialnego lub 

innyeh jednostek zaliezanyell 

do sektora finan s6w 

publieznyeh oraz innyell 

um6w 0 podobnym 

eharakterze 

291825,551 289617,571 99,24%1 290125,551 289617,57199,82%1 288172,551 0,001 1700,001 0,001 0,00%1 0,001 0,00 

I 853,00 I 403 ,02 75,72% I 853.00 I 403,021 75,72% 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0.00 0,00 

wplaty z lytulu odplatnego 

nabyeia prawa wlasnosci oraz 
I 700,00 0,00 0,00% 0,00 0,001 0,00% 0,00 0,00 I 700,00 0,001 0,00% 0,00 0,00 

prawa uzytkowania 

wieczystego nieruchomosci 

pozostale odsetki 100,00 42,00 42,00% 100.00 42,001 42,00% 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00% 0,00 0,00 



dotacje ce lowe ot rzymane z 
budzetu panstwa na realizacjt; 
zadan biez'lcych z zakresu 
administracj i rZijdowej oraz 288 172,55 288 172,55 100.00% 288 172,55 288 172,55 100,00% 288 172,55 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 

innych zadan zleco nych 
gminie (zwiijzkom gm in) 
ustawami 

600 Transport i lacznosc 1061213,00 250905,62 23,64% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 1061213,00 250905,62 0,00% 0,00 250905,62 

dotacje celowe w ramach 

program6w finansowanych z 
udzialem srodk6w 

europejsk ich oraz srodk6w, 0 

kt6rych mowa wart. 5 ust. I 1061213,00 250905,62 23,64% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 1061 2 13,00 250905,62 23.64% 0,00 250905 ,62 

pkt 3 oraz ust. 3 
pkt 5 i 6 ustawy. lub platnosci 
w ramach budzetu srodk6w 

europejsk ich 

700 Gospodarka mieszkaniowa 86789,00 53061,55 61,14% 61846,00 40914,55 66,16% 0,00 0,00 24943,00 12 147,00 48,70% 0,00 0,00 

wplywy z op lat za zarzijd, 
uzytkowanie i uzytkowanie 27009,00 18 11 5,63 67 .07% 27009,00 18 115,63 67,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00% 0,00 0,00 

wieczyste nieruchomosci 

dochody z najmu i dzierzawy 

skladnik6w majqtkowych 
Skarbu Panstwa, jednostek 

samorzijdu terytorialnego lub 

innych jednostek za l iczanych 31 337 ,00 20573,69 65,65% 3 1 337,00 20573,69 65,65% 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0.00 0,00 

do sektora finans6w 
publicznych oraz innych 

um6w 0 podobnym 
charakterze 

wpla ty z tytulu odplatnego 
nabycia prawa wlasnosci oraz 

24943,00 1214 7,00 48,70% 0,00 0,00 0,00%
prawa uzytkowania 

0,00 0,00 24 943 .00 12147,00 48,70% 0,00 0,00 

wieczystego nieru chomosci 

pozostale odsetk i 3 500,00 2 225,23 63,58% 3 500,00 2225,23 63,58% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 
----------



710 
Dzialalnosc uslugowa 12500,00 0,00 0,00% 12500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 

dotacje celowe ot rzymane z 
budietu pal1s twa na reali zacjy 12500,00 0,00 0,00% 12500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 

750 Administracja publiczna 4479\,00 28438,38 63,49% 44 79\,00 28438,38 63,49% 23527,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 

wp lywy z r6inych dochod6w 1 000.00 4888, 13 488,8 1% 1 000,00 4888,13 488,8 1% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 

dotacje ce lowe otrzymane z 
budzetu panstwa na realizacjy 
zadan biei'lcych z zakresu 
ad ministracj i rZ'ldowej oraz 
innych zadan zleconych 
gminie (zw i'lzkom gmin ) 
ustawam i 

43691 ,00 23 527,00 53,85% 4369 1,00 23 527,00 53,85% 23 527,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 

dochody jednostek 
samorz'ld u terytor ialnego 
zwi'lzane z realizacj'l zadan z 
zakresu admi ni stracji 
rZ'ldowej oraz innych zadan 
zleconych ustawami 

100,00 23,25 23,25% 100,00 23,25 23,25% 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 

75 \ 

Urz~d y naczeln yc h organow 
wladzy pa nstwowej, 
kontroli i ochrony prawa 
oraz slj downictwa 

9775,00 9247,00 94,60% 9775,00 9247,00 94,60% 9247,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 

dotacje celowe otrzymane z 
budietu panstwa na realizacj y 
Zad3I1 biei'lcych z zakresu 
admini stracji rZ4dowej oraz 
innych zadan zleconych 
gminie (zwi'lzkom gmin) 
ustawami 

9775,00 9247,00 94,60% 

--

9775 ,00 

--------

9247.00 

- - -

94,60% 

- - - -

9247,00 

- - -

0,00 0.00 0.00 0,00% 0,00 0,00 

, 

, 

I 

I 

I 
I 



754 

Bezpiecze rl stwo publiczne i 
och ron a przeciwpoza rowa 

1000,00 1000,00 100,00% 1000,00 1000,00 ####### 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

dotacje celowe o lrzymane z 

budzetu paris twa na rea li zacjtr 

zadari bi ezqcych z zakresu 

administracj i rzqdowej oraz 

innych zadall z leco nych 

gmi nie (zwiqzkom gmin ) 

ustawam i 

1000,00 1 000,00 100,00% 1 000,00 1 000,00 100,00% 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 

756 

Dochody od os6 b pra wn ych , 

od os6 b fi zycznych i od 

innych j ednostek 

n ieposiadaj lj cych 

osobowosci pra wn ej o raz 

wyda tki zwiljzane z ich 

poborem 

5041450,00 224556 7,02 44,54% 5041450,00 2245567,02 44,54 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 

Podatek dochodowy od os6b 

fizycznych 
I 9 13976,00 798 576,00 41 ,72% 1 9 13976,00 798 576,00 4 1,72% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 

Podarek dochodowy od os6b 

prawnych 
20000,00 23 870, 10 119,35% 20000,00 23870, 10 11 9,35% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 

podarek od nie ruchomosci 1 45 13 17,00 711433,37 49,02% 1 45 1 3 17,00 711 433,37 49,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 
podatek ro lny 82007 1,00 432 673,34 52,76% 82007 1,00 432673,34 52,76% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 
podatek lesny 53246,00 28779,55 54,05% 53 246,00 28779,55 54 ,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0.00 0,00 

podatek od srodk6w 

transportowych 
75 540,00 34 255,50 45,35% 75540,00 34 255,50 45,35% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 

podatek od dziala lnosc i 

gospodarczej os6b 

fizycznych, oplacany w 

formie karty podalkowej 

15 000,00 5782,00 38,55% 15000,00 5 782,00 38,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 
, 

podarek od spadk6w i 

darowizn 
60000,00 13 736,00 22 ,89% 60000,00 13 736,00 22,89% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,001 

I 

wplywy z op lary skarbowej 20000.00 10365,00 5 1,83% 20000,00 10365,00 51 ,83% 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00% 0,00 0,001 
I 

wplywy z oplaty largowej 18000,00 10664,00 59,24% 18000,00 10664,00 59,24% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,001 
wply,,!y z o plary 

ekspl oatacyj nej 
15 000,00 11 367,63 75,78% 15000,00 II 367,63 75 ,78% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 I

0,0°1 

wp/ywy z oplat za zezwolen ia 

na sprzedai. napoj 6w 

alkoho lowych 
85000,00 70 135,26 82,51% 85000.00 70 13 5,26 82,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 



wplywy z innych oplat 
pobieranych przez jednoslki 

430000,00 0,00 0,00% 430000,00 0.00 0,00% 
samorzqdu terytorialnego na 

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 

podstawie odr~bnych uslaw 

podatek od czynnosci 
54000,00 88961,19 164,74% 54000,00 88961 , 19 164.74% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

cywi Inoprawnych 

odsetki od nietenninowych 
wplat z tytulu podatk6w i 10300,00 4968,08 48,23% 10300,00 4968,08 48 ,23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 

oplat 

758 Raine rozliczenia 8865884,00 5092 566,36 57,44% 8865884,00 5092 566,36 57,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 

pozostale odsetki 60000,00 27 756,36 46,26% 60000,00 27 756,36 46.26% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 

subwencje og61ne z budzetu 
8805884,00 5064 810,00 57,52% 8805884,00 5064 810,00 57.52% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 

panstwa 

801 Oswiata i wychowanie [72 540,00 [[3752,66 65,93% [72 540,00 113 752,66 65,93% [[ 494,50 65135,50 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 

wplywy z r6znych dochod6w 1800,00 2201 , 16 122,29% I 800,00 2201.16 122,29% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 

wplywy z uslug 56 350,00 34921,50 61,97% 56350,00 34921 ,50 61,97% 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 

dotacje celowe w ramach 
program6w finansowanych z 
udzialem srodk6w 
europej sk ich oraz srodk6w 0 

kt6rych mowa wart. 5 ust. I 114390,00 76630,00 66,99% 114390,00 76630,00 66,99% II 494,50 65 135,50 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 

pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 
ustawy, lub platnosci w 
ramach budzetu srod k6w 
europejskich 

852 Pomoc spoleczna 2373294,00 [34679[,29 56,75% 2373294,00 1346791,29 56,75% [ 336059,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 

dOlacje celowe otrzymane z 
budzetu pal1stwa na realizacj~ 
zadan biezqcych z zakresu 
administracji rzqdowej oraz 2041 892,00 I 110595,00 54 ,39% 2041 892,00 I 110595,00 54,39% 1 110595,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 

innych zadan zleconych 
gminie (zwiqzkom gmin) 
ustawami 

dotacje celowe olrzymane z 
budietu panstwa na realizacj~ 

311402,00 225 464,00 72,40% 3 11 402,00 225464.00 72,40% 225464,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
wlasnych zadan biezqcych 
gmin (zwiqzk6w gmin) 

- - - - -_ . - - -_ . - --



dochody jednoslek 
samorz'ldu teryto ri al nego 
zwi<jZane z reali zacj'l Zadal'l z 

20000,00 10 732,29 
zakresu admini stracj i 

53 ,66% 20 000.00 10 732,29 53 ,66% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 

rZ'ldowej oraz innych zadan 
zleconych uSlawam i 

Edukacyjna opieka 
25506,00 25506,00 100,00% 25506,00 25506,00 

854 wychowawcza 
####### 25506,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 

dotacje ce lowe otrzymane z 
budzetu panstwa na reali zacjy 

25506,00 25 506,00 100,00% 25 506,00 25 506,00 100,00% 
wlasnych zadali biez'lcych 

25506,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 

gm in (zwi<jZk6w gmin ) 

Gospodarka komunalna i 
10000,00 3 196,39 31 ,96% 10000,00 3 196,39 

900 ochrona srodowiska 
31,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 

wplywy z r6znych opl at 10000,00 3 196,39 3 1,96% 10 000,00 3 196,39 3 1,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 

921 
Kultura i ochrona 

162265,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 
dziedzictwa narodowego 

0,00% 0,00 0,00 162265,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 

Srodk i na dotinansowanie 
wlasnych in wes tycj i gm in 
(zwiqzk6w gmi n) , powial6w 
(zwiqzk6w powiat6w), 162265,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 162265,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 

samorz::jd6w wojew6dztw, 
pozyska ne z innych 
i r6del 

926 Kultura lizyczna i sport 301031 ,00 301966,67 100,31 % 11630,00 11606,67 99,80% 1 741,00 9865,67 289401 ,00 290360,00 0,00% 0,00 290360,00 

do tacje ce lowe w ramach 
program6w linansowanych z 
udzialem srodk6w 
europejsk ich oraz srodk6w 0 

kt6rych mowa \V art. 5 us!. I 30103 1,00 30 1 966,67 100,3 1% I I 630.00 II 606.67 99,80% I 74 1,00 9865.67 28940 1,00 290360,00 0,00% 0,00 290360,00 

pkt 3 oraz ust. 3 pk!. 5 i 6 
ustawy, lu b plaln osci w 
ramach budzetu srodk6w 
europejski ch 

Dochody ogolem 18 459 863,55 9 761616,51 52,88% 16920341,55 9208203,89 54,42% 1696 747,05 7500[,1 7 1539522,00 5534 2,62 35,95% 0,00 541 265,62 

* nazwa ir6d la dochod6w wg nazw paragraf6w I 

we lJ ) '1' 
And''', a'"c.ir"lsJ.;i 
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MAtA WIFS 

I' 

I 

Dzill Rozd.i.1 Nazwa dzialu i rOl'.dzialu 

O~__ . B~nictwo i lowiectwo 
01030 Izby rolnlcze 

400 

01095 Pozostala dzialalno.sc 

Wytwarzanie i zaopa!rywanie w 
energi~ elektryczn~, gaz i wod~ 

_ 4000~·Dostarczanie ·wody 

5001 - rHandcl 

50095r:pozostala dzialalnosc 
6001---_-. Transport i-'!lU-;;-osC 

60016 Drog~licz~gminne 

7001 Gospodarka mieszkaniowa 

710 

750 

751 

700051Gospodarka gruntami i nierllchomosciami 

Dzialalnosc lIslllgowa 

71 0041 ;;~n"; zagospodarowan ia przeslrzennego 

710;!cmentarze 

Administracja Publiczna 

7501_1. Urzydy Wojewodzkie 
75022 R~y G~in 

75023 Urzydy Gmin_ 
75075 Promocja jednostek samorzijdll 

_ _ terytonal nego 
75095 P.Qzostala. dziala~sc 

lJrz~dy naczelnych organ6w wladzy 
panstwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz s~downictwa 

75 10 II Urzydy naczelnych organow wladzy 
palistwowej , kontroli i ochrony prawa 

Ogolcm 

Plan po zmianach w:O-'konanic 

t 

326 013,55{ ~O~~!S.'?} 
16730,00 8789,19 

309283.55 _ 3QL059 ,33 

100000,00 

100 QQO ,OO 

10000,00 

38748,63 

38748,63 

4578,61 

10000,00 4578 ,61 

~4VI4,00 174 746,25 
748l!.'!.,00 ~4 746,_~5+-

101 978,00 I I 728,50 

101978,00 

59000,00 

34000,00 

25000,00 

2 150553,00 

133 680,00 
97 I~Q,9Q:' 

I 785 653,OQ 

18970,00 

115110,00, _ 

9775,00 

I 086,00 

1 I 728,50 

302~5,10 

5225,10 

25000,00 

I 197970,47 

68775,40 
25019,79 

J 9089-'2,73 

14951 ,62 

80310.93 

3888,53 

0,00 

WYDATKl BIEZACE 

'v. 

95,04% 
52.54% 
97,34% 

38,75% 

38,75% 

45,79% 

45,79% 

23,35% 
23 ,35% 

11,50% 

11 ,50% 

51,23% 

15,37% 

100.00% 

55,71% 

51 ,45% 
25.76% 
56,50% 

78 ,82% 

69,77% 

39,78% 

0,00% 

"'tym: 

Wydalki jednoslek 

budzetowych na wynagrodnnia ilzwhtzane z realizacjill! 
skladki od nich ich slalulo,,),ch zada. 

301 059,33 
"0.02.[ 

30 I 059,33 

38748,63 

38 748.63 

4578,61 

4578,61 

174 746 t~~I_ 
174 746,25 

II 728,50 

I I 728,50 

30 J~S.,lQ 

5225,10 

25000,00 

I 169613,44 

68 775,40 
3 3 i~,-7~6L 

I 008312,73 

13081,62 

naliczane 

3 525,25 
0,02.._ 

3 525.25 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

297 534,0~ 
- Q,QQ 

1 97534.08 

38748,63 

3874.8,6} 

4578,61 

4578,61 

O'.!-=O 174 74(~,25
..Q,QO _ J24 746.25 

0,00 II 728,50 

0,00 

0,0.0 

0,00 

0,00 

828946,98 

61 668,77 
0,,00_ 

722696,02 

530,00 

II 728,50 

30225,10 

5225,10 

25 000,00 

340666,46 

7 106,63 
3312.76 

285616,71 

76 IlQ§3[,=, _ 44 052,~ 

12551,62 

32..Q78 ,74 

3888,53 479,32 3409,21 

0,00 0,00 0,00 

Dotacje na 

zadaniu bici.llct 

8789,19 
8789,19 

0,00' 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,0.0., 
U,OO. 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

I 870.00 

0,00 
0,00 
O,OQ 

I 870,00 

0,00 

0.,00 

0,00 

Swiadc:t.enia os 

rzea ollob 
fizycznych 

N. programy z 

udzialem 
srodk6w,o 

ktorych mowa 

\\' .rL S u,1.1 
pkl 2 i 3 u,o.f.p. 

O,00l=-_O,!).Q, 
0,00 0.00 

_ 0,00 __ _0,00, 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Jl.,Oo. 
..0,00, 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

26487,03 

0,00 
21 707,03 

@O ,OO 

0,00 

4 180,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,0.0 

0,00. 

0,00 

Q,0.9 

0,00 

~OO 

MO 
0.00 
~OO 

~O 

~OO 

~~ 

0,00 

0,00 

Wyplalyz 
I)"lulu 

por~ni 

gwarancji 

" 
9,90. 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

O,OQ,. 
0,00 

0,00 

0,00 

Q,OO 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,0,0. 

0,00 

0,00 

Obsluga dlugu 

0,0.0 
0,00 
0.00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

O~O 

O~O 

0,00 
0.00 
0,00 

0]0 

O~Q 

0,00 

0,00 
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3 888,531 

45315,20 

4441 1,90 
62,30 

83l,00 

4~ .8:!~,~_6 . 

42845,961 

0,00 

0,00 

-" 412_~3:!,77 
2072 011,08 

119392,62 
-

361978.75 

1 34.6 2.2'\.,,5.0 
245076,64 

I 17 652,95 

13927,96 

135 500,27 
4.£~7z.,96 
205i 6,86 

0,00 
24 131 , 10 

I 5~7 5~,Q9 
57348,70 

5_~5~,8~ 

109141,081 

10856,061 

60406, 14 1 

4826,90 

44.75%1 

38,44% 

39,27% 
1,78% 

92.44% 
42,85% 

42,85%1 

O,OOO~ 

0,00% 

SI,13% 
51,41% 

46,64% 

52,71% 
50,85% 
43 ,57% 

54,27% 

35 ,77% 

71.34% 
36,82~ 

56,62% 
0.000;., 

29,05% 

54,32% 
41 ,86% 
13,36% 

53 ,99%1 

71 ,89%1 

56,99°1 

29.2 5% 

3 888,531 

43057,20 
- - .•.

42 155,90. 
....§.9,30 
832,00 

0,00 

0,001 

-.!!,.OO 
0,00-_..__. 

3 992 802,74 
I 853 563,72 

58 226,21 

_ 3511±5J.Q 
1293 581,2~ 

?45076,64 

117652,95 

13927,96 

_~6. 828,27 
44677.96 
20 546,86 

479,321 

6440,50 
-

6 4:tQ,50. _ 
0,00 

_ Q,OO -
0,00 

0,001 

_ 0,00 

0,00 
-- -- ----- .- 
__ 3 24~74_5,12 

I 561 770,44 

52 606,22 

_ ~0~1 , 17 
I 154462,52 

91 598.33 

104486,44 

0,00 

0,00 
!6536,85 

. 4342,06 

. 

-

_ 

Q, OO000 
12194,7924 131, I° 

218307,81315681.78 
0,0057348JO 

5 858,84 4888,3~-

95032,04 1 85841,751 

10856,061 0,001 

0,001 0,00·1 

0,00 000 

3409,211 

366",7]

35 715,40 

69,30 
832,00 . 

Q.,OO 

0,001 

0.00 

0,00 

7,!7057,62 
291 793,28 

5619,99 

73 124,53 
139118,77 
153478.31 

13 166,5 I 

13927,96 
-
5682p7 
2.8141,11 
16204,80 

0,00 
II 936,31 
97373,97 
57348,70 

970,45 

9 190,291 

10856,061 

0,001 

0.00 

0,001 

0,00 

0,00. 
g,oo 

J!,OQ. 
0,00 

0,001 

Q.OO 

0.00 

201 602,42 
141 145,84 

57973,51 

0,00 
441,07 

0.,00.. 

0,00 

0,00 

2 042 ,Og. 
0.Q!l 
Q,OO 
0,0.2. 
0,00 

0,00 
O.QQ. 
0,00 

0,001 

0,00/ 

0,°°1 

0,00 

1
754 

-
._ .

75412 
75414 
75421 

7571 -

75702 
_ __ , 

_ ~~L __ 
75818 

- soll---=. 
80101 

80103 

80104 
_ ._ 80110 

80113 

80114 

80146 

80195 ~ozostala dzialalnosc 
8511 

85131 
85153 
85154 

8521 
~-

85202 

Wybory do rad gmin, rad powiat6w i 
sej mikow wojew6dztw, wybory w6jt6w, 

751091bllrmistrz6w i prezydent6w miast oraz 1> 689,001 
referenda gminne, powiatowc i 
wojew6dzkie 

Bczpieczenstwo Publiczne i Ochrona 117872,00
Przcciwpozarowa 

g_c~c:>tnicze Strate Pozame JJ3 ~i&0 
Qbrona cywilna. ~7,Q.Q 
~~dZ(jnie kryzysowe 900,09 -

100000.00 
Obsluga papier6w wartosciowych, 
kredyt6w i p0Zyczek jednostek samorz(jdu 

Obslug:t ~lIgupublicznego.. 

100000,001 
~orialngo . 

~6Zne. ro..zliczenia . __59 100,00 

Rezerwy og61nc i celowe 59 100,00 
. 

8 629 839,011. 
.~koly podstawowe 
Osw!~ta . i wychowanie 

_ 4_ 030749,00. _ 
Oddzialy przedszkolne IV szkolach 

256004,00 
od~~!"owych _. 

Przedszkola _ 

9J!!1 nazj~ 
Dowozenie uczni6w do szk61 
Zcspoly obslugi ekonomiczno· 
~dministracyjnej szk61 

Doksztalcanie i doskonalenie nallczyc ieli 

Ochrona zdrowia-_ . _ -

L~~ictwo stomatologiczne 
~val~zanie narkomanii 
Przeciwdzialanie alkohol iZlllowi 

f.om oc spolcczna 
Domy pomocy spolecznej. 

l!5206 ~~r.a'!ie rodziny 
$wiadczenia rodzinne , swiadczenia z 

852121 funduszu alimentacyjnego oraz skladki na I 
ubezpleczenla emerytalne I rentowe Z 
~bezpieczenia spolecznego 

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 
oplacane za osoby pobieraj(jce niekt6re 

85213ls~iadczenia z pomocy spolecznej oral 
llIektore sWladczenla rodzillne oraz za 
osoby uczestnicz~ce w zajcyciach w 
centrum integracji spolecznej 

85214IZ,,;Ik, ; pO"" W ",,"a4 O'U , ki,dk; "" I 
lIbeZpleczenla elllerytaine I rentowe 

852151Dodatki mi~,zkaniowe 

_ 686 734 ,00 
2648255,00 
5~ 455 ,00 _ 

216777,00 

38935,00 
-

J.§9930,00 

I~I 346,00 


_ .l§ 286.00 
2 OOQ,.9L 

83060,00-- -_ . 
2~OO_ 

_ 117°°0,00 
43 86..2.Q.0 _ 

2 054 455,001 

15100,001 

106000,001 

16500.00 

0,001 

2 258,0(2 
0,00. 

-22~l 

_ 

_ 0,00 
0.00 

0,001 

__11.)00 

0,00 

J.±.'-!2?-,~ 
77 30 1,52 

3 192,90 

8033,05 
52672,li 

0,90 

0,00 

0,00 

__O,0Q. 

Q..Q9
__0,00 

.9,00 
0,00 

1281909.31 
0,00 
0,00 

1014 109,041 

0,001 

-

60406, 141 

4826,90 

76630,00 
- · --0,00 

0,00 
-
__ 0,00 

0,00 
-

- 0': 66 

0,00 

0,00 

76630,00 

-

0,001 

0,00 

0,00. 
<LOO 
0,00. 
o,oq 

0,001 

0,00 

0,00 

0,00 
.2,00 
0,00 

0,00 

~~O 
0,00 
0,00 

0,001 

0,001 

0,0°1 

0.00 

. 

0,001 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
Q,OO . 

0,001 

0.00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

.....Q,,0O 
0.9.Q. 

,Q,QQ 
0,00 

0,00 

...Q..Q0 
O.OQ 
0,00 

0,001 

0,001 

0,0°1 

~,OO 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

42845,96 

42845,96 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0.00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

O,O~ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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http:100000.00
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J rr 

8521 617aSilki stale 129000,00 105 2 ~6 . 55 81 .61% 0,00 0.00 0,00 0.00 105 276,:;5 0,00 0,00 0,00 

85219 OSrodki Pomocy Spolecznej 265601,00 140 160.43 52.77% 140 160,43 127 577.67 12582,76 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

85228 Uslugi opiekur; cze r speCJa lr slyczne uslugl I 190,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 
_ op i~kun c.ze . . 

854 

900 

85295 E.ozoslala dzialalnosc 

Edukacyjna opieka wychowawcza 

854 I 5Jtomoc materiaina dl a uczni6w 

Gospodarka komunalna i ochrona 
srodowiska 

2.000'~_j!9osPodarka sciekowa i ochrona w6d 
90002 . 9ospoda~ka.Q.c!P.adan:!i _ 

--+_90003 Oczyszczanie miasl i ws!.:. 

171 49~! QO-!-
33006,00 

33 006,00 .. _- T 
788940,00 

I QQ 000,00. 
385. 940.00 _ 
49 000 00 _ 

,-037J6,32 
17837,87 

17837,87. _ .. _, 
21 J 126,28 

~~_I.,!&,.~ 

2 082 ,9 11' 
.14 762,98 _ 

60, 13% 

54,04% 

54,04% 

26,76% 

44,.ilYo 
0,54% 

86.91% 

6 425.71 

0.00 

0.00 

211 126,28 

44 146,30 
2082.9\ 

34 762,98 '-r-

0.00 o,ou_ 
..Q,QO 

0,00 

61L'i ,7_1 

0,00 

.Q,OQr 

211 126,28 

. ~ :. ~~l- -±~' ~~~r 
-~OLJ.4 762,98 L _ 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
~, OQ 

0,00 

97290,68 

17837,87 

17837,87 
r 

0,00 

0.00 

0,00 

0.00 

0,00 

O, OO~ _ 0,00 . 
~Q9 __0,00 
0.00 _ ~ 

0,00 

0,00 
----0:001

0,00 

-o,o~o.-
_ 0,00 
~O. __ 

0,00 
- - I 

0,00 

0.00 

0,00 

O,OQ 
0.00 

. 0,02 

90004 UtrzYlllanie zieleni w miastach i gminach. 10 000,00 9329,62 93,30% 93 29,62 0,00 9329,62 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 
. - - . ----- 

--( _ 900 15 Oswietlenie uli c, plac~ i dr6g 225 00.0 ,00,_ 1l.3.-952:6n- - 50,51 % 113652.69 _ ~ ~5b§2.• . 0,00 0,00., __0,00 _ Q~O~_ 0,00 

Wpfywy i wydatki zwi¥ane z 
90019 gromadzeniem srodk6w z oplal i kar za 1000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

921./ 

korzystanie ze srodowiska 
90095 Pozostala dzialalnosc 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
_ ln~rodowego _ 

27 OOO ,OOL 

357500,00 

-  7""'i51.7~L 

252079,72 

26.49% 

70,51% 

7 1 51 ,78 
'1 

2083,72 
_ 

_0,001 

0,00
.t 

..2J51 -111
2083,72 

0.00 

249996,00 

0.,99.1= 

0,00 

0,00 

0,00 

_ 0,00 

0,00 0,00 

92 109 IDomy I osrodki kullu ry, swi ellice i kluby 153 000,00 150059,40 98 ,08% 59,40 0,00 59,40 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

92116 IBiblioleki 
92 195.. P.2~(). ga.!a dzialalnosc. 

20<Lo.QQ,QQ 
4 jOO,00 

__99996,00 
2 024,32 ._ 

50.00% 
4j ,9§yo 

0,00 
2024.32 

Q,OO 
0.00 

_ ..2,,02, 
l.Q24.-~2 

99996,00 
_ 0,00 

0.00 
0,00 

0,00 
0 ,00 . 

0,00 <

6.00 
0,00 
000 

926 
92601 

KuItura fiZycl lla. i s,Porl 
Qb iekry sp0rlowe. 

9~ 360,00 
70.00.,0.0 

54 955.97 . 
1.§77,62 

57-,03.~o 
23,97% 

II 349,~0 
I 677.62 

5000,00 
O.OOr 

6349.30 

J ~77 , 6~ 

32000.00 
0,00 

0,00 
O~OO--

II 606,67 
- ' 0:00 

0,00 
O~O r 0,00 

0,00 

92605 
Zadania w zakresie kullUry fizycznej i 

88360,00 53 278 ,35 60,30% 967 1,68 5000.00 4671,68 32 000,00 0,00 II 606,67 0,00 0,00 
sp~ --t--

92695 Pozoslala dzialalnosc 1 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wydatki biez:jce ogo/em 16750800,55 8450399,43 50,45% 6355367,371 4324981,83 2030385,54 494257,611 1469691,821 88236,67 0.001 42845,96 

w 

\ n d rz .. 
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WOITGMINY 

Zalljcznik Nr 5 do Informacji 0 przebiegu wykonania budietu Gminy Mala Wies za I p61rocze 2013 r.MAtA WIES 

Wydatki na zadania inwestycyjne 2013 rok 

tp.1 \)zia I 1 Rozdz. 

Nazwa zadania 
inwestycyjnego (w 

tym w ramach 
funduszu solcckiego) 

Przebud owa drogi 

600 1 600 16 1gmi nnej w m. Swi,c ice 
Nowe 

Przeb ud owa drogi 

2 I 600 I 600 16 I gminnei w m. Mala 

Wies  BO rl..e n 

Tennomodemizacla 

3 I 750 I 75 023 I bud ynku Urz,d~ 
Gminy w Malej Wsi 

4 750 

Zaku p programu 

kompulerowego 

75023 I "Odpady" na porrzeby 
Urz, du Gminy w MaleJ 

Wsi 

Lllczne koszty fi nansowe 

plan 

158 300,00 

I 

157 500,00 

66800,00 

-j 

4 500,00 

L 

...
'c.. 
= co 

.;i, 
>. 
~ 

7872,00 

0,00 

0,00 

4 474 ,13 

% 

4.97% 

0,00% 

0,00% 

99 , 43 ~/() 

Rok20tJ 

plan 

158 300,00 

157 500,00 

66800,00 

4 500,00 

..
'c.. 
=co 

"" :.-. 
~ 

7872 ,00 

0,00 

-

0,00 

4 474 , 13 

dochody wlasne jst 

plan 

10 

.~ 

;; 
= co 
"" ~. 

II 

Wydatki 

z tego trodla finansowania 

kredyty, potyczki, srodki pochodZllce 
papiery warto~ciowe z innych zrOdel* 

plan 

11 

"'c.. 
= 
.!i .... 
~ 

I ) 

plan 

14 

ell

'c.. 
= co 

"" .... 
~ 

15 

8300,00 7872,00 1 150000,00 0,00 0,00 0,00 

I I

2 500.00 0,00 1 155000.00 0,00 0,00 0,00 

3 800,00 0,00 63000,00 0,00 0,00 0,00 

I 

4 500,00 1 4 474, I 3 0,00 O,OO[ 0,00 0,00 

-1 --L L 

E 
l: 

.5. ~ ~ 
srodki wymienione 

wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 
3 u.f.p. 

>.- Co
" E ..
.§ l: 'c 
= ... " .. co = ...... co 
... Co "" 

plan 

16 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

...
'c .. 
= co 
"".... 
~ 

17 

o 0:'11: ?"-. 
~ u :: 
-= .!: = ., " " ON== .- '--,
'B -; " 
..., ~ :,

'E 
co 
.!i 

18 

O,OO IGmina Mala 
W ie s 

O,OO IGmll1a Mala 
Wl es 

O,OoiGmina Mala 
Wles 

o,oOI Gm ina Mala 
Wl es 
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* Wybrac odpowiednie oznaczenie ir6dla finansowania: 

A. Dotacje i srodki z budzetu paI'tstwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, . . . ) 

g. Srodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innyc h jednostek zaliczanych do sektora finan s6w publicznych 
C. [nne ir6dla 

5 

6 

80 1 

-

92 1 

80113 

- 

92195 

Zakup aulobusu na 
potrzeby dowo2enia 

uczni6w 

- - -- - -

Rewitalizacja skwerku 
przy ul. Warszawsk iej 

w Malej Wsi 

100 000,00 

28600,00 

65 000,00 

I 230,00 

65,00% 100 000,00 65 000,00 

- 1- - -  - 

4,30% 28600,00 I 230,00 

100 000.00 

2 507,00 

65 000,00 

-

I 230,00 

. 

0,00 0,00 0,00 

.- -
26 093 ,00 0,00 0,00 

0,00 

0.00 

0,00 0,00 

-

0,00 0,00 

Gmina Mala 
Wies 

Gmina Mala 
Wies 

Ogolem SIS 700,00 78576.13 15,24% 515700,00 78576,13 121 607,00 78576,13 394093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gmina Mala 
WieS 

w 

Alldl 

r 
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WOIT GIvIINY 
MAtA WIES Zalllcznik Nr 6 do Informacji 0 przebiegu wykonania blldtetll Gminy Mala Wies za I p61rocze 2013 r. 

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

Dzial Rozdz. Nazwa zadania 

Dotacje Wydatki ogolem z te 0: 

plan wykonanie 0/0 plan wykonanie 0/0 
wydatki 
bie~ce 

wydatki 
majlJtkowe 

I 2 3 4 5 6 7 8 <.J 10 I J 

010 Rolnictwo i lowiectwo 288172,55 288 172,55 100,00% 288172,55 288 162,75 100,00% 288 162,75 0,00 
01095 Pozostata dziatalnosc 288 172,55 288 172,55 100,00% 288 172,55 288 162,75 100,00% 288 162,75 0,00 

750 Administracia ~ubliczna 43691,00 23527,00 53,85% 43691,00 23527,00 53,85% 23527,00 0,00 
75011 Urz~dy wojew6dzkie 43691,00 23527,00 53,85% 43691,00 23 527,00 53,85% 23 527,00 0,00 

751 
Urz~dy naczelnych organ6w wladzy 
panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
slJdownictwa 

9775,00 9247,00 94,60% 9775,00 3888,53 39,78% 3888,53 0,00 

75101 
Urzydy naczelnych organow wtadzy 
panstwowej, kontroli i ochrony prawa 

I 086,00 558,00 51,38% I 086,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 

75109 

Wybory do rad gmin, rad powiat6w i sejmikow 
wojewodztw, wybory w6jtow, 
burmistrz6w i prezydent6w miast oraz referenda 
gminne, powiatowe i wojew6dzkie 

8 689,00 8689,00 100,00% 8689,00 3 888,53 44,75% 3 888,53 0,00 

I 

1 

I 

754 
Bezpieczenstwo pllbliczne i ochrona 
Iprzeciwpozarowa 

1 000,00 I 000,00 100,00% I 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 
1 

75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 100,00% I 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 
852 Pomoc spoleczna 2041 892,00 1 110595,00 54,39% 2041 892,00 1 104839,99 54,11 % 1104839,99 0,00 

85212 

Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu 
alimentacyj nego oraz sktadki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
spotecznego 

2002000,00 I 091 300,00 54,51% 2002000,00 1 085554,07 54,22% I 085 554,07 0,00 

85213 

Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za 
osoby pobierajllce niekt6re swiadczenia z 
pomocy spotecznej, niekt6re swiadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczllce w 
zaieciach w centrum intearac i i spotecznei 

2400,00 I 595,00 66,46% 2400,00 I 591,21 66,30% I 591,21 0,00 
I 

85295 Pozostata dzia!alnosc 37492,00 17700,00 47,21% 37492,00 17694,71 47,20% 17694,71 0,00 

Og6lem: 2384530,55 1432541,55 60,08% 2384530,55 1420418,27 59,57% 1420418,27 0,00 

I 

aJ cin! klA~7e~ J 1 
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WOIT Gl'-1INY 
MAtA WIES Zal Nr 7 do lnformacji 0 przebiegu wykonania budzetu Gminy Mala Wies za I polrocze 2013 r. 

"DOCHODY I WYDATKI ZWlt\ZANE Z REALIZACJt\ ZADAN REALIZOWANYCH W DRODZE UMOW LUB POROZUMIEN Z 
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZt\DOWEJ" 

- -
Dotacje 

Wydatki og61em 
z tego: 

og61em biezl}ce majl}tkowe
Dzial Rozdzial Nazwa zadania 

plan wykonanie 0/0 plan wykonanie % plan wykonanie % plan wykonanie 0/0 

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

Remont nagrobka na 
zbiorowej mogile polegtych 

710 71035 
rycerzy w 1939 r. na 

12500,00 0,00 0,00% 25000,00 25000,00 100,00% 25000,00 25000,00 100,00% 0,00 0,00 ° cmentarzu w Zakrzewie 
Koscielnym Imiejsce pamiyci 

narodowejl 

OGOLEM 12500,00 0,00 0,00 25000,00 25000,00 100,00% 25000,00 25000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 

1" 



WOJTGMINY 
Zalllcznik Nr 8 do Informacji 0 przebiegu wykonania budietuMAlA WIES 

Gminy Mala Wies za I p6lrocze 2013 r. 

Dochody z tytulu wydawania zezwoleit na sprzedaz 
napojow alkoholowych oraz wydatki na realizacj~ zadait 

okreslonych w gminnym programie profilaktyki 
rozwiqzywania problemow alkoholowych 

Lp. Dzial Rozdz. Nazwa plan wykonanie 0/0 

, 

1. DOCHODY 85000 70 135,26 82,51% 

l. 756 
Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i 

od innych jednostek nie posiadajllcych osobowoSci 
prawnej oraz wydatki zwillzane z ich poborem 

85000 70 135,26 82,51% 

75618 

Wplywy z innych oplat stanowi'!cych dochody 

jednostek samorz'!du terytorialnego na podstawie 

ustaw 

85000 70 135,26 82,51% 

II. WYDATKI 85060 24131,10 28,37% 

l. 851 Ochrona zdrowia 85060 24131,10 28,37% 

85153 Zwalczanie narkomanii 2000 0,00 0,00% 

85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 83060 24 131,10 29,05% 

W ~ 1 
rClr1skiAndrz 



''' OJT 1 Y Zalllcznik Nr 9 do Informacji 0 przebiegu wykonania budietu 
Gminy Mala Wies za I p6lrocze 2013 r.MAtA WIES 

Dotacje podmiotowe w 2013 r. 

Lp. Dzial Rozdzial Nazwa instytucji 
Kwota dotacji 

plan wykonanie 0/0 

I 2 3 4 5 6 7 

I 801 80101 NiepubJiczna Szkola Podstawowa w Orszymowie 302000 [40468 ,96 46,51% 

2 801 80103 
Oddzial Przedszkolny w Niepublicznej Szkole 
Podstawowej w Orszymowie 

126000 57973,51 46,01% 

3 921 92109 Gminny Osrodek Kultury w Malej Wsi 150000 150000,00 100,00% 

4 921 92116 Gmirma Biblioteka Publiczna w Malej Wsi 200000 99996,00 50,00% 
Og61em 778000 44843847 57,64% 

Vv J ,. 

clnskl 



v'l" JT GMINY 
"AtA WIES Za1llcznik Nr 10 do lnformacji 0 przebiegu wykonania budtetu Gminy 

Mala Wies za I p61rocze 2013 r. 

Dotacje celowe dla podmiotow zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansow publicznych 
w 2013 r. 

Lp. Dzial Rozdzial Nazwa instytucji 
Kwota dotacji 

Plan Wykonanie % 

I 2 ) 4 5 6 7 

,Jednoslki seklora rinansow publil-Lnyc.h 26210 10825,30 41,30% 

I 150 15011 
Urzijd Marszalkowski Wojew6dztwa 
Mazowieck iego 

I 658 I 657,69 99,98% 

2 600 60014 Starostwo Powiatowe w P10cku 12500 0,00 0,00% 

3 750 75075 Starostwo Powiatowe w Plocku 1 870 1 870,00 100,00% 

4 750 75095 
Urzijd Marsza1kowski Wojew6dztwa 
Mazowieckiego 

4 138 4 137,66 99,99% 

5 801 80101 Urzijd Gminy w Nowym Duninowie I 944 676,88 34,82% 

6 801 80110 Urz'ld Gminy w Nowym Duninowie I 100 441,07 40,10% 

7 801 80195 UrZijd M iasta P10ck 3000 2042,00 68,07% 

Jedlloslki z poza seklora nnansow 

publin.uyc_h 55000 32000,00 58,18% 

I. 926 92605 

Zadanie I. Organizowanie szkolen i rozgrywek 
dla dzieci i mlodziezy z terenu gminy Ma1a 
Wid w pike noznej oraz uczestnictwo w 
rozgrywkach organizowanych przez inne 
jednostki wraz z utrzymaniem i opiek'l nad 
boiskiem pilkarskim w Ma1ej Wsi 

40000 20000,00 50,00% 

2. 926 92605 
Zadanie II. Sponowo - Integracyjny Piknik 
Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Matki i Ojca 

2000 2000,00 100,00% 

3. 926 92605 
Zadanie III. Jesienne biegi prze/ajowe z okazj i 
Dnia Niepodleg1osci 

3000 0,00 0,00% 

5. 926 92605 
Zadanie IV . Rowerowy rajd swiytojanski 
"Wis1a z siode1ka" 

2000 2000,00 100,00% 

926 92605 
Zadanie V. Rodzinne wyjazdy na basen z 
nauk'l p1ywania 

5000 5000,00 100,00% 

4. 926 92605 
Zadanie VI. Zawody wydkarskie nad stawami 
w Malej Wsi 

1000 I 000,00 100,00% 

5. 926 92605 
Zadanie VII. Zajycia taneczno-ruchowe dla 
rMnych grup wiekoW)'ch 

2000 2000,pO 100,00% 

Ogolem 81 210 42825 30 52,73% 

~J 1~;xze~ ~cins i 
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Zalllcznik Nr 11 do Informacji 0 przebiegu wykonania bud:ietu 
Gminy Mala Wies za I p61rocze 2013 r. 

Przychody i rozchody budzetu w 2013 r. 

Lp. Trese 
Klasyfikacja 

§ 
Plan Wykonanie % 

1 2 3 4 5 6 

1. Dochody 18459863,55 9761 616,51 52,88% 

2. Wydatki 19531 227,55 9511405,34 48,70% 

3. Wynik budzetu -1 071 364,00 250 211,17 -23,35% 

Przychody og6lem: 1630765,00 2073620,27 127,16% 

1. Kredyty § 952 463450,00 0,00 0,00% 

2. Pozyczki § 952 0,00 0,00 0,00% 

3. 

Pozyczki na finansowanie zadan 
realizowanych 
z udzialem srodk6w pochodzC\cych z 
budzetu UE 

§ 903 289401,00 289400,22 100,00% 

4. Splaty pozyczek udzielonych § 951 0,00 0,00 0,00% 

5. Prywatyzacja majC\tku jst § 944 0,00 0,00 0,00% 

6. Nadwytka budzetu z lat ubieglych § 957 0,00 205464,28 0,00% 

7. Papiery wartosciowe (obligacje) § 931 0,00 0,00 0,00% 

8. Inne zr6dla (wolne srodki) § 955 877 914,00 1578755,77 179,83% 

Rozchody ogolem: 559401,00 424400,22 75,87% 

1. Splaty kredyt6w § 992 270 000,00 135 000,00 50,00% 

2. Splaty pozyczek § 992 0,00 0,00 0,00% 

3. 

Splaty pozyczek otrzymanych na 
finansowanie zadan realizowanych z 
udzialem srodk6w pochodzC\cych z 
budzetu UE 

§ 963 289401,00 289400,22 100,00% 

4. Udzielone pozyczki § 991 0,00 0,00 0,00% 
5. Lokaty § 994 0,00 0,00 0,00% 

6. 
Wykup papier6w wartosciowych 
(obligacji) § 982 0,00 0,00 0,00% 

7. Rozchody z tytulu innych rozliczen § 995 0,00 0,00 0,00% 

JT 
An Jr 



Zallfcznik Nr 12WOJTGMINY do Informacji 0 przebiegu 
MAtA WIES wykonania budzetu Gminy 

Mala Wid za 2012 r. 

Dochody i wydatki zwi~zane z realizacj~ zadan realizowanych w drodze umow lub porozumien mi~dzy jednostkami samorz~du 
terytorialnego 

Dzial 

I 
I 

926 

------

Dotacje ogolem Wydatki ogolem z tego: Zakres 
Rozdzial Nazwa zadania porozumienia lub 

plan wykonanie % plan wykonanie % 
wydatki wydatki umowy 
bie~ce majlftkowe----2 3 4 ; 6 7 8 'l 10 II 12 

Organizacja XVIII Jesiennych 
Organizacja XVIII 

92605 Biegow z okazji Dnia 1 500,00 I 500,00 100,00% 1 500,00 I 500,00 100,00% I 500,00 0,00 
Jesiennych Biegow 

NiepodlegloSci 
z okazji Dnia 
Niepodleglosci 

Ogolem 1 500,00 I 500,00 100,00% 1 500,00 1 500,00 100,00% 1 500,00 0,00 x 

w 

'H l(J1 

~r 




