
UCHWALA NR XII/89/201I
RADY GMrNY ZnnNow

zdnia 28 grudnia 20ll r.

w sprawie uchwalenia budietu Gminy Zwn6w na 2012 rok

Na podstawie art. l8 ust 2 pkt 4 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. osamorzqdzie gminnym (ednolity tekst ustawy
22001 r.Dz.U. Nr 142 poz. l59l ,zmiany:22002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz.558 , Nr l13 po2.984, Nr
153poz.l27l,Nr2l4poz.1806,z2003r.Nr80poz.717,Nrl62poz. 1568,22004 r.Nrl02poz.1055,Nr116
po2.1203,22005 r.,Nr172poz.1441,Nrl75poz.1457,z2006r.Nrl7poz.128,nrl8l poz. 1337,z2007r.Nr
48po2.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218,22008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458,22009 r. Nr 52

po2.420, Nr 157 po2.1241,22010 r.Nr28 po2.142, Nr28 poz.l46,Nr40 po2.230, Nr 106 po2.675,22011 r.
Nr 21, poz.ll3, Nr 117,po2.679, Nr l34,poz. 777) orazart.l2l ust I ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy
wprowadzaj4ce ustawg ofinansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241,279,po2. 1706,22010 r. Nr 96, poz.

620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz.l475, Nr 238 poz.l578) oraz art.21l,
art.212, art. 214, art. 222, art. 235, art.236, art.237 , art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. Nr 157 po2.1240,22010 r. Nr 28, po2.146, Nr 96, po2.620, Nr 123, po2.835, Nr 152, poz.

1020, Nr 238 po2.1578, Nr 257 poz. 1726, z 201lr. Nr 185, poz. 1092 iNr 201 , poz. 1183) Rada Gminy uchwala

O"o nastgpuje:

$ 1. Ustala sig dochody gminy w wysoko6ci 19 099 128,00 zl,w tym dochody bie24ce w kwocie 15 664 262,00
zt, oraz dochody maj4tkowe w kwocie 3 434 866,00 zl zgodnie z zal4cznikiem nr I do niniejszej uchwaly.

$ 2. Ustala sig wydatki gminy w wysoko5ci 23 391 195,50 zl, w tym wydatki biezqce w kwocie 13 632 289,00
zl oraz wydatki maj4tkowe w kwocie 9 7 58 906,50 zl zgodnie z zal4cznikiem nr 2 do niniejszej uchwaty.

$3.Na realizacjg zada,h zzakresu administracji rz4dowej dochody wynosz4 2312 369.00 zl, zgodnie
zzal1cznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly.

$4.Na realizacjg zadan zzakresu administracji rz4dowej wydatki wynosz4 2312 369,00 zl zgodnie

z zal4cznikiem nr 4 do niniejszej uchwaly.

$ 5. Ustala sig deficyt bud2etowy w 2012 r. w wysoko(;ci 4 292 067 ,50 zl , ktory zostanie pokry,ty przychodami
pochodz4cymi z kredy6w i poZyczek.

$ 6. Tworzy sig rezerwg og6ln4 w wysoko6ci 70 000,00 zl oraz rezerwg celow4 w kwocie 30 000,00 zl na

zarzadzanie kryzysowe.

$ 7. Z kwoty wydatk6w bud2etowych okreSlonych w zal4czniku nr 2 na finansowanie wydatk6w maj4tkowych,

_ przeznacza sig w roku 2012 kwotg 9 758 906,5 0 zl na zadania ujgte w wykazie zadari inwestycyjnych planowanych

lho realizacji w 2012 r. zawafichw zal4czniku nr 5

$8. Ustala sig rozchody na splatg kredyt6w ipoiryczek w2012 roku wwysokoSci 4785 185,93 zl oraz

przychody budzetu w wysokoSci9 077 253,43 zl zgodnie zzalEcznikiem nr 6.

$9. Ustala sig plan dochod6w iwydatk6w na zadania zzaV,rest ochrony Srodowiska wwysokoSci 10.000 zl
zgodnie z zalqcznikiem nr 7.

$ 10. Ustala sig plan wydatk6w na programy i projekty realizowane ze Srodk6w funduszy strukturalnych

i funduszy sp6jnoSci w wysokoSci 6 057 549 zl zgodnie zzal4cznikiem nr 8.

$ 11. Ustala sig plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finans6w

pubf icznych w wysokoSci 120 000 zl zgodnie z zal4cznikiem nr 9'

$ 12. Ustala sig plan dochod6w ztytulu wydawania zezwoleh na sprzeda| napoj6w alkoholowych w kwocie 68

000,00 zl. oraz wydatki na realizacjg zadah okreSlonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi4zywania
problem6w alkoholowych wkwocie 68 000,00 zl. 1.Plan dochod6w iwydatk6w przedstawia zal4cznlk Nr l0 do

niniejszej uchwaly.

$ 13. Plan dochod6w bud2etu pafistwa, zwiqzanych zrealizacj4 zadart z zakresu administracji rz1dowej. oraz

innych zadahzleconych ustawamiwynosz4 5 147 zl zgodnie zzal4cznikiem nr ll.
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$ 14. Ustala sig plan dotacji nazadaniarealizowane przezpodmioty zaliczane do sektora finans6w publicznych
w wysokoSc i 2 213 357 ,50 zl zgodnie z zalqcznikiem nr I 2

$ 15. Ustala sig limit zobowi4zafi z tytulu zaci1gnigtych poLryczek i kredyt6w na: 1. sfinansowanie
wystgpuj4cego wci4gu roku przej6ciowego deficytu budZetowego 1.000.000 zl, 2. na splatg wcze5niej
zaci4gnigtychpoLyczek ikredyt6w - 4.785.185,93 21,3. na sfinansowanie planowanego deficytu - 4292 067,50
zl.

$ 16. Koszty na obslugg dlugu od zaciqgnigtychpoLryczek i kredyt6w wynosz4 260 000 zl

$ 17. UpowaZnia sig W6jta Gminy do :

l) dokonywania zmian w planie wydatk6w bieZ4cych budZetu w granicach dziatu polegaj4cych na przesunigciach
migdzy rozdzialami i paragrafami w zakresie uposazenia i wynagrodzeniaze stosunku pracy;

2) dokonywania zmian w planie wydatk6w inwestycyjnych dotycz4cych roku 2012 pomigdzy zadaniami
w dzialach do wysokoSci umoZliwiaj4cej realizacjg planowanego zadania;

3) lokowania wolnych Srodk6w budZetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niZ bank prowadz4cy
obslugg budZetu gminy;

4) zaci4gania kredyt6w i poLyczek oraz emitowania papier6w warto6ciowych o kt6rych mowa w art. 89 ust. I i
art. 90 ustawy zdnia2T sierpnia2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 zp62n. zm.), do
wysokoSci limit6w okreSlonych w $ l5 uchwaly;

5) zabezpieczenia zaci4gnigtych kredyt6w i poiryczek wekslem ,,in blanco" wraz z deklaracj4 wekslow4;

6) zabezpieczenia zawieranych um6w o dofinansowanie realizowanych program6w i projekt6w wekslem
wlasnym ,,in blanco" lub w innej prawnie dopuszczalnej formie wymaganej przez dysponenta 5rodk6w.

$ 18. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Zarnow.

$ 19. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia zmocq obowi4zuj4c4 od dnia I stycznia 2012 r. i podlega
ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwaN-odzkiego orazna tablicy ogloszeri.

y Gminy

':-h
Karol/GawrYSt
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Zal1cznikNr I do Uchwaty Nr XII/89/201

Rady Gminy Zarn6w

z dnia 28 grudnia 20ll r.

Plan dochod6w

Temat

noAraj zqdania: wlasne

Rolnictwo ilowiectwo

Inliastruktura wodoci4gowa i sanitacyjna wsi

Offzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienig2nej

Wpty*y z r62nych dochod6w

Pozostala dzialalnoSd

Dochody z najmu i dzier2awy skladnik6w majqtkowych Skarbu Pat'rstwa,
jednostek samorz4du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
seklora finans6w publicznych srszr,innych um6w o podobnym charakterze

LeSnictwo

Cospodarka leSna

r Wplywy ze sprzeda|y skladnik6w maj4tkowych

Wy.twarzanie i zaopatrywanie w energig elektryczn4, gaz i wodg

Dostarczanie wody

Wplywy z uslug

Pozostale odsetki

Transport i tqcznoSi

Drogi publiczne gminne

Wptywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorz4du
terytorialnego n4 podstawie odrgbnych ustaw

Gospodarka m ieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomoSciami

Dochody z najmu i dzier2awy skladnik6w maj4tkowych Skarbu Paristwa,
jednostek samorz4du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finans6w publicznych oraz innych um6w o podobnym charakterze

Administracja public4ra

Urzgdy wojewodzkie

Dochody jednostek samorz4du terytorialnego zwiEzane z realizacjq zadait
zzakresu administracji rz4dorvej oraz innych zadah zleconych ustawami

Urzgdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wply*y zrolnych oplat

Promocj a j ednostek samorz4du terytorialnego

' Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienigZnej

Urzgdy naczelnych organ6w wladzy pafstwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sqdownictwa

,Urygdy naczelnych organ6w wladzy paristwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa narealizacjg zadahbie24cych
z zakresu administracji rz4dowej oraz innych zadafi zleconych gminie
(zwi4zkom gmin) ustawami

I Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpoZarowa

Obrona cywilna

Dotacje celowe otrzymane zbudzetu paristwa narealizacjg zadaf bie2qcych
z zakresu administracji rz4dowej oraz innych zadaf zleconych gminie
(zwi4zkom gmin) ustawami

WartoSd w zl

172 .500,00

l70 .000,00

r20 000,00

50 000,00

2 .500,00

2 500,00

o020 02001

400

40002

600

60016

50

7501 l

75023

7SO75

700

70005

096

097

075

087

083

i 092

049

I

075

236

069

096

20 .000,00

20 .000,00

20 000,00

r 90 .500,00

190.500,00

190 000,00

500,00

6 .000,00

6 .000,00

6 000.00

t 70 .000,00

r 70 .000,00

170 000,00

30 500,00

492,65

492,65

30 .000,00

30 000,00

I .080,00

l 080,00

r 080,00

l .500,00

l .500,00

I 500,00

7

o

751

75101

754

75414

201

201
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756 Dochody od os6b prawnych. od os6b fizycznychi od innych jednostek

nieposiadaj4cych osobowoSci prawnej oraz wydatki zwtqzane z ich poborem

Wptywy z podatku dochodowego od os6bTtzycznych

Podatek od dzialalnoSci gospodarczej os6b ftzycznych, oplacany w formie
karty podatkowej

Wplywy z podatku rolnego, podatku leSnego, podatku od c4rnnoSci
cywilnoprawnych, podatk6w i oplat lokalnych od os6b prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

Podatek od nieruchomoSci

Podatek rolny

Podatek leSny

Odsetki od nieterminorvych wplat z-tytulu podatk6w i oplat

Wp$wy z podatku rolnego, podatku leSnego, podatku od spadk6w
i darowizn, podatku od czynnoSci cywilno-prawnych oraz podatk6w i oplat
lokalnych od os6b fizycznych

Podatek od nieruchomoSci

Podatek rolny

Podatek leSny

Podatek od Srodk6w transportowych

Podatek od spadk6w i darowizn

Wply*y z oplaty largowej

Podatek od czynnoSci cywilnoprawnych

Odsetki od nieterminowych wplat ztytulu podatk6w i oplat

Wply*y z innych oplat stanowi4cych dochody jednostek samorz4du
terl,torialnego na podstawie ustaw

Wply*y z oplaty skarbowej

Wply*y z opluty eksploatacyjnej

Wpbwy z oplat za zezwolenia na sprzedulalkoholu

Udzialy gmin w podatkach stanowi4cych doch6d budZetu paristwa

Podatek dochodowy od os6b fizycznych

Podatek dochodowy od qs6b prawnych

R62re rozliczenia
I C zgs(, oSwiatowa subwgncj i o96l neidla j ednostek samor?4du tgrytorialnego

Subwencje ogolqg z budzetu pafistwa

CzgSc wyr6wnawcza subwendi ogolnej d!4 gmi!

1 
Subwencje og6lye z bud2etu pafstwa

R62ne r ozliczen i a fi nansowe

Pozostale odsetki

CzgSd r6wnowal4ca subwencji og6lnqi dlag4in
Subwencje og6lne z budzetu paristwq

OSwiata iwychowanie

Szkoly podstawowe

Dochody z najmu i dzier2awy skladnik6w maj4tkowych Skarbu Pafistwa,
jednostek samorz4du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finans6wpubllgznyc! oraz innych um6w opodobrrym charatterze

Wptywy z r62ny ch dochod6w

Gimnazja

Dochody z najmu i dzier2awy skladnik6w maj4tkowych Skarbu Paistwa,
jednostek samorzqdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finans6w publicznych oraz innych um6w o podobnym charakterze

3 .388 .672,00

12.000,00

tz ooo,oo

797 .600.00
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75621
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00t
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)q)

292
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015
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740 000-00

5 q00,00

. 50 000,00

2 000,00

918.000,00

;
360 000,00

360 000,00

45 000,00

50 000,00

l5 000,00

30 000,00

55 000,00

3 000,00

188.000,00

o

758

20 000,00

100 000,00

, Q8 ooo,oo

| .473 .072,00

| 453 072,00

20 000,00

8 948 .264,00

4 :686.653,00
4 686 653,00

4.019.331,00

1+ore::i,oo I
10.000,00

I 
r o ooo,oo

)232.280,00
232280,00

103.000,00

2 .000,0q

I 000.00

80t

r ooo,oo

I .000,00

I 000,00

Stot6wki szkolne i przedszkolne

083 Wpfywy z uslug
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852

010

020

02001

0870

Pomoc spoleczna

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niekt6re
Swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re Swiadczenia rodzinne orazza
osoby uczestniczqce w zajgciach w centrum integracji spolecznej.

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa narealizacjg wlasnych zadari

bie2EcJch gmin (zwi4zk6w gmin)

Zasilki ipomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe

Dotacje celowe otrzymane zbudhetu pafistwa narealizacjg wlasnych zadari

biei4cych gmin (zwiqzk6w gmin)

Zasilki stale

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa narealizacjg wlasnych zadari

bieZ4cych gmin (zwi4zk6w gmin)

OSrodki pomocy spolecznej

Dotacje celowe otrzymane zbudZetu paristwa narealizacjg wlasnych zadah

bieZqqych gmin (zwi4zk6w gmin)

Uslugi opiekuricze i specjalistyczne uslugi opiekuricze

Wpty*y z uslug

Pozostala dzialalnoS6

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa narealizacjg wlasnych zadari

bieZqcych gmin (zwiqzk6w gmin)

Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska

Gospodarka Sciekowa i ochrona w6d

Wply*y z uslug

OSwietlenie ulic, plac6w i dr6g

Wpty*y z uslug

Wptywy i wydatki zwi4zane z gromadzeniem Srodk6w z oplat i kar za

korzystanie ze Srodowiska

Wply*y zr62nych oplat

Kultura i ochrona dziedzictw a narodowego

Biblioteki

Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin (zwi4zk6w gmin),
powiat6w (zw i1zkow powiat6w), samorz4d6w woj ew6dztw, pozyskane
z innych zr6del

Kultura fizyczna i sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin (zwi4zk6w gmin),
powiat6w (zw iqzk6w powiat6w), sam orz4d6w woj ew6daw, pozyskan e

z innych 2r6del

Rodzaj zadania: maj 4tkowe

Rolnictwo i lowiectwo

w tym z tytulu dotacji i Srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacjg
zadari finansowanych zudzialem Srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. I
2i3
lnfrastruktura wodoci4gowa i sanitacyjna wsi

w tym z tytulu dotacji i Srodk6w na finansowanie wydatk6w narealizacjg
zadaf finansowanych z udzialem Srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. I
2i3
Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin(zwi4zk6w gmin),
powiat6w (zw i4zkow pow i at6w), sam orzqd6w woj ew6dztw, pozyskan e

z innych zr6del

LeSnictwo

Gospodarka leSna

Wp *y ze sprzedairy skladnik6w maj4tkowych

85213

85214

85216 l

203

8s219

203

85228

_083
85295 

,

203

90001

9001s

90019

083

92116

629

01010

301 .2s7,00

8 .244,00

8 244,00

44 .268,00

44 268,00

92 .359,00

92 359,00

t0l .527,00

101 527,00

5 .000,00

5 000,00

49 .859,00

49 859,00

41 .200,00

30 .000,00

30 000,00

I .200,00

r 200,00

l0 .000,00

l0 000,00

448 .150,00

448 .150,00

448 r50,00

t34 .377,00

t34 .377,00

t34 377.00

203

203

083

069

921

926

-,
-

e260s 
l

629

pkt

pkr

2 748 339,00

2 748 339,00

2 748 339,00

2 748 339,00

2 748 339,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Strona 3
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921

750

751

754

926

852

Og6lem

7000s

92116

92605

7501 I

7 5414

85212

85213

0770

Gospodarka mieszaniowa 84 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomoSciami 84 000,00

Wplaty ztytulu odplatnego nabycia prawa wlasnoSci oraz prawa uzytkowania 80 000,00

134 377,00

134 377,00

wieczystego n ieruchomoSci

q8Z0 Wptywy ze sprzeda2y sldadnik6w maj4tkowych 4 000,00

448 150,00

448 150,00

Kultura i ochrona dz!e!4ig!wa narodowego

w tym z ty.tulu dotacji i Srodk6w na finansowanie wydatk6w narealizacjg
zadari finansowanych zudzialem Srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. I pkt
2i3
Biblioteki 448 150,00

w tym z tytulu dotacji i Srodk6w na finansowanie wydatk6w narealizacjg 448 150,00
zadari finansowanych zudzialem Srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin(zwi4zk6w gmin),
powi at6w (zw i4zk6w powiat6w), samorz4d6w woj ew6dztw, pozyskane

448 150,00

z innych 2r6del

Kultura fizyczna
--....- -.:..'..,w tym z ty'tulu dotacji i Srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacjg
zadari finansowanych zudzialem Srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. I pkt
2i3
Zadania w zakresie kultqy fizycznej 134 377,90

134 377,00w tym ztytulu dotacji i Srodk6w na finansowanie wydatk6w narealizacjg
zadah finansowanych zudzialem Srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. I pkt
2i3

6297

o

6297 Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin(zwi4zk6w gmin),
powiat6w (zw i4zk6w powiat6w), sam orz4d6w woj ew6dztw, pozyskane
z innych zrodel

Rodzaj zadg!,ia: zl econe

Administracj a publiczna

Urzgdy wojewodzkie

2010 Dotacje celowe otrzymane zbud2etu pafstwa narealizacjg zadahbie2qcych
z zakresu administracji rz4dowej oraz innych zadaf zleconych gminie
(zw i4zk6w gm i n) ustawami

Urzgdy npczelnych olgan6w wladzy lqnstv/owej, kontroli i ochrony prawa

2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa narealizacjg zadahbiel4cych
z zakresu administracji rz4dowej oraz innych zadah zleconych gminie
(zw iqzk6w gm i n) ustawami.6w gmin) ustawami

Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa

Obronagrwilna

Dotacje celowe otrzymane z budhetu paistwa na realizacjg zadah bie2qcych
z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadai zleconych gminie
(zw iqzk6w gm in) ustawami

Pomoc spoleczna

Swiadczenia rodzinne, Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki
na ubezpieczen ia emerytalne i rentowe z ubezpieczen i a lpqlecznego

2010 Dotacj e ce I o we otr zy mane z budletu paristwa na r e alizacj g zadaf b ie24cy ch
z zahesu administracji rz4dowej oraz innych zadan zleconych gminie
(zw iqzkow gm i n) ustqwaq i

Skladki natbezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobieraj4ce niekt6re
Swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re Swiadczenia rodzinne orazza
osoby uczestniczqce w zajgciach w centrum intergacji spotecznej

Dotacje celowe otrzymane z budzetu pafstwa narealizacjg zadahbiezqcych
z zakresu administracji rz4dowej oraz innych zadah zleconych gminie
(zwiqzk6w gm in) ustawami

t34 377,00

9l 981,00

el e8L!0
9l 981,00

080,00

080,00

500L00

500,00

500,002010

2010

I

I

I

2217 808,09

2 2t4 506,00

2 .214 .506,00

3 302,00

3 302,00

t9 099 128,00
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ZalqcznikNr 2 do Uchwaly Nr XII/89/2011

Rady Gminy Zam6w

z dnia 28 grudnia 20ll r.

Plan wydatk6w

Rolnictwo i lowiectwo

Infrastruktura

osobowe

Skladki na

Skladki na Fundusz

fundusz Swiadczeri

Wplaty gminnarzecz izb rolniczych w wysokoSci 2o/ouzyskanych wptyw6w

Pozostala dzialalnoSd

Dostarczanie

i osobowe niezaliczone do

osobowe

Dodatkowe

Skladki na

Skladki na Fundusz

material6w i
140 000,00

l0 000"00

Podr62e slu2bowe

R62ne i skladki

na zakladowy fundusz Swiadczerl socjalnych 2 300,0.__ l
rrt i lacmoSC 12 .469 .457,50 

I

i osobowe niezaliczone do

ia osobowe

Dodatkowe

Skladki na

na Fundusz

ia bezosobowe

i skladki

Transport i lacmoSC 
-P-4q,gt6q 

]

D.ogi pubti.-. po*iuto*.- f2.098 
.3-57,50

Dotacja celowa na pomoc finansow4 udzielan4 migdzy jednostkami samorzqdt 2 098 357.50

terytorialnego nadofinansowanie wlasnych zadari inwestycyjnych i zakup6w 
I

Warto5d w zl

ld: ZIXZI -ZEEWJ-UMYZC-UENFK-VKHFO. Podpisany Strona I



630

444

605

f oapiry nu rutruoo*y

Wydatk! inwestycryine jednoslek budzetowych
lfundusz Swiadczen socjalnych

I

1 
2 100,00
104 000,00

QSrodki informacj i turystycznej

Turystyka
I ^;-^r'-, '-

l5l .500,00

r .500,00

Zakup material6w i wyposaZenia I 000,00

750

,!21

L 
430

421

426

430

4!3

606
l

417
I

!10
441

I

393

,421

_130

302

401

404

4lt
412

414

.Lt1
421

rt?6
428

430
l

431

1436
437

_!4r
443

444

q0
I 606

417

.421

!10
44'l

t443

302

o:oor

630t;

I 7ooo5

7t004

'y Zakup uslug pozostalych

Pozostala dzialalnoS0

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

Wydalk! inwestycyjne jednostek bud2etowych

_Zakup energii

I Zakup uslug pozostalych

R62ne oplaty i skladki

Wydatki na zakupy inwestysyine jedqqqqet budzetowych

Dzialalno56 uslueowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup uslug pozostalych

I Podr62e sluZbowe krajowe
A 1-^:- t ^L,^^ ^: ^ ---Ll: ^--- ^Adminislracj a publiczna

_\ady gmin (miast i mimiast na pr4wach powiatu)

!\6zne wydatki n?!1992 os6b fi?ycznych

Zakup material6w i wyposaZe4ia

Zakup qqlgg pozostalych

I Urzgdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wadatki oqobowe niezaliczgne do wynaglodzefi

, Skladki 4a gbezpigrqenia spqleczne

I Skladki na Fundusz Pracy

,{platy na Paristwowy Funduq4 Rehabilitacji O-s6b Niepelno praw4yqh

_Wynagrodzen ia bezosobowe

I Zgkup mqterial6w lyyposa2en ia

_ Zakup energii

, Z4kup uslug zdrowotnych

Zakup uslug pozostalych

,lakup qqlug dostgpu do sieci Internet

9platy z tytulu z4\!pu uslug telekomunrk4cyj nyc[Qtefonii kom6rkowej

iOplata z tltqlu zakupu uslug telekomu4{acyjnyg! telefolii stacjinarnej

Podr62e sluZtowe kraj owe

_ 
Ro2ne oplaty i skladki

j Odpisy na zakladolyy fundusz Swiadczeri socjalnych

Szko lenia pracownik6w n ielg!4cych czlonkami koqpusu sluZby cywitqej

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud2etowych

Promocja jednostek samorz4dqlgr)4orlqlqego

- Wynaglolzen ia bezosobowe

! Zakup male{al6wqyyposaZenia

_Zakup uslug pozostalych

I Podr62e slu2bowe krajowe

Ro2ne oplaty i sklaCli

Pozostala dzialalnoSd

I Wydatki osobowe niezaliczone do wylrggrodzeri

500,00

6057

I 6059

700

100 000,00
I

50 000,00

4!-000,00

-4r .000,00

5 000,00

150.000,00

l I 000,00

5 q09,00

710

l0 000,00

l0 000,00

53 :000,0q
53 1900,00

2 000,00

50 000,00

r 9q0,00
2 .320 .000,00

7s022

754:23

75075

75095

105 .000.00

95 000,00

1009,00
5 000,00

I! lga.2oo,oo r

2 000100

r 144 000,00

I so ooo.oo

184 600,00

?q850,00

30 000,00

?! 0q0,00

2q!0o,00

70 q00,00

2 000,00

70 000,00

3 000,00

l3 000,00

2! !00,00

30 000,00

6 2!q:00

28150r00

I

l0 000,00

!0 000,00

66 .000,00

r 8 000,00

1t 000,00

26 000,00

500,00

' e soo,oo

lsz .too,oo

2 000,00

t d: 7.;XZJ -ZE EWJ-U M yZ;- U eN er-V rc U eO. rodo'run,
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7510r

'.75412

iiil,q

75702

1 
istrs

80101

401

404

4!0
411

412

421

430

441
Iir.+

4rJ

'L412

417

421

302

.103
40!

,!q4
l4r r

!12
417

i42l
426

44
430

, Wynagrodzenia osobowe pracownik6w

Dodatkorve wynagrodzen ie roczne

Wynagrodzen ia agencyj no-prowizyj ne

Skladki na ubezpieczenia spoleczne

Skladki na Fundusz Pracy

Zakup material6w i wyposaZenia

Zakup ustug pozostalych

I Podr6ze sluZbowe krqjpwe

Odpisy na zakladowy !q4,U, Swiadczeii socjalnych

Urzgdy naczelnych organ6w wladzy pafistwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sEdowniclwa

1 Urzgdy naczelnych orgaqQy wladzy p44s1ryowej, kontroli i ochrony prawa

] Skladki na ubezpieczelj4 rpoleczne

Skladki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup material6w i wyposaZenia

] Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpo2arowa

] Ochotnicze straze pozarne

Wy{atki osobowe nieza)iczpne do wynagrodzeri

R62ne wydatki na rzecz os6b fi zycznych

1 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skladki na ubezpieczenia spoleczne

Skladki na Fundusz Pracy

1 Wynagrodzgnia bezosobowe

lZakup material6w i wyposaZenia

Zakup energii

Zakup uslug zdrowotnych

Zakup uslug pozostalych

R62ne oplaty i skladki

Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczeri socjalnych

Obrona cywilna

Zakup material6w i wyposa2enia

Obglgga d\rgu publicznego

Obsluga papier6w warto6ciowych, kredyt6w i pozyczek jednostek samorz4du

I teryorialnego

Odsetki od samorz4dowych papier6w wartoSciowych lub zaci4gnigtych przez
jednostkq samorz4du tgr;torialnego kr9{yt6w i po2yczek

R62ne rozliczenia

Rezerwy og6lne i celowe

Rezerwy

O5wiata i wychowanie

Szkoly podstawowe

. Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzef

Wynaglgdzenia osobowe pracownik6w

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skladki na ubezpieczenia spoleczne

Skladki na Fundusz Pracy

Wynagrodzen ia bezosoborve

Zakup mateJial6w i wyposaZenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi4zek

Zakup energii

Zakql uslug remontowych

Zakup uslug zdrowotnyqh

Zakup uslug pozostalych

220 000,00

3 000,00

60 000,00

35 000,00

6 000.00

6 000.00

4 000,00

2 500,00

l4 300,00

I .080,00

I .080,00

51,65

8,33

340,02

680,00

234 .330,00

232 .830,00

700,00

l5 000.00

65 000,00

5 500,00

l0 700.00

I 730,00

7 200"00

55 000,00

30 000,00

l 000.00

25 000.00

r4 000,00

2 000,00

r .500,00

r 500,00

260 .000,00

260 .000,00

260 000,00

| 00 .000,00

r00 .000.00

I 00 000,00

5 .847 .980,00

2 .588 .430,00

l6t 500,00

l 644 000,00

I 50 000.00

306 000.00

50 000.00

550,00

29 500,00

3 500,00

| 00 000,00

l 000,00

2 400,00

l0 000,00

Strona 3

751

754

o

ii/,z
444

757

42r

8ll

48i
l

, .40!
404-l
411

417

421
tl

l42l
426

_127
428tt
4?OI t:-

758

80r
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80103

4+tr

444

i 470

302

435 Zakup uslug dostgpu do sieci Internet !2 q0q:00

l. qY j Optutu z q4!!u zakupu uslqg telekomq4{4gyiqych telefonii stacjinarnej - 
6 000,00 

,

441 Podr62e slu2bowe kraiowe 3 000,00

R6zneoplatyiskladki r 3 600,00

Odpisy na zakladowy fundusz SwiadcJeri socjalnych l1!2 qqq,00

Szkolenia prqcownik6w qrg[9d4cych14!94!<ami korpuqqlq4ly cyyl!4ej ] 2 500,00

Oddzialy pnedszkolne y szlglach podstawowych - 385 .250,00

,Wydatki osplqwe niezaliczone do wyleglq{zei 22300,00

I Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 279 000,00

Dodatkowe r4ynagrodzenieroczne 16 600,00

Sktadki nqubezpiec.zenia spolgczne 43 400200

Skladki na Fundusz Pracy ./ 100,00
r 000,00

Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczeri socjalnych l4 400,00

80r04 Przedszkola 60 .000,00
I 

-
254Dotacjapodmiotowazbud2etudlaniepublicznejjedqo!!i9ystemuoSwiatyL60000'00

Gimn4gjjr l 960 . 150,00

401

404

411

412

1+zr
)42!

428

444

80r !q
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri

401 Wynagrodzeniaosoboweprqcownik6w

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4l I Skladki na qbezpieczenia spoleczne

412 Skladki na Fundusz Pracy

421 ,Zakup matglial6w i wyposazsnla

,424 Zakuppomocy naukowych, dydaktyc4tygh i ksi4zek

1426 Zakup energii

l'i#lla f
_11ryqq,00

242000,00

40 000,00

8 000,00

ir ooo,oo

' ,:z ooo,oo

2 000,00427 Zakup uslug remontowyrh

428 ,Z9kup uslug zdrowotnych

430 t Zakup uslug pozostalych

L 
435 Zakup usJug dostgpu do sieci Internet

437 Oplata z 1!1.tulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjinq4gj

441 Podr62e sluZbowe kraiowePodr62e slq4bqwe krajoy"

2 000,00
l -
8 000,00

l -
_ r 000,90

3 000,00

80r l3

80r46

80 148

I qto

302

Wydatki inwestycyjne jednostek bud2etowych I 000,00 
aDowo2erie uc4qigw do SZ\pL 568 .300,00

;Wydatki orobowe niezaliczonr do wynagrgd4g4 i 2 @q,90
Wynagrodzeniaosobowe pracownik6w i 180 000,00

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 600,00

1443 ,R62ne oplatyi skladki

)444 1 
Odpisy na zakladowy fundusz iwiadczeri sqgjqlnych

470 Szkoleniapracownik6wniebgd4cychczlonk4mikorpususluzbycywilnej

428 .Zakup uslug zdrowotnyc!

439 t Zakup usfug pozostalych

441 Podr62e sluZbowe kraiowe

2 000,00

8 qq0200

92 150,00

I z ooo.oo

.5!q,0q
160 000,00

- r 000,00

4l I , Skladki naubezpieczenia spoleczne r 29 000,00

412 I Skladki naFlrldusz Pragy i4 !qq,00

421 | Zakup material6w i wyposaZenia 170 000,00

443 R62ne oplqly ! skladki 
L 6 000jq0

444 j Odpisy na zakladowy fur{usz Swiadczeri socjalnych I 6 60q,q0

470 Szkolenia pracownik6w nieb$ryych c4!94\4mi korpusu sluZby cywilnej L!q0,q0

I

l

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli LlO .000,00

Szkolenia prncownik6w niebgd4cych c4lon\4mi ko_rpqqu sluzby cywilnej _ l q qq0,00

220.750,00Stot6wki szkolne

Wydatki oso.bowe niez4liczlne do wynagrodzeti

Id: ZIXZJ -ZEEWJ-UMYZC-UENFK-VKHFO. Podoisanv Strona 4



401

I +oq

4ll
412

l
421

422
l

444

soG
417

444

l

851 54

271

4n
421

430

.441
1.443

470

85213

,sizt+

8s216

esir'

sizoz
433

| 85212

302
i

3l I

401

y 404

.41I
412

) t417
421

428
tl

430

437
I ++t

444
I qet

470
I

90 000,00

7 200.00

| 5 000.00

2 400.00

2 000,00

I 00 000.00

3 450,00

55 . I 00.00

2 000,00

53 100,00

68 .000.00

68 .000.00

3 000,00

20 800,00

25 600,00

r4 800,00

100,00

500,00

3 200.00

725 .620.00

r40.000,00

I 40 000,00

2.214.506.00

250.00

2 r05 206,00

37 300.00

2 500,00

5l 200.00

I 050,00

1 000,00

2 700,00

50,00

4 500.00

3 500,00

I 600"00

, I t50,00

500,00

2 000.00

l0 .344,00

l 0 344,00

3 302.00

74.268.00

74 268.00

I l7 .359,00

l r 7 359,00

249 .890.00

r 000,00

2 400,00

I 85 000,00

l5 000.00

Wynagrodzenia osobowe pracownik6w

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skladki na ubezpieczenia spolgczne

I Skladki na Fundusz Pracy

Zakup matedql6w i wyposa2enia

Zakup Srodk6w 2ywnoSci

I Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczeri socjalnych

Pozostala dzialalnoSi

] Wynagrodzenia bezosobowe

Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczeri socjalnych

Ochrona zdrowia

Przeciwdzialan ie alkohol izmowi

Dotacja celowa na pomoc finansow4 udzielan4 migdzy jednostkami samorz4du
teryorialnego na dofrnansowanie wlqsnych zadaf biez4cy ch

Wanagrodzen ia bezosobowe

)Zakup material6w i wyposa2enia

7'alup uslug pozostalych

Podr62e sluZbowe krajowe

Ro2ne oplmy i skladki

, Szkolenia pracownikow niebQd4cych czlonkami korpusu slu2by cywilnej

Pomoc spoleczna

Domy pomocy spolecznej

Zakup uslug przez jednostki samorzqdu terytorialnego od innych jednostek

samorzqdu tery,torialnego

Swiadczenia rodzinne, Swiadczenia z funduszu alimentacyjnee go oraz skladki na

utezpieczenia emerytalne i rentowe z Ubezpieczenia spolecznego

, Wydatki o;pbowe niezaliczone do wynagrodzeli

Swiadczenia spoleczne

Wynagrodzenia osobowe pracownik-6w

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

] S\!adki na ubezpieczenia spoleczne

Skladki na Fundusz Pracy

] Wynagrodzenia bezosobowe

Zakqp matqrial6w i wyposaZenia

Zakup uslug zdrowotnych

Zakup uslug pozostalych

I Oplata z tyt{q zakupu uslug telekomunikacyinych telefonii stacjinamej

Podr62e slu2bowe \rajowe
Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczeri socjabych

. Koszty postEpowania s4dowego i prokuratorskiego

Szkoleniaplacownik6w niebgdqcych czlonkami korpusu sluZby cywilnej

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobieraiace niekt6re
Swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re Swiadczenia rodzinne oraz za osoby

. uczestniczqqe w zajgciach w centrum i4tegracji spolecznej.

I Skfadki na ubezpieczenie z,4rowotne

Skladki nq qbezpieczenie z4rowotne

' Zasllki i pomoc w naturze oraz sklad!! na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Swiadczenia spoleczne

Zasilki stale

Swiadczenia spoleczne

O5rodki pomocy spolecznej

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzei

Swiadczenia spoleczne

Wynagrodzenia osotowe pracownik6w

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

85r

l4r3
413

3l l

3t l

I 302

3ll
401

I

404
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4ll
I qtz

r 421

) 428

441

Skladki na ubezpieczenia spoleczne 1 
3 I 000,00

L Sk!q4\i na Fundusz Pracy 5 000,00

Zakup material6wi wyposq?enia , I 5q0,00

IZ$g4 uslug zdrowotnych ]240,00
Podr62e sluZbowe kr{qwe _ l 500,00

Odpisy na Zakladowa fundusz Swiadczef socjalnyqf 
I 
5 ZqqO

SzEqlenia pracownik6w niebgd4cych S4qltamikgrpuqg luzly rlyilngj ; 11500,00

I Usllg! opiekuficze i specjalistyczne qqlugi opiekufcze 48 .900,00

1+glqopoWl4agrodzp4ia osobowe prqgqynik6w

Skladki na ubezpieczenia spoleczne

Skladki na Fundusz Pracy

6 400,00

Zq\lp mq!9!al6w i wyposqZenla

Podr62e sluZbowe kra.iqwe

Pozostala dzialalnoSi 84 .859,00

444
I

474

I
401

85?28

85295

85401

85415

85446

90001

411

1412
421

441

I 000,00
I

500,00

l 000,00
I

Dotacje celowe z budzetu jednstki samorz4du terytorialnego, udzielone w trybie art.
221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadaf zleconych do realizac.ii
oragnizacjom prow44zEcym dzialalnoSi pozltku publicznego

5 000,00

3il Swiadczenia spoleczne

E{q(acyjn4 ppieka wychowawgza

79 859,00

33 r .640,00

3 I 0 -640,00

24 800,00

208 000,00

854

I302

401

)apa
411

| 412

421

424
I

444

Wynagrodzen ia osobowe pracownik6w

i Dodatkowe wynaglodzenie roczne

Skldki na utezpieczenia spoleczne

I Skladki na Fundusz Pracy

I ZalW material6w i wyposa?enia

l7 500,00
l'
36 000.00

6 300,00

I r goo.oo

Zq\qp poqqqy nau\swychJydaktycmych i lqiezek 400,00

l5 r49p0
20 .000,00

2 Lq0o,00
I 800rq0

3 600,00

600,00

Odpisy na zakladowy lirndusz Swiadczeri poglalnych

Pomoc materialna dla ucznrOw

324 I Stypendia dl4uczni6rv

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

470 I Szkolqnia prqgpwnik6w niebg!4cych czlonka4r kgrpqqqllu2by gywilnej

Coqpodarka komunalna i ochrona 3rodowiska

, Gospodarka Sciekowa i ochpla w6d

I Wyd4lki osobowe nrr aliczq4e do wynagrodzgri

Wy4egrodzenia osobowe pracownik6w

Do{qlkowe wynagrodzenie roczne

Skl4qlri na ubezpieczenia spoleczne

Skladki na Fundusz Pracy

lZalypmatqial6w iwyposa2enia 
1 13 000,00

Zakup energii 50 000.00

Zakup uslug pozostalyrch 25 000,00
I

Podr62e slu2bowe krajowe _2 00q,09

R62ne oplaty i skladki 4 000.00

I Odply na zakladowy fundusz Swiadczpn socj4lqqch I 150100

, Gospodarka odpadami 30 .000,00
tZakup uslug pgzostalych 30 0!0,00

,Oczyszczanie miast iwsi 15.000.00

l5 000.00Za\Up uslug pozo stalych

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 53 .4!Q,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri r 500:@

I Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 30 qq0,00

Dolatkowe ryyragrodzenie roczne I 400,00

I Skladki naubezpieczeniaspoleczne 14 8qq!0
Skladki na Fundusz Pracy 800,00

I

900

l 000,00
l,qzs.rio,oo l

,122 ..g50,w

302
I

40t

404
I 4ll
412

I lqzt
426

I l+:o
441

'!43
444

900:02

;430
90003

430
il
90094 l

302
t

401

404
]T

4ltt
412

l

200,00

Id: ZIXZJ-ZEEWJ-UMYZC-UENFK-VKHFO. Podpisanv Strona 6



13 000,00

q0,00 
_-.1

l 500,00

u{or-- -l
213 .750,00 iOSwietlenie u

i osobowe niezaliczone do

ia osobowe

Dodatkowe

Skladki na

Skladki na Fundusz

material6w i

Pozostala dzialalnoSd

Dotacje celowe z budzetu jednstki samorz4du terytorialnego, udzielone w trybie art.
221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadart zleconych do realizacji

dzialalnoSC

Kultura

Zadaniaw zakresie ku

Pozostala dzialalnoSd

Dotacje celowe z budzetu jednstki samorz4du terytorialnego, udzielone w trybie art.
221 ustawy,nafinansowanie lub dofinansowanie zadaf zleconych do realizacji
oraenizaciom orowadzacvm dzialalnoSC Dozltku oublicmeeo

material6w i

I 150

| .rzs.t44,00
z? .000,,00-- I.:-- .' -'-'l
247 000.00

868.144,00 l

I 15 000.00 I

10.000,00 
|

ro-ooo,oo'-- I

304

ld: ZWZJ -ZEEWJ-UMYZC -UENFK-VKHFO. Podpisany



ZalqcmikNr 3 do Uchwaty Nr XIV89/2011

Rady Gminy 2arn6w

zdnia 28 erudnia 20ll r.

Plan dochod6w na zadania zlecone

Dzial Rozdzial s Temat WartoSd w zl

750 Administraci a oubliczna 9l .981.00

7501 I Urzedv woiew6dzkie 9l .981.00

20r Dotacje celowe otrzymane z budzetu parlstwa na realizacjg zadah biez4cych
z zakresu administracji rz4dowej oraz innych zadafizleconych gminie (zwi4zk6w
emin) ustawami

91 981.00

751 Urzgdy naczelnych organdw wladzy parlstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sadownictwa

I .080,00

75 l0l Urzedv naczelnvch orsan6w wladzv oarlstwowei. kontroli i ochronv orawa I .080.00

201 Dotacje celowe otrzymane z budZetu parlstwa na realizacjg zadart bie2qcych
z zakesu administracji rz4dowej oraz innych zadah zleconych gminie (zwiqzk6w
emin) ustawami

I 080,00

754 Bezpieczerlstwo publiczne i ochrona DrzeciwDo2arowa l .500.00

75414 Obrona cywilna 1.500.00

20r Dotacje celowe otrzymane z budzetu pafstwa na realizacjg zadafi bie24cych
z zakresu administracji rz4dowej oraz innych zadalt zleconych gminie (zwipk6w
smin) ustawami

I 500,00

it Pomoc spoleczna 2 .217.808.00

852r2 Swiadczenia rodzinneo Swiadczenia z funduszu alimentacyjneego oruzskladki na
ubezoieczenia emervtalne i rentowe z ubemieczpnia sooleczneso

2 .214.506-00

20r Dotacje celowe otrzymane z bud2etu parlstwa na realizacjj zadatf'biehqcych
z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadai zleconych gminie (zwi4zk6w
gmin) ustawami

2 .2t4.506,00

852r3 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niekt6re
Swiadczenia z pomocy spolecmej, niekt6re Swiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestnicz4ce w zaigciach w centrum integracii spolecznei.

3.302,00

201 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pafstwa na realizacjg zanalfbiei4cych
z zakresu administracji rz4dowej oraz innych zadah zleconych gminie (zwiqzk6w
gmin) ustawami

3 302,00

Oe6lem 23r2369.00

ld: ZIXZJ -ZEEWJ-UMYZC-UENFK-VKHFO. Podpisany Stona I



Zal4cznikNr 4 do Uchwaty Nr XII/89/201

Rady Gminy Zarnow

z dnia 28 srudnia 20ll r.

Plan wydatk6w na zadania zlecone

Dzial Rozdzial

750

7501 l

$l Temat

Adminiq!ryqi4 pulliczna

I UrzgdJ wojewQdzkie

. Wynagrodzenia osobowe pracownik6w

. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skladki !q ulg?lqczenie spoleczne

Skladki na Fu4dusz Pracy

lz"k"p materi4!6w i wyposaZenia

] Podr6Zg sluzbowe lqqi owe

Odpisy na zakl?4owy fundusz Swiadczefi socjalnych

Urzgdy naczelnych organ6w wladzy paistwowej, kontroli i ochrony prawaoraz

_ s4downictwa

-UazAly naczglnlch organ6w wladzy paf stwowej, kontroli i ochrony prawa

_ Skladki na ubezieczenie spoleczne

lklqdki na Fundusz Pracy

_ WynugtolZgqq bezosobowe

, la\qplqaterlal6w i yyposa2enia

Bezpieszglp1wo publiczne i ochrona przeciwpoZarowa

WartoSd w zl

9l .98 r ,00

91.981,00

69 900,00

5 920,00

I I 5 18,00

l 857,00

200,00

936,00

l 650,00

I .080,00

I .080,00

5 r,65

8,33

340,02

680,00

r .500.00

r .500.00

l 500,00

2.2r7.808,00

2.214.506.00

250,00

2 t05 206,00

37 300,00

2 500,00

5 | 200.00

l 050,00

r 000,00

2 700.00

50.00

4 500,00

3 500,00

I 600,00

l l50,00

500,00

2 000,00

3.302,00

3 302,00

2 3t2 369,00

40t

404

4tl
412

421

441

444

751

75t01

7s1

4ll
412

417

421

75414 , _Q!qa cywilna

852
,Zg1r.Up mate1lg\ / i wyposaZenia

Pomps JLoleczna

85212 Swiadczenia rodzinne, Swiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz skladki na
gbezpie94941q3merytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego

302 Wy4q!\i osobowe niezaliczone do wynagrodzeri

421

3l I Swiadczenia spgleczne

40 | Wynagrodzenia osobowe pracownik6w

- 
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

! 411 Skladki na ubezieczenie spoleczne

412 qqq4\i na Fundusz Pracy

417 Wpqgrodzq4q lezosobowe
421 Zakup material6w i wyposa2enia

428 _4gktpuqlugzdrowotqych
430 Zu\qp lfqlug polqs{alych

437 : Oplatqzglulu zakuau uslug telekomunikacyjnych

441 Podr62e slu2bowe kraioweiI
444 Odpjqlna zakladowy fundusz Swiadczeri sqgj4lnych

461 Koszty postgpo\v44la s4dowego i prokuratorskiego

, ,470 , Sr\qlqlq pracownik6w niebgd4cych czlo4kami korpusq sllrzby cywilnej85213 
:*fi[l;,;,"r'ffi::;"];"flX.:lT:lfrnru:li.i:Hffiffi1#"J,1,,,

] ] iiieg'1a.1 
yy zajEciach w centrum integracji spolecznej.

413 ] St<taOt<i na ubezpieczenie zdrowotne

Ogglem

ld: ZIXZI -ZEEWJ-UMYZC-UENFK-VKHFO. Podpisany Strona l



600

630

600r4

Paragraf

6050

6057

6059

Zal1cznikNr 5 do Uchwaty Nr XII/89/201I

Rady Gminy Zarnow

z dnia 28 srudnia 2011 r.

Plan rvydatk6w inwestycyjnych nz2012 rok

Tre56

Rolnictwo i lowiectwo

Infrastruktula wodoci4gowa i sanitqgyiqqUr

Wy44tf f 4rl.rg{ygflq .1514n9 91ek bttqaetlyych I I 000,00| 

-

l 00q,00Bq!9,ila :fqzlq dgwa oczy szczqln! sltC\0wlryZq{"o1"'q

Bu{o114 qigc! kanalizacji sanitarnej 9!4?llgqf{SqgglqeSwClllMiedznie Mur. 1 000,00

Budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice, Bron6w, Wierzchowisko, I 000,00

r l !qo{q
Budowa sieci wodociasowei w Zdvszewicach I 000.00 a
Budowa sieci wodociqgowej Zarn6w. Niemojowice. modemizacja stacji 5 000.00 -wdqcLqgqrygj w Zamowie

Wy&ry"tq !g.q qtudtt! w Straszowe.iWoli l 0!Qp0

2743T290
2 748 332-n0

2 096 689,00Wydatki inwestycyjne jednostek budZetowych

Bqdotry4 ggf@{l 74c11nej Zqry6y - Itqsqp-&9j!4pl 2 096 682,00

2 202 357,50

Warto3d w zl

l+ sso ois,'oo

148*o2spt
f

Wy44\rryLelycJj4 e j gdn o slek bll{zglqryych

Eq49-ejf9!i&!q!!zacyjnej Zamdw - Nierlqiqylgg rlql

T{ansport i lEcznoSi

Drogi publiczne powiatowe

.Iqv{vka
Pozoqq4!4!zialqlnqli

Wydatk i i n yg4ycyjlfe fe{n gstek bu d Zetowych

"Piekielnv Szlak"

_ !yda!\i inwestycyjne jqdnostek budzetowych

2 09!j!?,50

I 000,00

r 0q!,0q

_Lq0gp0
I qaqp0

150 000,00

150 000,00

l0 000,00

t0 000,00

l0 000,00

_ l0 000,00

r0 000,00

_ r0 Oqqaog

. lQ 090,00

l0 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansow4 udzielan4 migdzy jednostkami samorz4du 2 098 357,50
terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan inwestycyjnych i zakup6w
Inwesy9)1nycn

Rozbudowa drogi powiatowej nr l50E na odcinku gr. powiatu
p i otrkowsklggg1qpg 9zy11qk! e go Sk64owi q e.4q{rylt{

Drogi publiczne g!!l11!r g

. W;'dutlf4teqlygyine j ednoqlek budzetowych

Leqqlllp gi N iemoj owice
D^-^-+ l-t^ --:---.^L C:^,Bqqq4 droe gminnych Siedl6w Lawki

f &e4SSq4rog gminnych Miedzna Mur.
R€mont dr6g gq!44y9h Topolice

. Refnplqdfqgeminnych Zam6w (Cicha Orp4lq lq4qVqw&24

63095

700

750

"Piekielny Szlak"

I Gospodq\4 m:!9q4\qniowa

I Coqq4e$4glqntami i nieruchor4_o{giq4 i

6060 1 ryy4qqi4"q\upy inwggtygyjne jednostek bu!?qlqrych
Zakup dzialki w Zamowie O5-Bartoszewicza

A4lS14pq4q1e publiczna

Vqgdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)75023

2 098 357,50

104 000,00

ld: ZIXZJ -ZEEWJ-UMYZC-UENFK-VKHFO. Podpisany Strona I



Domu Ludoweeo w Sk6rkowicach

Budowa iwietlicv wieiskiei w miei

a Swietlicy wieiskiei w Miedzna Mur.

a Swietlicy wieiskiei w Miedzna Mur.

1000,00

I 000 144.00

247 000,00

r_srrll7:{(--]

I 220 000.00

-l
l

Id ZD(Z,J -ZEEWJ-UMYZC-UENFK-VKHFO. Podpisany Strona 2



ZalqcznikNr 6 do Uchwaty Nr XIV89/2011

Rady Gminy Zam6w

zdnia28 grudnia 2011r.

Plan przychod6w i rozchod6w

Plan przychod6w

Prrychody zzaci4gnijtychpo2yczek na finansowanie zadairealizowanych z udzialem Srodk6w

Plan rozchod6w

s Temat Warto56

963 Splaty pofczek otrzymanych na finansowanie zadafi realizowanych z udzialem Srodk6w pochodzacych
z bud2etu Unii Europeiskiei

3 330 866,00

992 Solatv otrzvmanvch kraiowvch ooirtczek i kredvt6w | 454319.93

Rozchody ogdlem 1454319.93

ld: ZIXZJ -ZEEWJ-UMYZC-UENFK-VKHFO. Podpisany



Zal1cznikNr 7 do Uchwaty Nr XIV89/201 1

Rady Gminy Zarn6w

zdnia28 srudnia 20ll r.

Plan dochod6w i rwdatk6w na 2012 rok na zadania z zakresu ochronv Srodowiska

komunalna i ochrona Srodowiska

Wplywy iwydatki zwiqz.ane zgromadzeniem Srodk6w zoplat iku za korzystanie
Srodowiska

Wptywy zr62nych oplat

Wydatki

Dzial Rozdzial Poz. Nazwa Plan w zl

)00 3ospodarka komunalna i ochrona Srodowiska l0 000,00

)0001 3ospodarka Sciekowa i ochrona w6d 5 000,00

Wydatki bie?qce ztego; 5 000,00

I Wydatki jednostek bud2etowych w tym: 5 000,00

4300 wydatki zwi4zane zrcalizacj4 ich statutowych zadart 5 000,00

)0002 Sospodarka odpadami 5 000,00

Wydatki bie2qce ztego: 5 000,00

I Wydatki jednostek budZetowych w tym: 5 000,00

4300 wydatki zwiqzane z realizacj1 ich statutowych zadaft 5 000,00

)96lem r0 000,00

ld: ZIXZI -ZEEWJ-UMYZC-UENFK-VKHFO. Podpisany Strona I



Zal1cznikNr 8 do Uchwaly Nr XIV89/201 1

Rady Gminy Zam6w

z dnia 28 grudnia 20lI r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze Srodk6w pochodz4cych z funduszy strukturalnych
i X'unduszu Sp6jnoSci

Wyszczegrilnienie Plan wg uchwaly bud2etowej 2dn.30.12.2010 r.

Dz/Rdz Razem Srodki z bud:2etu krajowego Srodki z bud:2etu UE

l.l Program: Program Rozwoju Obszar6w Wiejskich

Priorytet:

Dzialanie:

Nazwa projektu: "Piekielny Szlak"

530t63095 I 50 000,00 50 000,00 r00 000,00

l. I Program: Program Rozwoju Obszar6w Wiejskich

Priorytet:

Dzialanie: lodstawowe uslugi dla gospodarki i ludnoSci wiejskiej

Nazwa proiektu: ''Budowa sieci kanalizacyjnej Zarn6w - Niemojowcie etap I"

)10/01010 4 845 028,00 2 096 689,00 2 748 339,00

l.l Program: ?rogram Rozwoju Obszar6w Wiejskich

Priory4et:

Dzialanie: 'Odnowa i Rozw6i Wsi

Nazwa projektu: 'Rozbudowa i termomodemizacja Swietlicy wiejskiej w Miedznie Murowanej"

)2ll92tt6 753144,00 304 994,00 448 150,00

Ll Program: ?rogram Rozwoju Obszar6w Wiejskich

Priorytet:

Dzialanie: [.] "Wdrazanie lokalnych strategi rozwoju" - "Odnowa i Rozw6j Wsi"

Nazwa projektu: 'Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie ZarnSw"

)26t9260s t09 377,00 175 000,00 r34 377,00

Wydatki inwestycyjne razem: t 057 549,00 12 626 683,00 3 430 866,00

C96lem t 057 549,00 12 626 683.00 3 430 866,00

ld: ZIXZJ -ZEEWJ-UMYZC-UENFK-VKHFO. Podpisany Strona I



Zal4cmikNr 9 do UchwalyNr XIV89/201I

Rady Gminy 2arn6w

z dnia 28 grudnia 201 I r.

Plan dotacji na zadania realizowaneprzez podmioty nie zaliczane do sektora finans6w publicznych na20l2
rok

Dotacje celowe z budZetu jednostki samorzqdu terytorialnego, udzielone w trybie art..221
ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadart zleconych do realizacji organizacjom

ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadali zleconych do realizacji organizacjom
dzialalno56

1l !qq{O-

45 000,00Dotacje celowe z bud2etu jednostki samorz4du terytorialnego, udzielone w trybie art..22l
ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadafi zleconych do realizacji organizacjom

ld ZIXZJ -ZEEWJ-UMYZC-UENFK-VKHFO. Podp isany Strona I



Zal1cznikNr 10 do UchwalyNr XIV89/2011

Rady Gminy Zam6w

z dnia 28 grudnia 201 I r.

Plan dochod6w z tytulu wydawania zezwolefi na sprzedai napoj6w alkoholowych na 2012 rok

Dzial Rozdzial Nazwa Plan w zl

756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OSOB FIZYCZNYCHI OD
rNNycH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ,{CYCH OSOBOWOSCI
PRAWNEJ ORAZ DATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM

68 000,00

75618 WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWI.ITCYCH DOCHODY
JEDNOSTEK SAMORZ,{DU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE
USTAW

68 000.00

0480 Wplywy z oolal za wydane zezwolenia na sprzeduz alkoholu 68 000.00

68 000.00

Plan wydatk6w na realizacjs zidafi"Irfji""T#l#H"t;lffiprofilaktyki i rozwi4zywania problem6w o
Wvdatki
Dzial Rozdzid Paragraf Nazwa Plen w zl
85t Ochrona zdrowia 68 000.00

85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 68 000.00

2710 Dotacja celowa na pomoc finansowq udzielon4 migdzy jednostkami
samorz4du terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan
bieZacvch

3 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe /komisie/ 20 800.00

4210 Zakup material6w i wyposa2enia 25 600.00

4300 Zakup pozostabch uslug l4 800.00

44t0 Podr62e sluZbowe kraiowe 100.00

4430 R62ne oolatv i skladki 500.00

4700 Szkolenie oracownik6w 3 200.00

pg6.&ryrydatli 68 000.00

ld : ZIXZI -ZEEWJ-UMYZC-UENFK-VKHFO. Podpisany Strona I



ZalqcmikNr I I do Uchwaty Nr XII/89/201 I

Rady Gminy Zam6w

zdnia 28 grudnia 20ll r.

Plan dochod6w budietu paistwa zwi4zanych zreilizacj4zadarf, zleconych z zakresu administracji rzqdowej
oraz innych zadafi zleconych ustawami na 2012 rok

5 000,00

5 000p0- ]Swidczenia rodzinne Swiadczone z funduszu
alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenie

Wptywy z tytulu zwrot6w wyplaconych Swiadczef

budzetu pahstwa zwiazane z realizagiq zadaf zleconych.i

Id : ZVZJ -ZEEWJ-LIMYZC-LIENFK-VKHFO. Podpi sany Shona I



Zal4cznikNr 12 do Uchwaly Nr XII/89/2011

Rady Gminy Zarn6w

z dnia 28 grudnia 20ll r.

Plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finans6w publicznych na 2012 rok

Dzial Rozdzial S

600
I'

1

-
[o:oo

1 
Wyq44eg6!4194!e

Tranlpq4 j lCcrqqgp

_ Drogi pnblicTqe

Dotacja celowa na pomoc finansow4 udzielan4 migdzy jednostkami samorz4du
i +^*+^-:^l-^^^ -^ l^+:-^--^.,,^-:-,,,1^.-,,^L -^,1^{ :-.',^.r.,^.,i-"^1" i -aL"6Kurna dofinansowanie wlasnych zadari inwestycyjnych i zakup6wI terytorialnego na r

inwestycyinych - doJ4qq 4!a pry44]t lpqczy_risklqgo - droga F_LO$p-tutqqZq4lof
Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweso

Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budZetu otrzymana przez samorzqdowq instytucjg kultury dla
Gm!aaqlBib!91!9Li Pqlljpqej w Zarnowie

I z ost :sz,so

-r or8 tt;o-l

Plan w zl

Fzrtrzrq ]

l l5 000,00

T l15 ooo.oo

221

, 60014

,92116

fl
I l5 000,00

2480

2 213 357,50-T
i 115 000,00

L? 0e! ]l?JO

OBJASNIENIA DO BUDZETU GMINY Z,q.RNOW NA 2012 ROK

Opracowany na 2012 rok budZet gminy jest rocznym planem dochod6w i wydatk6w oraz przychod6w
i wydatk6w funduszy celowych atakhe planem naklad6w na inwestycje realizowane w roku bud2etowym. Plan
budZetu sporz4dzony zostal w celu sfinansowania publicznych zadah wlasnych gminy oraz zadah zleconych.
Ustalone dochody uwzglgdniaj4 moZliwe do uzyskania dochody w roku budZetowym, a wydatki realizacjg
n aj waZn i ej s zy ch zadaft oraz fi nan sowan ie inwestycj i.

I. OG6LNA CHARAKTERYSTYKA DOCHODoW

Plan dochod6w budZetu gminy na 2012 rok opracowany zostal w oparciu o dane kalkulacyjne i uwzglgdnia
dochody mo2liwe do uzyskania w roku budZetowym. Do ustalenia dochod6w z podatku rolnego przyjgto stawkg
z I ha przeliczeniowego 100 zl. oraz liczbg hektarow przeliczeniowych wynikaj4c4 z rejestru wymiarowego na
dzief3l puldziemika 201I r.

l) Stawka podatku leSnego przyjetazostalaw wysokoSciwynikaj4cej z obowi4zuj4cych przepis6w na2Dll r.;

2) Dochody z podatk6w i oplat lokalnych przyjgte zostaly wg przewidywanego wykonania za201l r.;

3) Wptywy za pob6r wody ustalono wg stawki 2,00 zl netto za m3 Dochody z najmu i dzierlawy mienia
komunalnego - ustalono prryjmuj4c stawki czynszu obowi4zuj4ce na 31 pu2dziemika20ll r.;

4) Dochody z podatk6w pobieranych przezUrzgdy Skarbowe ustalono wg przewidywanego wykonania za 20ll
r.i

5) Wielko6ci subwencji dla gminy okre6lone zostaly zgodnie zzawiadomieniem Ministra Finans6w;

6) Kwoty dotacji na realizacjg zadah zleconych przyjgte zostaly zgodnie zzawiadomieniem dysponent6w
Srodk6w finansowych;

7) Dochody za odprowadzenie Sciek6w ustalono wg stawek proponowanych uchwal4 Rady Gminy na20ll r.tj.
2,00 zl netlo za m' odprowadzonych Sciek6w.

Uwzglgdniaj4c te wskaZniki planuje sig, 2e dochody budZetu gminy na 2012 r. wynios4 19 099 128,00 zl.
w tym:

1) Dochody biez4ce - 15 664 262,00 zl;
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2) Dochody maj4tkowe -3 434 866,00 zl s4to:

a) Subwencja - kwota I938 264,00 zl jest to wigcej o 6,00 0% w stosunku do 201 I r.,

b) Dotacje celowe nazadania zlecone gminie -2 312 369,00 zl,

c) Dotacje celowe z budZetu paristwa na dofinansowanie zadafi wlasnych -296 257,00 zl,

d) Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji - 3 330 866,00 zl,

e) Wplaty zgulu odplatnego nabycia prawa wlasno6ci - 80 000,00 zl,

f) Wptywy z podatku dochodowego od os6b frzycznych i os6b prawnych - | 473 072,00 zl,

g)Dochody zmaj4tku gminy 198 500,00 zl (wpLyvvy zdzierhaw, sprzedairy mienia iskladnik6w
maj4tkowych),

h) Wplywy z oplaty eksploatacyjnej za wydobywanie glinki ceramicznej i kamienia - 100 000,00 zl,

i) Wptywy z oplaty targowej - 30 000,00 zl,

j) Wptywy z op\aty skarbowej - 20 000,00 zl,

k) Dochody za wydane zezwolenianasprzedul napoj6w alkoholowych - 68 000,00 zl,

l) Dochody z podatk6w - 1 692 600,00 zl,

O m) Pozostale dochody - 559 200,00 zl (r62ne oplaty i wplywy, odsetki, wptywy z uslug, darowizny).

PLAN DOCHODOW W POSZCZEGOLIVYCH DZIALACH

DZIAL OlO ROLNICTWO I LOWIECTWO

Dochody planuje sig na kwotg -2920 839,00 zl.

Dochody bieilqce - 172 500,00 zl s4 to:

I ) Dochody z najmu i dzier2awy skladnik6w maj 4tkowych - 2 500,00 zl;

2) Dobrowolne wplaty/ darowizny/mieszkaric6w wsi na dofinansowanie inwestycji i infrastruktury wodoci4gowej
i sanitacyjnej wsi - 120 000,00 zt;

3) Wplywy zr62nych dochod6w - 50 000,00 zl.

Dochody maj4tkowe -2748339,00 zl

Dotacje na dofinansowanie wlasnych inwestycji gminnych - pozyskane z innych 2r6dell Srodki z Unii
Europej skiej - 2 7 48 3 3 9,00 zl na doftnansowanie inwestycj i.

DZIAL O2O LESNICTWO

O Dochody planuje sig na kwotg - 20 000,00 zl.

l) Dochody maj4tkowe - 20 000,00 zl s4to:

a) Wptywy ze skladnik6w maj4tkowych 20 000,00 zl.

DZTAL 400 WYTWARZANTE r ZAOPATRYWAI\IE W ENERGI4 ELEKTRYCZNA GLZI WOD4

Dochody ustalono na kwotg - 190 500,00 zl s4 to:

l)Wptywy od ludnoSci zadostarczon4 wodg wkwocie 190 000,00 A.Do kalkulacji przyjgto stawkg za 1m3
wody 2 z\netto. Pozostale odsetki 500,00 zl.

DZLAL600 TRANSPORT I LACZNOSC

Dochody ustalono na kwotg - 6 000,00 zl s4 to:

I ) Srodki wplat za korzystanie z pasa drogowego - 6 000,00 zl.

DZtAt 700 cospoDARKA MIESZKANIOWA, GOSPODARKA GRUNTAMI
I NIERUCHOMOSCIAMI - MIENIE KOMUNALNE

Planuje sig uzyska6 dochody w kwocie - 254 000,00 zl w tym:
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I ) Dochody bie14ce - 170 000,00 zl s4 to:

a) Dochody z najmu i dzieraav"y skladnik6w maj4tkowych Skarbu Paristwa planuje sig na kwotg 170 000,00

zl,

2) Dochody maj4tkowe - 84 000,00 zl s4 to:

a) Wplaty ztltulu odplatnego nabycia wlasno6ci - 80 000,00 zl,

b) Wptywy ze sprzedairy skladnik6w maj4tkowych - 4 000,00 zl.

DZTAL 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym dochody planuje sig na kwotg - 122 481,00 zl. Dochody stanowi4:

I ) Dotacje celowe zBud2etu Wojewody N-odzkiego na finansowanie zadah bie24cych zleconych gminie z zakresu

administracjirz4dowej w kwocie 91 981,00 zl W kwocie dotacji przewidziane s4 Srodki:

a) na utrzymanie stanowisk pracy wykonuj4cych zadania zlecone -90 845,00 zl,

b) na zadania akcji kurierskiej 200,00 zl,

c) na transport dowod6w osobistych 936,00 zl.

Kwotg dochod6w przyjgto w wysokoSci wynikaj4cej z planu dotacji ustalonych dla naszej gminy w bud2ecie
Wojewody.

2)Dochody uzyskane przezlJrz4dGminy planuje sig na kwotg 30 500,00 zl s4to wplywy zroLnychoplatO
idarowizny w tym :

a)750 75011 $ 2360 w kwocie 7,35 zl - dochody jednostek samorz4du terytorialnego zwi4zane zrealizacja
zadah z zakresu administracji rz4dowej oraz innych zadah zleconych ustawami,

b) 750 7 5023 $ 0690 w kwocie 492,65 zl - wptyvvy z rolnych oplat,

c) 750 75075 $ 0960 w kwocie 30 000 zl - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienig2nej.

DZLAL 7st URZ4DY NACZELNYCH ORGAN6W WLADZY PANSTWOWEJ KONTROLI
I OCHROI{Y PRAWA ORAZ SADOWNICTWA

Dochody w kwocie 1 080,00 zl stanowi dotacja celowa Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w Piotrkowie Trybunalskim na aktualizacjg stalego rejestru wyborc6w. 54 to zadania zlecone.

DZI AL 7 5 4 B,EZPIE CZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Rozdzial75414 Obrona cywilna - dochody w kwocie 1 500,00 zl stanowi dotacja celowa zN-odzkiego Urzgdu
Wojew6dzkiego na zadania z Obrony Cywilnej. S4 to zadania zlecone.

DZTAL 756 DOCHODY OD OSOB PRAWI\-YCH, OSOB FIZYCZNYCH r OD INNYCH
JEDNOSTEK NTEPOSTADAJACYCH OSOBOWOSCT PRAWNEJ ORAZ WYDATIil ZWIAZANE
ZICH POBOREM

W dziale tym dochody planuje sig uzyskad w kwocie 3 388 672,00 zl. Gl6wne 2r6dla dochod6w w tym dziale
to:

l) Wptywy z podatku dochodowego od os6b fizycznych, z podatku oplacanego na zasadach og6lnych,
zryczahowanego podatku dochodowego i karty podatkowej. Dochody w tym rozdziale planuje sig na kwotg l2
000, 00 zl napoziomie przewidywanego wykonania za20ll r.;

2) Wplywy z podatku rolnego, leSnego, podatku od crynno5ci cywilno-prawnych, podatku od spadku i darowizn
oraz podatk6w i oplat lokalnych od os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Dochody planuje sig na
kwotg 797 600,00 zl. W rozdziale tym gl6wne dochody to:

a) Wptywy z podatku od nieruchomoSci planuje sig na 740 000,00 zt Dochody dla os6b prawnych ustalono
na podstawi e zlo2ony ch deklaracj i przez podatnik6w na 20 1 1 r.,

b) Wpfywy z podatku rolnego od os6b prawnych ustalono na 5 600,00 zl. Wplywy ustalono wg zlohonych
deklaracji na2011 r. bez wzrostu stawki za I ha przeliczeniowy,

c) Podatek leSny od os6b prawnych - planuje sig na kwotg 50 000,00 zl. Za podstawg wyliczenia prryjgto
deklaracje zlolone na201l r. Podatek placony jest przez3 podmioty,
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d) Oplata eksploatacyjna od os6b prawnych i innych jednostek - wplywy planuje sig na kwotg 100 000,00
zl. dochody gl6wne stanowi4 wplaty S.A. Opoczno za wydobywanie glinki ceramicznej ze zlo2a Chelsty.
Wplaty za wydobywanie kamienia przez osoby prowadz4ce dzialalnoS6 gospodarcz4 stanowi4 niewielkie
kwoty,

e) Wplywy odsetek od nieterminowych wplat zaleg)oSci przewiduje sig na kwotg okolo 2 000,00 zl.

3) Wpfywy z podatku rolnego, podarku leSnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynnoSci cywilno-
prawnych oraz podatk6w ioplat lokalnych od os6b fizycznych planuje sig wkwocie - 918 000,00 zl.
W rozdziale tym gl6wne dochody to:

a) Wptywy z podatku od nieruchomo6ci od os6b fizycznych planuje sig na - 360 000,00 zl. Podstawg
wyliczenia stanowi rejestr wymiarowy wg stanu na dzieh 30.09.2011 r. Dochody ustalono wg
przewidywanego wykon ania za 201 | r.,

b) Wptywy z podatku rolnego przewiduje sig na 360 000,00 zl, tj. wg przewidyrvanego wykon ania za 201 |

r. Za podstawg szacowania dochod6w od os6b fizycznych prryjgto stawkg 100,00 zl za I ha
przeliczeniowy. Wedlug stanu na 3 I .l 0.201 1 r. w rejestrze wymiarowym powierzchnia ha
przeliczeniowych wynosi 2 981,38 z). Uwzglgdniono okolo 15Vo na umorzenia i zalegloSci oraz ulgi
i zwolnienia ustawowe. Przewiduje sig wyegzekwowa6 10 000,00 zl zaleglo1ci z lat ubieglych,

c) Podatek leSny - dochody planuje sig na kwotg 45 000,00 zl tj. do wysokoSci przewidywanego wykonania
za20l I r. Stawki prryjgto wg. obowi4zuj4cych przepis6w o podatku leSnym,

d) Podatek od Srodk6w transportowych - dochody planuje sig na kwotg 50 000,00 zl. Ustalaj1c dochody nie
przyjgto wzrostu stawek,

e) Podatek od spadk6w i darowizn - dochody pobierane iprzekazyvvane sQ przez Urzqd Skarbowy
w Opocznie. Dochody ustalone zostaNy na kwotg l5 000,00 zl,

I Wptywy z oplaty targowej - planuje sig na kwotg 30 000,00 zl. Nie przewiduje sig wzrostu stawek oplaty
targowej. Podatek od crynnoSci cywilnoprawnych ustalony zostal na kwotg 55 000,00 zl. Podatek
pobierany iprzekarywany jest przezUrz4d Skarbowy w Opocznie,

g) Odsetki od nieterminowych wplatz qdulu podatk6w i oplat ustalono na kwotg 3 000,00.

a) Wptywy z innych oplat stanowi4cych doch6d jednostek samorz4du terytorialnego na podstawie ustaw.

W rozdziale tym dochody stanowi oplata skarbowa oraz odsetki od nieterminowych wplat tej oplaty. Dochody
planuje sig na kwotg 188 000,00 zl, s1to :

a) przewidywane wplywy za wydane zezwolenia na sprzeda2 napoj6w alkoholowych w kwocie 68 000,00
zl,

b) wptywy zoplaty skarbowej -20 000,00 zl,

c) wptywy z oplaty eksploatacyjnej - 100 000,00 zl.

S)Udzialy gminy w podatkach stanowi4cych doch6d budZetu paristwa planuje sig na kwotg 1 473 072,00 zl,

w tym:

a) Podatek dochodowy od os6b prawnych - planuje sig na kwotg 20 000,00 zl. Podatek pobierany

i przekazywany j est przez U rzgdy Skarbowe,

b) Podatek dochodowy od os6b fizycznych - plan dochod6w przyjety zostal zgodnie z informacjq
przekazan4 przez Ministerstwo Finans6w oprognozowanych wplywach ztego podatku. Przewidywane

dochody - | 453 072,00 z\.

DZIAL 758 ROZNE ROZLICZENIA

Dochody planuje sig na kwotg - 8 948 264,00 zl. Gl6wne dochody stanowi4:

1) CzgS(, oSwiatowa subwencji og6lnej dla gminy - 4 686 653,00 zl;

2) C2936 wyr6wnawcza subwencji og6lnej dla gminy - 4 019 331,00 zl w tym:

a) kwota podstawowa -3 220 301,00 zl,

b) kwota uzupelniaj4ca - 799 030,00 zl.
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3) R6wnowa24ca subwencja dla Gminy - 232 280,00 zl. O planowanych na 2011 r. kwotach poszczeg6lnych

czgsc i subwen cj i gm i na zostala powiadom io na pr zez M ini sterstwo F i nans6w.

4) Wptywy z r62nych rozliczeh - dochody planuje sig na kwotg 10 000,00 zl. Dochody w tym rozdziale stanowi4:

odsetki od Srodk6w pienig2nych na rachunku bankowym - kwota l0 000,00 zl. Dochody przyjgte zostaly na

podstawie danych szacunkowych. Zgodnie zzawartq umowq zBS Zan6w na prowadzenie rachunku

bankowego odsetki wynosz4 l,glyo w skali roku.

DZIAL 801 OSWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planuje sig na kwotg - 103 000,00 zl s4 to:

1) Dochody z najmu dzier2awy skladnik6w maj4tkowych -2 000,00 z\;

2) Wptywy zr62nych dochod6w - I 000,00 zl;

3) Wptywy z uslug wplaty dzieci na dozywianie - 100 000,00 zl.

DZTAL 852 POMOC SPOLECZNA

Dochody planuje sig na kwotg - 2 519 065,00 zl. Dochody gl6wnie stanowi4 dotacje celowe na finansowanie
zadafbie24cych zleconych gminie zzakresu pomocy spolecznej oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadah
wlasnych bieZ4cych gminy. Plan dotacji przyjgto zgodnie z informacj4 tr-6dzkiego Urzgdu Wojew6dzkiego
o zaplanowanych dla naszej gminy dotacjach w Bud2ecie Wojewody. Dotacje przyznano na:

1) Zadania zlecone z zakresu pomocy spolecznej - kwota dotacji wynosi - 2 217 808,00 zl z przeznaczeniem na:

a) Swiadczenia rodzinne oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zubezpieczenia spolecznego -
kwota 2214 506,00 zl3o/o kwoty ti. 66 435,18 zl przypada na koszty obslugi $wiadczeri rodzinnych, a z
tego:

- 73 % ti. 48 497,68 zl nawydatki osobowe,

- 27 % ti. l7 937,50 zl na wydatki rzeczowe.

b) Skladki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobieraj4ce niekt6re Swiadczenia z pomocy spolecznej
oraz niekt6re Swiadczenia rodzinne - 3 302,00 z\.

2) Na dofinansowanie zadaf wlasnych gminy z zakresu pomocy spolecznej kwota 296 257,00 zlw tym:

a) 94 730,00 zl na dofinansowanie zadari wlasnych - wplata zasilk6w i pomoc w naturze,

b) 101 527 ,00 zl na doftnansowanie Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej.

3) Dochody wlasne gminy - wptywy zaplanowano na 5 000,00 zl. Dochody stanowi4 wplaty za wykonanie uslugi
u chorego w domu na kwotg 5 000,00 zl.

DZIAL 9OO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SNONOWTSX,q,

Dochody planuje sig na kwotg 4l 200,00 zl. Przewidywane dochody to:

l)Dochody te przewiduje sig uzyskac zodplatnoici za odprowadzanie Sciek6w wkwocie 30 000,00 zl do
kalkulacji przyjgto stawkg 2,00 zl netlo za I m3 odprowadzonych Sciek6w;

2) Wplaty z uslug zwi4zanych z o3wietleniem ulicznym na kwotg 1 200,00 zl;

3) Wptywy zwi4zane z gromadzeniem Srodk6w z oplat i kar za korrystanie ze Srodowiska planujg sig na kwotg 10

000,00 zl.

DZIAL 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody planuje sig wkwocie 448 150,00 zt tj. dotacja celowa otrzymana zsamorz4du wojew6dztwa na
Biblioteka w Miedznie Murowanej - 448 150,00 zl.

DZIAL 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody planuje sig wkwocie 134377,00 zltj. dotacja celowa otrzymana zsamorz4du wojew6dawa s4 to
zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie
Zarnow.

INNYCH DOCHODOW GMINA NIE REALIZIJIE
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Plan dochod6w bud2etowych wg dzial6w irozdzialow iparagrafow klasyfikacji bud2etowej przedstawia
zal4cznik Nr L

Stanzadtuheniagminyzt5rtuluzaci1gnigtychpoLryczeknapocz4tek2012r.wynosi 5701 l10,89z\.W2012
r. przypada do splaty kwota | 454 319,33 zl nani2ej wymienione po?yczki i kredyty.

l) Poiryczkiz WFOS i GW w N-odzina kwotg - 57 4 7 59,93 zl w tym:

a) Wodoci4gowanie poludniowej czgsci gminy Zamow zmodernizacj4 stacji wodoci4gowej w Ruszenicach

- 177 600"00 zl,

b) Termomodemizacja budynku OSP Sk6rkowice - 55 508,00 zl,

c) Termomodemizacjabudynku OSP Paszkowice - 30 332,00 zl,

d) Termomodernizacja budynku OSP Straszowa Wola- 30 332,00 zl,

e) Termomodemizacja budynku OSP Grgbenice -29 796,00 zl,

f) Termomodemizacja budynku OSP Zdyszewice - 29 093,00 zl,

g) Termomodemizacja Swietlicy wiejskiej Socz6wki - 40 077,37 zl,

h) Zakup sprzgtu do utrzymania zieleni - 35 048,00 zl,

i) Budowa sieci kanalizacyjnej Topolice, Zam6w, Trojanowice -77 373,56 zl,

j) Budowa sieci kanalizacyjnej Miedzra Mur.- Straszowa Wola - 69 600,00 zl.

2) Kredyty bankowe w kwocie 351 560,00 zl:

a) Termomodernizacja Swietlicy Socz6wki - 18 224,00 zl,

b) Kredyt BS - 333 336,00 zl.

3) Sptat kredyu zaci4gnigtego w 201I r. na pokrycie planowanego deficytu 528 000,0021;

4) Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3 330 866,00 zl w tym:

a) Kanalizacja Niemojowice kwocie 2 748 339,00 zl,

b) Biblioteka Miedzna Murowana w kwocie 448150,00 zt,

c) Infrastruktura sportowa i rekreacyjna w kwocie 134 377,00 zN.

W kwocie wydatk6w bud2etowych zabezpieczono 100 000,00 z-l - rezerwa na nieprzewidziane wydatki
budzetowe w tym rezerwa celowa w kwocie 30 000,00 zl orazrezerwa og6lna w kwocie 70 000,00 zt.

Prrychody og6lem wynosz4 9 077 253,43 zl,w tym:

O tl 
ir#t:#;;1.j3fl??."rtpoaczek 

na finansowanie zadafi realizowanych zudziatem srodk6w pochodz4cych

2) przychody z zaciqgnigtych pozyczek i kredyt6w na rynku krajowym 5 746 387,43 zl.

Rozchody og6lem wynosz4 4 785 185,93 zl, w tym :

1) splaty pdryczek otrzymanych na finansowanie zadaft realizowanych zudzialem Srodk6w pochodz4cych

zbudhetu UE 3 330 866,00 zl:

2) splaty otrzymanych krajowych po|yczek i kredyt6w 1 454 319,93 zl.

II PLAN WYDATKOW W POSZCZEC6T.TWCTT DZIALACHBUDZETOWYCH

Projekt bud2etu po stronie wydatk6w zabezpiecza realizacjg najpilniejsrych potrzeb i podstawowych zadah

oraz finansowanie ju2 rozpoczgtych inwestycji. Do opracowania projektu budZetu gminy na 2012 r. przyjgto,

2e:

l) Wzrost cen na towary i uslugi okolo 2,9 %o, awztost plac o 1,0 Yo;

2) Skladki na ubezpieczenie spoleczne dla pracownik6w Urzgdu Gminy wynios4 15,19 Yo;

3) Skladki na ubezpieczenia spoleczne dla pracownik6w o6wiaty wynios4 15,10 o/o;

ld: ZIXZJ-ZEEWJ-UMYZC-U EN FK-VKH FO. Podpisany Strona 6



4) Skladki dla pracownik6w GOPS wynios4 15,93 %o;

5) Skladki na Fundusz Pracy przyjgto w wysoko(ci 2,45 %o;

6) Odpis na ZFSS na I pracownika wynosi6 bgdzie 1 150,00 zl, adlanauczycieli 110 % kwoty bazowej ustalonej
corocznie w ustawie bud2etowej na2011r.,a dla nauczycieli emeryt6w 5 % pobieranej emerytury.

Wydatki budzetowe planuje sig na kwotg -23 391 195,50 zl ztego:

I ) Wydatki inwestycyjne wynios4 - 9 7 58 906,50 zl w tym:

a)naprogramyfinansowaneztdzialemSrodk6w,okt6rychmowawart.5ust. lpkt.2i3-6057549,0021

2) Wydatki bie21ce - 13 632 289,00 zl w tym:

a) wydatki na obslugg dlugu (splaty odsetek odpo?yczek) 260 000,00 zl,

b) dotacje zbud2etu gminy na zadania bieZ4ce - 238 000,00 zl,

c) wynagrod zenia i pochodne - 7 444 425 ,00 zl,

d) Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych - 2 855 042,00 zl,

e) pozostale wydatki bie24ce - 2 834 822,00 zl.

Z kwoty wydatk6w bud2etowychnarealizacjE zadafi zleconych zzakresu administracji rz4dowej oraz innych
zada,h zleconych ustawami prrypada - 2312 369,00 zl . Plan wydatk6w budZetowych wposzczeg6lnych 

^dzialach przedstawia sig nastgpuj4co: t
DZIAL O1O ROLNICTWO I LOWIECTWO

Wydatki planuje sig na kwotg 4 976 028,00 zl. w tym :

INFRASTRUKTURA WODOCI,4GOWA I SANITACYJNA WSI

1) Wydatki bie24ce planuje sig na kwotg 107 000,00 zl:

a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeri 103 550,00 zl,

b) pozostale wydatki bie2qce - 3 450,00 zl. to: - ZFSS 3 450,00 zt.

2) Wydatki majqtkowe planuje sig na kwotg 4 856 028,00 zl.Srodki przeznaczone bgd4 na realizacjg ni2ej
wymienionych zadaf :

a)Wykonanie nowej studni wStraszowej Woli wraz zmodernizacj4 stacji wodoci4gowej wkwocie
I 000,00 zl - Srodki wlasne.

b) Budowa - rozbudowa oczyszczalni Sciek6w w Zarnowie w kwocie I 000,00 zl - Srodki wlasne gminy,

c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodoci4gowej w Miedznej Mur. w kwocie I 000,00 zl -
Srodkiwlasne gminy,

d) Budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice, Bron6w, Wierzchowisko, Socz6wki, Malk6w
w kwocie I 000,00 zl - Srodki wlasne gminy,

e) Budowa sieci wodoci4gowej Bron6w-Socz6wki w kwocie 1 000,00 zl - Srodki wlasne gminy,

f) Budowa sieci wodoci4gowej Zam6w, Niemojowice, modernizacja stacji wodoci4gowej w Zarnowie
w kwocie 5 000,00 zl - Srodki wlasne gminy,

g) Budowa sieci wodoci4gowej w Zdyszewicach w kwocie 1 000,00 zl - Srodki wlasne gminy,

h) Budowa sieci kanalizacyjnej Zamow - Niemojowice etap I Srodki IJE 2 748 339,00 zl,

i) Budowa sieci kanalizacyjnej Zamow - Niemojowice etap I Srodki wlasne 2 096 689,00 zl.

IZBY ROLNICZE

Wydatki planuje sig na kwotg 7 312,00 zl. Wydatki stanowi4 w caloSci wydatki biehqce tj. wplaty gminy na
rzecz lzby Rolniczej w N-odzi w wysokoSci 2oh uzyskanych wplyw6w z podatku rolnego. Wydatki planuje sig
na poziomie przewidywanych wplyw6w podatku rolnego w 2011 r.

POZOSTALA DZIAI.ALNOSC
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Wydatki planuje sig na kwotg 5 688,00 zl. Wydatki stanowi4:

I ) Pozostale wydatki bieZ4ce - 5 688,00 zl (nadzor nad targowiskiem).

DZLAL 400 WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANTE W ENERGT 4 BLEKTRYCZNA GAZI WOD4

Wydatki planuje sig na kwotg 317 100,00 ,L Sq to wydatki bieZ4ce zwi4zane zutrzymaniem wodoci4g6w
i stacji wodoci4gowych oraz koszty rwi4zane z poborem wody. Wydatki stanowi4:

l) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzertT6 600,00 zl;

2) !;wiadczenia na rzecz os6b frzycznych 400,00 zt;

3) pozostale wydatki bieLqce - 240 1 00,00 zl, to:-

a) zakup material6w iuslug do bie24cych napraw wodoci4g6w i hydroforni 35 000,00 zl,

b) zakup energii elektrycznej 140 000,00 zl.- (przyjgto na poziomie przewidywanego wykonania za 2011
r.),

c) ZFSS 2 300,00 zl ,

d) pozostale - 62 800,00 zl.

DZLAL600 TRANSPORT I LACZNOSC - OnOCI PUBLICZNE GMINNE

W dziale tym wydatki planuje sig na kwotg -2 469 457,50 zt. DZ 600 ROZDZ 60014 wydatki planuje sig na

kwotg 2 098 357,50 zl. z przeznaczeniem na:

1) Dotacja dla powiatu opoczyriskiego na zadanie inwestycyjne droga Sk6rkowice - Zamow w kwocie 2 098

357,50 zl.

DZ600ROZDZ600I6wydatkiplanujesignakwotg3Tl 100,002\.zprzeznaczeniemna:

I ) Wydatki bie24ce zwi4zane zutrrymaniem dr6g gminnych - przewidywana kwota wydatk6w 267 100,00 zl.

w tym:

a) wynagrodzeniai pochodne od wynagrodzeh 77 600,00 zl,

b) Swiadczenia na rzecz os6b ftzycznych - 400,00 zl,

c)pozostale wydatki biel4ce 189 100,00 zt. wykorzystane bgd4 na zakup kruszywa i innych material6w
oraz zakup ustug transportowych i innych ntiqzanych znaprawq i ulepszeniem dr6g oraz zimne
utrzymanie dr6g gminnych, w tym odpis na ZFSS w kwocie 2 300,00 zl,

2) Zadania inwestycyjne w kwocie 104 000,00 zl w tym :

a) Remont drogi Niemojowice w kwocie I 000,00 zl,

b) Remont dr6g gminnych Siedl6w - Lawki w kwocie 100 000,00 zl,

c) Remont drogi w miejscowo5ci Topolice w kwocie 1 000, 00 zl,

d) Remont dr6g gminnych Miedzna Mur. w kwocie l 000, 00 zl,

e) Remont dr6g gminnych Zarn6w (Cicha - Osiedle Bartoszewicza) w kwocie 1 000,00 zl.

DZIAL 630 TURYSTYKA

Wydatki planuje sig na kwotg l5l 500,00 zt. Srodki wykorzystane bgd4 na:

l) PLINKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ przy Bibliotece Zam6w, kwota wydatk6w I 500,00 zl. bqdzie

wykorzystana na utrzymanie stanowiska punktu informacji turystycznej tj. konserwacja sprzgtu, oplata za

uslugi internetowe itp.;

2 ) POZO ST AN, A DZI Al,A LNO S C Wydatki na zadania inwe stycyj ne :

a) "Piekielny Szlak" Srodki UE 100 000,00 zl,

b) "Piekielny Szlak" Srodki wlasne 50 000,00 zl.

DZI AN- 7OO GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GOSPODARKA GRUNTAMI, NIERUC HOMOSCIA M I

(MIENIE KOML]NALNE)

io, t i, -tupwl-ur'ryzc-uENFK-vKHFo. podpisany Strona 8



Wydatki planuje sig na kwotg 4l 000,00 zl. s4 to:

l)Wydatki bie21ce wkwocie 31 000,00 zl. sqto Srodki na uregulowanie rachunk6w za energig wbudynkach,
ekspertyzy, wyceny, szacunki, podzialy dzialek iogloszenia oprzetargach oraz inne koszty zwi4zane ze

sprzeda24 dzialek;'

2)Wydatki na zakupy inwestycyjne wkwocie 10 000,00 zl. s4to: - Zakup nieruchomo6ci wZarnowie ( oS

Bartoszewicza ) - Srodki wlasne w kwocie 10 000,00 zl.

DZIAL 7 IO DZIALALNO SE USLUGOWA

Wydatki w tym dziale planuje sig na kwotg 53 000,00 zt. Srodki wykorzystane bgd4 na:

1)Plan przestrzennego zagospodarowania gminy 50 000,00 zl. uregulowanie rachunkow za wydanie opinii do
pozwolef na budowg;

2) Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 2 000,00 zl;

3) Podr62e sluZbowe w kwocie I 000,00 zl.

DZIAL 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowano na kwotg -2 4l1 981,00 zl. Wydatki obejmuj4:

1) Finansowanie zadah zleconych gminie z zakresu administracji rz4dowej kwota - na kt6re gmina otrrymuje
dotacje zBud2etu Wojewody tr-6dzkiego.Wydatki wynosz4 - 91 981,00 zl., ti. do wysoko5ci planowanej r
dotacji i wykorzystane bgd4 zgodnie z decyzja Wojewody na: t

a) wynagrodzeniai pochodne od wynagrodzeh-89 195,00 zl,

b) odpis na ZFSS - I 650,00 zl,

c) pozostale - 1 136,00 zl.

2) Finansowanie zadart wlasnych gminy. Wydatki planuje sig w kwocie 2. 320 000,00 zl. Srodki wykorzystane
bgd4 na niZej podane zadania:

a) RADA GMINY - wydatki planuje sig na 105 000,00 zl. Przewidywane wydatki:

-Wyplacane diety dla Przewodniczqcego Rady ijego Zastgpcy, diety dla czlonk6w komisji, diety dla
Radnych za udzial w sesjach kwota 95 000,00 zl. Przewiduje sig 9 sesji. Do kalkulacji przyjgto
wysokoS6 diety obowiqzuj1cej na20ll r.,

- Pozostale wydatki tj. zakup material6w do przygotowania sesji, prenumerata prasy itp. w kwocie l0
000,00 zl.

b) URZAD GMINY - wydatki bie21ce planuje sig na kwotg - 1786 200,00 zl. Srodki wykorzystywane bgd4
na:

- Wynagrod zeniaipochodne od wynagro dzeh 1 473 450,00 zl. Dokalkulacji wynagrodze rt przyjEtor,un O
zatrudnienia na 31.10.2011 r. oraz przewidywane do zaplaty nagrody jubileuszowe iodprawy
emerltalne,

- Swiadczen ia na rzecz os6b fizyczn ych 2 000,00 zl,

- Pozostale wydatki bieh1ce przewiduje sig na kwotg 310 750,00 zl. Wydatki te zwiryzane
z funkcjonowaniem urzgdu i wykonywaniem zadart zaplanowanych przez Radg Gminy. Podstawowe
wydatki to prasa, telefony, oplaty pocztowe, prenumerata prasy, oplata za korzystanie z praw
autorskich program6w komputerowych, materialy biurowe, koszty podroLy slu2bowych, szkolenia
pracownik6w, naprawy sprzgtu, gaz i energia elektryczna, ubezpieczenia budynk6w i sprzgtu oraz
prowizja dla BS za prowadzenie rachunk6w bankowych, w tym ZFSS na kwotg 28 550,00 zl Wydatki
przyjgte zostaty na poziomie przewidywanego wykonania za2011 r.,

c) Wydatki inwestycyjne w kwocie l0 000,00 zl. tj. :

- Programy komputerowe w kwocie l0 000,00 zl.

d) PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO.WydaIki planuje sig na kwotg 66
000,00 zl. zprzeznaczeniem na zakup material6w i uslug zwi4zanych z promowaniem Gminy Zarn6w s4
to:
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- Wynagrodzeniai pochodne od wynagrodzeri l8 000,00 zl,

- Pozostale wydatki bie24ce (zakup material6w, uslug, delegacje, 62ne oplaty i skladki) w kwocie 48
000.00 zl.

e)POZOSTAN,A DZIAI-ALNOSC. Wydatki planuje sig na kwotg - 352 800,00 zl. i stanowi4 migdzy
innymi:

-Wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzefi wkwocie 324 000,00 zl. ( wtym 60.000,00 zl
wynagrodzenia prowiryjne dla sohys6w). Wydatki zaplanowane zostaly na poziomie przewidywanego
wykonania 2a2017r.,

- Swiadczen ia na rzecz os6b fi rycznych 2 000,00 zl,

- Pozostale wydatki bie24ce w kwocie 26 800,00 zl.,w tym ZFSS l4 300,00 zl.

DZ,TAL 751 URZ4DY NACZELNYCH ORGANoW WLADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI
OCHROI\TY PRAWA I SADOWNICTWA

Wydatki planuje sig na kwotg 1080,00 zl. S4to zadania zlecone rwi4zane zaktualizacj4 stalego rejestru
wyborc6w. Dotacja na to zadanie przekazywana jest przez Delegaturg Krajowego Biura Wyborczego
w Piotrkowie Trybunalskim. Srodki wykorrystane bgd4 zgodnie zich przekazaniem, tj. na zakup materiat6w
biurowych, sprzgtu i wyposa2enia.

DZTAL 7 54 BEZPTE CZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEC IWPOZAROWA

Wydatki zaplanowano na kwotg 234 330,00 zl. iwykorzystane bgd4 na:

l) OCHOTNICZE STRAZE POZARNE - utrzymanie jednostek w gotowoSci bojowej - wydatki planuje sig na

kwotg 232 830,00 zl. s4to:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeh dla kierowc6w samochod6w straZackich - 90 130,00 zl.,
wydatki ustalono wg stanu zatrudnienia na 3 I . 1 0.201 1 r.,

b) Wyplacony ekwiwalent za udzial w akcjach ratowniczych - I 5 000,00 zl,

c) Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 700,00 zl ,

d) Pozostale wydatki biel1ce ustalone zostaly na kwotg 127 000,00 zl., Srodki wykorzystane bgd4 na zakup
paliwa, czgSci do napraw sprzgtu, gaSniczego, samochod6w strazackich oraz budynk6w stra2nic, energia
elektryczna, gaz, delegacje,.ubezpieczenia samochod6w i stra2ak6w, przegl4dy techniczne oraz naprawy
sprzgtu, w tym odpis na ZFSS w kwocie 2 000,00 zl,

2) OBRONA CYWILNA - zadania zlecone. Wydatki zaplanowano na kwotg I 500,00 zl.

DZIAL 757 OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatki planuje sig na kwotg 260 000,00 zl. Srodki w calo6ci wykorzystane b9d4 na

uregulowanie odsetek od zaci4gnigtych kredytow ipo2yczek z WFSS iGW w Lodzi na dofinansowanie zadai
inwestycyjnych. W 20llr. przypadaj4 do zaplaty odsetki od po2yczek og6lem w kwocie 260 000,00 zl.

DZIAL 758 R6ZNE ROZLICZENIA

W dziale tym planuje sig 100 000,00 zl. - rezerwa na nieprzewidziane wydatki bud2etu gminy, w tym:

l) rezerwa celowa w kwocie 30 000,00 zl - Zarzqdzanie kryzysowe;

2) rezerwa og6lna w kwocie 70 000,00 zt.

DZTALSO1 OSWIATA I WYCHOWANIB

Na terenie gminy funkcjonuj4 dwie szkoly Podstawowe, w Zarnowie i w Klewie ora jedno Gimnazjum
w Zarnowie. Plan subwencji na zadania oSwiatowe wynosi 4 686 653,00 zl. Wydatki w tym dziale zaplanowano

na kwotg 5 847 980,00 zl.wtym: wydatki bieZ4ce 5 846 980,00 zl,wydatki inwestycyjne I 000,00 zl. Srodki

wykorzystane bgd4 na fi nan sowan ie wym ien i onych r ozdzialow :

1) SZKOI-Y PODSTAWOWE - wydatki zaplanowano na kwotg - 2 588 430,002t. Srodki wykorzystane bgd4 na:

a) Wynagrodzenta i pochodne od wynagrodzert - 2 150 550,00 zl,

b) Swiadczenia na rzecz os6b firycznych l61 500,00 zl,
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c) Pozostale wydatki bieZqce -276 380,00 zl. to najpilniejsze potrzeby i niezbgdne wydatki zwi1zane

z funkcjonowaniem szk6l (zakup wggla i koksu, Srodk6w czystoSci, pomoce dydaktyczne i ksi42ki do

bibliotek szkolnych, energia, gaz, telefony, materialy biurowe, oplaty pocztowe, prasa, delegacje,

naprawa sprzgtu, szkolenia), w tym odpis na ZFSS 112 880,00 zl,

2)ODDZTALY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOLACH PODSTAWOWYCH A(LASY ,,0"/:

a) Wydatki planuje sig na kwotg 385 250,00 zl,

b) Srodki wykorzystane zostan4 na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeh nauczycieli zatrudnionych w Oddzialach Przedszkolnych

- 346 300,00 zl,

- Swiadczen ia na rzecz os6b fizyczn ych 22 300,00 zl,

- Pozostale wydatki biea1ce w kwocie 16 650,00 zl., w tym odpis na ZFSS 14 400,00 zl,

3) PRZEDSZKOLA. Wydatki planuje sig na kwotg 60 000,00 zl Srodki przeznaczone s4 na dotacjg dla punktu
przedszkolnego,,Radosna Dolinka"

4) GIMNAZJUM w Zarnowie. Wydatki planuje sig na kwotg - 1 960 150,00 zl:

a) Wydatki bie24ce - zaplanowana jest kwota 1 959 150,00 zl i wykorzystana bgdzie na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen, - I 592 000,00 zl. Koszty ustalono na podstawie stanu

zatrudnienia na 31.10,2011r., wynagrodzenia prryjgto wg stawek wynikaj4cych zprzyznanych
podwy2ek dla nauczycieli na poziomie 2011r.,

- Swiadczenianarzeczos6b fizycznych 105 000,00 zl,

- Pozostale wydatki bie2qce - 262 150,00 z\. to zakup niezbgdnych material6w biurowych, zakup
pomocy dydaktycznych, ksi4zki, prasa, oplaty pocztowe, telefony, koszty obslugi program6w
komputerowych, delegacje i inne drobne naprawy sprzQtu oraz energia elektryczna w hali sportowej
i gaz,w tym odpis na ZFSS 92150,00 z\,

b) Srodki na wydatki inwestycyjne planuje sig na kwotg I 000,00 zl,wykorzystane na:

- Budowa budynku Gimnazjum etap II stan wykoriczeniowy - Srodki wlasne w kwocie 1 000,00 zl,

5) DOWOZENIE DZIECI DO SZKO|,. Gmina posiada trzy autobusy szkolne + ,,Ztrk", kt6rymi dowo2onych jest
ok. 400 dzieci oraz zakupuje bilety miesigczne dla uczni6w dojeidhaj4cych do szk6t PKS i od prywatnego
przewoZnika. Wydatki planuje sig na kwotg 568 300,00 zl. Srodki wykorzystane bgd4 na:

a) Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzen, - 221 200,00 zl,

b) Swiadczenia na rzeczftzycznych2 000,00 zl,

c)Pozostale wydatki bie?qce - kwota 345 100,00 zl,to: paliwo do samochod6w, przegl4dy technictn",)
naprawy samochod6w, przewidywane koszty zakupu bilet6w miesigcznych dla uczni6w, ubezpieczenia
samochod6w, w tym odpis na ZFSS 6 600,00 zl,

6) DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI. Z art. 70 ustawy Karta Nauczyciela wynika
obowi4zek tworzenia wyodrgbnionego funduszu na doksztalcanie i doskonalenie naucrycieli - w wysoko$ci
loh od planowanych Srodk6w na wynagrodzenia osobowe dla natczycieli. Wydatki zaplanowane zostaly na
kwotg l0 000,00 z\. iwykorzystane bgd4 nar62ne formy doksztalcenia idoskonalenia nauczycieli (zgodnie
zrozporz1dzeniem MEN i S);

7) STOI-OWKI SZKOLNE. Wydatki planuje sig na kwotg 220 750,00 zl. Srodki wykorzystane bgd4 na:

a) Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzert - 1A 600,00 z+,

b) Swiadczenia na rzeczftzycznych 700,00 zl,

c) Pozostale wydatki bie2qce- kwota 105 450,00 zl. w gm odpis na ZFSS 3 450,00 zl,

8) POZOST AN- A DZr AN-ALNOSC

a) Wydatki zaplanowane zostaly na kwotg 55 100 zl,

b) Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzen-2 000 A,

ld: ZIXZJ -ZEEWJ-U MYZC-Uati*-u*"0O. eoOpi*ny Strona I I



c) Odpis na ZFSS 53 100,00 zl.

DZTAL 85 I OCHRONA ZDROWIA, PRZECIWDZIALANIE ALKOHOLIZMOWI

Zgodnie z ustaw4 o wychowaniu w trzeZwo6ci wptywy z oplat za wydanie zezwolenia na sprzeda? napoj6w
alkoholowych w calo6ci przeznacza sig na profilaktykg i rozvri4ryvvanie problem6w alkohololvych. Wydatki na

te zadania zaplanowano na kwotg 68 000,00 zl.tj. do wielko6ci przewidywanych wplyw6w ztytulu oplatza
wydanie zervrolenia. Srodki wykorzystane bgd4 na:

l)Wydatki biel4ce - 68 000,00 zl. tj. pomoc dla rodzin alkoholik6w, organizowanie wypoczynku dla dzieci,
utrzymanie $wietlic Srodowiskowych, zakup sprzgtu iwyposa2enia do Swietlic, prowadzenie punktu
konsultacyjnego, organizowanie konkurs6w dla dzieci, wynagrodzenia dla czlonk6w komisji.

DZIAL 852 POMOC SPOLECZNA

l) W dziale tym gmina realizuje:

a) zadania wlasne z zakresu opieki spolecznej wynosz4 737 620,00 zl,

b) Srodki wlasne gminy w kwocie - 436 363,00 zl,

c) otrzymuje dotacjg celow4 zBudletu Wojewody na dofinansowanie zadari wlasnych zzakresu pomocy
spolecznej - kwota 301 257,00 zl,

d)zadania zlecone wkwocie - 2217 808 00 zl., na kt6re otrzymuje Srodki dotacji celowej zBud2etu
Wojewody,

2) N-1cznie wydatki na 2012 r. przewiduje sig na kwotg 2 955 428,00 zl.

DOMY POMOCY SPOI-ECZNEJ. Wydatki planuje sig na - 140 000 zl. Srodki przeznaczone sQ na zakup
uslug przez jednostki samorz4du terytorialnego.

SwTanczpNIE RoDZINNE oRAZ SKT.ADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
ZUBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO. Wydatki zaplanowano na kwotg 2214 506,00 zl, to jest do wielko5ci
dotacji nate zadania. Srodki wykorzystane bgd4 na:

l) Wyptatg $wiadczeri -2105 206,00 zl;

2)Koszty obslugi Swiadczeri - 63 156,00 zl,wtym: 46.104,00 zl na wynagrodzenia osobowe iskladki ZUS
i odpis ZFSS osoby wykonuj4cej te zadania.l7.052,00 zl to wydatki rzeczowe d. zakup niezbgdnych druk6w,
telefony, podr62e sluzbowe, szkolenia, obsluga program6w komputerowych;

3) Pozostale wydatki w kwocie 46144,00 zl.

SKI.ADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJ,ACE NIEKTORE
SwnnczrNlA z poMocy spol-ECZNEJ oRAZ NIEKT6RE SwtaoczpNrA RoDZINNE. wydatki

a 
planuje sig na kwotg - 13 646 zl s4to:

l) zadania zlecone - wydatki zaplanowano na kwotg 3 302,00 zt. tj. do wielko5ci planu dotacji i w calo6ci

wykorzystane bgd4 na przelanie skladek na ubezpieczenie zdrowotne;

2)Zadania wlasne - wydatki zaplanowano na kwotg l0 344,00 zt tj. do wielkoSci planu dotacji iw calo3ci
wykorzystane bgd4 na przelanie skladek na ubezpieczenie zdrowotne:

a) Srodki zBud2etu Wojewody 8 244,00 A,

b) Srodki wlasne Gminy 2100,00 zl,

ZASII.KI I POMOC W NATURZE ORAZ SKI-ADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE
I RENTOWE. Wydatki planuje sig na kwotg - 74 268,00 zl. Srodki w calosci wykorzystane bgd4 na wyplatg
Swiadczeri i pomoc w naturze. Na realizacjE Ech zadaft gmina otrrymala:

I ) dotacjg celow4 zbud2etu Wojewody na dofinansowanie zadari wlasnych w kwocie 44 268,00 zl;

2) zadaniawlasne - finansowane Srodkamiwlasnymi gminy - 30 000, 00 zl.

ZASII-KI STALE. Wydatki planuje sig na kwotg - ll7 359,00 zl. Srodki przeznaazone na wyplatg
Swiadczeri:

l) Srodki z Bud2etu Wojewody 92 359,00 zl;
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2) Srodki wlasne Gminy 25 000,00 zl.

GMINNY OSnOogr POMOCY SPOI-ECZNEJ. Wydatki planuje sig na - 249 890,00 zl. Srodki
wykorzystane bgd4 na utrzymanie GOPS tj.:

l)wynagrodzenie ipochodne od wynagrodze,h236 000,00 zl,wydatki ustalono przyjmuj4c za podstawg stan

zatrudnienia na 3 1.10.201 I r.;

2) Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 3 400,00 zl;

3) pozostale wydatki biel1ce - l0 490,00 zl. S4 to niezbgdne wydatki: oplaty pocztowe, zakup material6w
biurowych, prasa, telefony, zakup uslug dostgpu do sieci lnternet, delegacje, obsluga program6w
komputerowych, w tym odpis na ZFSS - 5 750,00 zt;

4) na pokrycie czgsci koszt6w zwi1zanych zutrzymaniem GOPS gmina otrzymuje dotacj4 celow4 zBud2etu
Wojewody na dofinansowanie zadafi wlasnych - kwota l0l 527,00 zl.

USLUGI OPIEKUNCZE -w rozdzialetym wydatki zaplanowano na kwotg 48 900,00 zl s4to:

1) Wynagrodzenie ipochodne od wynagrodzeh 47 400,00 zl., v',ydatki ustalono prryjmuj4c za podstawg stan

zatrudnienia na 3 1.10.201 I r.;

2) Pozostale wydatki bie21ce - I 500,00 zl. S4 to niezbgdne wydatki: zakup material6w biurowych, delegacje.

POZOSTAL ADZIAN,ALNOSC w rozdziale tym wydatki zaplanowano na kwotg 84.859,00 zl w tym :

l)Dotacje celowe zbudzetu jednostki samorz4du terltorialnego udzielone e trybie art..22l ustawy nuO
finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadz1cym dzialalnoS6
poitku publicznego 5 000,00 zl;

2) Swiadczenia spoleczn e 79 859,00 zl.

DZIAL 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planuje sig na kwotg - 331 640,00 zl. Srodki przeznaczone bgd4 na wydatki zwi4zane
zutrzymaniem Swietlic szkolnych orazna doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Funkcjonuj4 dwie Swietlice
przy Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w Zarnowie. Srodki wykorzystane bgd4 na:

l) SWIETLICE SZKOLNE - 310 640,00 zlw tym:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeh- 267 800,00 zl. PrzyjEto wynagrodzenie na poziomie 2011r.
oraz stan zatrudnienia na 3 1. 1 0.201 1r.,

b) Swiadczenia na rzecz os6b frzycznych 24 800,00 zl,

c) Pozostale wydatki bie2qce kwota 18 040,00 zl,vtykorzystane zostanqnazakup wggla do kuchni, pomoce
dydaktyczne, Srodki crystoSci oraz drobne naprawy sprzgtu i wyposa2enia, w tym odpis na ZFSS 15

840,00 zl,

2) POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW Wydatki planuje sig na kwotg 20 000,00 zl. Srodki wykorzystane
b9d4 na wyplatg stypendi6w;

3) DOKSZTAI-CENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI. Wydatki planuje sig na kwotg I 000,00 zl. Srodki
wykorzystane bgd4 na dofinansowanie r62nych form doksaalcania naucrycieli.

DZIAN- 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA Wydatki planuje sig na kwotg

- 435 150,00 zl. Dzialten obejmuje realizacjg nastgpuj4cych zadah:

1)GOSPODARKA SCtgfOWA IOCHRONA WOD - oczyszczalnia Sciek6w ikolektory Sciekowe. Wydatki
planuje sig na kwotg - 122 950,00 zl. Wydatki na wynagrodzenia ustalono na poziomie zatrudnienia na
3l .10.201 lr. Zatrudniona jest jedna osoba na etacie konserwatora. Srodki wykorzystane bgd4 na:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzert - 27 600,00 zl,

b) Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych_ 200,00 zl,

c) Pozostale wydatki - 95 150,00 zl. to rachunki za energig elektryczn4, zakup material6w do bieZ4cych
napraw oraz paliwo do agregatu pr4dotw6rczego oraz oplata za odprowadzanie 5ciek6w, w tym odpis na
ZFSS-l150,0021,
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2) GOSPODARKA ODPADAMI -planuje sig wydatki na 30 000,00 zl;

3) OCZYSZCZANIE MIAST I WSI - planuje sig wydatki na l5 000,00 zl;

4) UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH. Wydatki na utrzymanie zieleni

- 53 450,00 zl. Srodki wykorzystane bgd4 na:

planuje sig na kwotg

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzefi pracownika obsluguj4cego sprzgt do utrzymania zieleni
w kwocie 37 000,00 zl,

b) Swiadczenia na rzecz os6b frzycznych - 500,00 zl,

c)Pozostale wydatki bie24ce - 15 950,00 zl. wykorzystane bgdzie na zakup materia-l6w do bieZ4cej
konserwacji , r62ne oplaty m.in. na ubezpieczenia, przeglqdy sprzgtu, w tym odpis na ZFSS I 150,00 zl,

5) OSWIETLENIE ULIC, PLACOW, DROG. W rozdziale tym realizowane s4 zadania wlasne gminy zzakresu
o6wietlenia dr6g gminnych. Wydatki na oSwietlenie planuje sig na kwotg -213 750,00 zl. Srodki wykorzystane
b9d4 na:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzef konserwatora oSwietlenia ulic w kwocie 32200,00 zl.,

b) Swiadczenia na rzecz os6b frzycznych200,00 zl,

c) Pozostale wydatki bielqce - 180 350,00 zl. wykorzystane bgdzie na uregulowanie rachunk6w za energig

elektryczn4 oraz zakup material6w do bieZ4cej konserwacji i uzupelnienie oSwietlenia, w tym odpis na

ZFSS I 150.00 zt.

DZIAL 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje sig wydatki w kwocie | 125 144,00 zl. w tym:

l) DOMY I OSRODKI KULTURY, SWIETLICE I KLUBY. Planuje sig wydatki w kwocie 247 000,00 zl. sqto
w caloSci Srodki przeznaczone nazadania inwestycyjne w tym na:

a) Budowa Domu Ludowego w Sk6rkowicach - Srodkiwlasne w kwocie 1 000,00 zl,

b) Budowa Swietlicy wiejskiej w miejscowo5ci Niemojowice - Srodki wlasne 120 000,00 zl,

c) Budowa Swietlicy wiejskiej w miejscowo5ci Malk6w Srodki wlasne 120 000,00 zl,

d) Budowa Swietlicy wiejskiej w miejscowoici Zdyszewice Srodki wlasne 1 000,0021,

e) Budowa Swietlicy wiejskiej w miejscowoSci Pilichowice Srodki wlasne 5 000,00 zl,

2) BIBLIOTEKI. Wydatki ptanuje sig na kwotg 868 144,00 zl. Srodki przeznaczone bgd4 na:

a) Dotacja podmiotowa dla samorz4dowej instytucji kultury - Cminnej Biblioteki Publicznej w Zarnowie
w kwocie I 15 000,00 zl,

b) Wydatki inwestycyjne w tym:

- Rozbudowa itermomodemizacja Swietlicy wiejskiej w Miedznej Mur.- Srodki wlasne w kwocie 304

994,00 zl,

- Rozbudowa i termomodemizacja Swietlicy wiejskiej w Miedznej Mur.- Srodki UE 448 150,00 zl.

3) POZOST ALA DZIALANOSC. Dotacje celowe z budZetu jednostki samorz4du terytorialnego udzielone trybie
arl.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadafi zleconych do realizacji organizacjom
prowadz4cym dzialalno36 po2ytku publicznego l0 000,00 zl.

DZI1^L 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planuje sig na kwotg - 1 624 377,00 z+.

l)ZADANIA WZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ ISPORTU. Srodki planuje sig wkwocie | 529 377,00

zl.,kt6re w calo5ci bgd4 wykorzystane na zadania inwestycyjne w tym:

a) Poprawa infrastruktury sportowej irekreacyjnej w Gminie Zamow - Srodki wlasne w kwocie 175 000,00

zl,

b) Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Zamow - Srodki UE w kwocie 134 377,00 zl,
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c) Budowa boiska sportowego ,,Orlik" | 220 000,00 zl,

2) POZOST AN,ADZIAN-ALNOSC. Wydatki w tym rozdziale planuje sig w kwocie 95 000,00 zl sqto:

a) Dotacja celowa dla LKS w kwocie 45 000,00 zl,

b) Stypendia 22 000,00 zl,

c) Pozostale wydatki 28 000,00 zt. Srodki te bgd4 wykorzystane na zakup material6w, opla$ za energig

elektryczn4, pozostale uslugi atak2e r62ne oplaty i sktadki.

INNYCH WYDATKOW NIE PLANUJE SIQ. Plan wydatk6w budZetowych wg dzial6w i rozdzial6w
przedstawia zal1cznlk Nr. 2.

DOCHODY r WYDATKT NA REALIZA.CJ4 ZADAN ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAN ZLBCONYCH USTAWAMI

Plan dotacji na 2012 r. wynosi - 2312 369,00 zl. Srodki na zadania zlecone gmina otrzyma od
2 dysponent6w tj.:

l)N-ODZKI URZAD WOJEWODZKI - w budZecie Wojewody tr-6dzkiego ustalono wstgpnie dla naszej gminy
dotacjg w kwocie 2 312 289,0021narealizacjg ni2ej podanych zadaf:

a)Dzial 750 rozdzial75011 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - URZAD WOJEWODZKI. Plan dotacji
wynosi- 9l 981,00 zt. Srodkiwykorzystane b9d4 zgodnie zdecyzj4Wojewody tj. na:

- Wynagrod zenta ipochodne od wynagrodzefi pracownik6w wykonuj4cy ch te zadania w kwocie 89 O
195,00 zl,

- Koszty zwi4zane z transportem dowod6w osobistych w kwocie 936,00 zl,

- Pozostale wydatki bie21ce 2 786,00 zl, w tym odpis na ZFSS I 650,00 z\,

b)Dzial 852 POMOC SPOI-ECZNA. Na zadania z opieki spolecznej przeznaczono dotacje w kwocie -
2 2 | 7 80 8,00 zl. D otacja przy znana jest na r ealizacj g nizej podanych zadah:

- Swiadczenia rodzinne otaz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zubezpieczenia
spolecznego - plan dotacji wynosi 2 214 506,00 zl. Srodki przeznaczone sA na: wyplatg lwiadczeh oraz
skladki na ubezpieczenia spoleczne -2105 206,00 zl,koszty obsfugi Swiadczeri - 63 156,00 zl,ozostale
wydatki bie2qce 46 143,82 zl,

- Skladki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobieraj4ce niekt6re Swiadczenia z opieki spolecznej -
plan dotacji wynosi 3 302,00 zl. Srodki w caloSci przeznaczone s4 na finansowanie skladek na
ubezpieczenie zdrowotne.

c) KRAJOWE BTURO WYBORCZE - DELEGATURA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. Plan
dotacji wynosi - 1 080,00 zl. Srodki przeznaczone sA na wydatki zwi4zane zaktualizacji stalego rejestru -wyborc6w. 

) -- r ---( -' J-'--- -c-'- J a 
O

INNYCH ZADAN ZLECONYCH GMINA NIE REALIZUJE. Plan dochod6w na zadania zlecone
przedstawia zal4cznik Nr 3. Plan wydatk6w na zadania zlecone przedstawia zal4cznik Nr 4.

NAKLADY NA INWESTYCJE REALIZOWANE W 2012 ROKU. Naklady na inwestycyjne realizowane
w roku 2012 planuje sig na kwotg - 9 758 906,50 z\. 2r6dtem finansowania inwestycji s4:

l) Srodki wlasne gminy - kwota 2 695 357,50 zl;

2) Kredyty t poLryczki - kwota 3 632 683,00 zl;

3) Srodki UE 3 430 866,00 zl.

Realizacja zadari inwestycyjnych i plan naklad6w na inwestycje realizowane w 201 I r. zostal om6wiony przy
prezentacj i wydatk6w bud2etowych.

Pfan wydatk6w inwestycyjnych realizowanychw 2012r. przedstawia zal4cznik Nr. 5
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PLAI\ DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO
SEKTORA FINANSoW PUBLICZNYCH.

Na 2012 r. przewiduje sig dotacjg nazadania realizowane przezpodmioty nie zaliczane do sektora finans6w
publicznych w kwocie 120 000,00 zl.Plan dotacji udzielonych zbudhetu gminy dla stowarzyszef przedstawia
zal4cznik Nr 9.

REALIZACJA ZADAN OKRESLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI P(OZWIAZYWANIA
PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH.

Dochody i wydatki zaplanowane sA na kwotg 68 000,00 zl.

Dzial851 Ochrona ZdrowiaRozdzial85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi. Dochody stanowi4 wplywy za

wydane zezwolenia na sprzeda? napoj6,w alkoholowych. Wydatki zaplanowano do wysokoSci przewidywanych
dochod6w tj. na kwotg - 68 000,00 zl. Srodki wykorzystane bgd4 na:

1) Wydatki bie24ce tj. pomoc dla rodzin alkoholik6w, organizowanie wypoczynku dla dzieci ztych rodzin,
utrzymanie Swietlic Srodowiskowych, zakup sprzgtu do Swietlic, prowadzenie punktu konsultacyjnego,
organizowanie konkurs6w oraz wynagrodzenia dla czlonk6w komisji. N,qcznie wydatki bie2;4ce wkwocie 68

000,00 zl;

2)Plan dochod6w iwydatk6w przedstawia zal4cznikNr. 10.

PLAN DOCHODoW BUDZETU PANSTWA ZWr.{ZANYCH ZRIEALTZ-ACJA ZADAN
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ.

Wojewoda N,odzki ustalil dla naszej gminy plan dochod6w w rwi4zku z wykonaniem zadah zleconych na

kwotg 5 147,00 zl.

1) ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Ustalone dochody w kwocie 147,00 zl to: oplaty za udostgpnienie danych
osobowych - 147,00 zl. Dochody te pobierane sA wreferacie ewidencji ludnoSci. Zgromadzone dochody
przekarywane s4 do bud2etu Wojewody w terminach l5 i25 kaZdego miesi4ca.

2) POMOC SPOI-ECZNA. Ustalone dochody w kwocie 5 000,00 zl. Wptywy zgulu zwrot6w wyplaconych
Swiadczeri z funduszu alimentacyjnego - 5 000,00 zl.Plan dochod6w przedstawia zalqcznikNr I l.

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO
SEKTORA FINANS6W PUBLICZNI'YCH

Na 2012 r. planuje sig dotacje na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finans6w
publicznychwkwocie22l33ST,50zl,wtymnazadaniabielqce-ll5000,00zlinawydatkimaj4tkowe2098
357,50 zl.Plan przedstawia zalqcznikNr 12.

TNNYCH ZADAN GMINA NIE REALIZUJE.
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