
W6it Gnriny Lqck

Zarzqdzenie Nr 7/2011

W6jta Gminy L:l c k z dnia 18 stycznia 2011 r.

w sprawie: ustalenia planu dochod6w i wydatk6w dla UrzEdu Gminy tr qck na

20ll rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzqdzie gminnym (1t.Dz.U.22001 r. Nr 142 poz.759l zp62n. zm.) otaz
art.249 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U.22009 r. Nr 157 poz. 1240) zwzqdzam, co nastgpuje;

$1

Przyjmuje plan dochod6w i wydatk6w dla Urzgdu Gminy w ukladzie
paragrafowymzgodnie zzalqcznlkiem nr I i2.

$2

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podjqcia.



ZalEcznik nrl do Zarzqd.zenia nt7 12011

W6jta Gminy L4ck z dnia I 8.01.201 1 r.

Dochody budietu gminy na 20ll r.

o

o

Dzial Rozdz. $ Z16dlo dochod6w Kwota
010 Rolnictwo i lowiectwo 1.900,00

01095 Pozostala dzialalnoSi 1.900,00
0750 Doch.z na.jmu i dzier2.skl.maj4tkowych 1.900,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 605.077,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoSciami 605.077,00

0470 Wplywy z oplat za zarz4d,u2ytkowanie i
u2ytkowanie wieczyste nieruchom.

3.400,00

0750 Doch.z najmu i dzierZ.skl.maj.SP j st lub
innych jedn.zalicz.dofi n.publ. (czynsze)

3 7.000,00

0770 Wplaty z tyt.odpl.nabycia prawa wl.oraz
prawa uzytkow.wiecz.lokali (raty za
mieszk. sprzedaZ nieruchom.)

558.477,00

0920 Pozostale odsetki 200.00
0970 Wplywy z ro2nych dochod6w

(bezumowne korzyst. z nieruch.)
6.000,00

750 Administracia publiczna 65.394.00
7501I Urzgdy wolew6dzkie 65.394,00

2010 Dotacje cel.otrzym.z budz.paristwa na
realiz.zad.bieL.z zakresu adm.rzad.

65.394,00

751 Urz.edy nacz.org.wl.paristw.kontroli i
ochr.prawa oraz s4downictwa

840,00

75 r01 Urzgdy nacz.org.wl.paristw.kontr.i ochr.pr. 840.00
2010 Dotacje cel.otrzym.z bud2.pafistwa na

realiz.zad.biez.z zakresu adm.rzad.
840,00

754 Bezpiecz. publiczne i ochrona
przeciwpo2arowa

200,00

75414 Obrona cywilna 200,00
2010 Dotacje cel.otrzym.z budz.paistwa na

rcalizzad.bieZ.z zakresu adm.rzad.
200,00

756 Doch.od os6b prawnych, osrib fizycz. i
od innych jedn,nie
posiad,osobow.Drawnei

5.524.235.00

75601 Wplywy z pod. doch. od os6b fizvcznych 4.000.00
03s0 Pod od dzial.gospod.os6b ftzy cz.op\acany

w formie karty podatkowei
4.000,00

75615 Wplywy z pod.rolnego,pod.leSnego,pod.od
czynnoSci cywilnopraw.pod.i opl.lok. od
os6b orawnvch

2.040.690,00

03 l0 Podatek od nieruchomoSci 1.944.000,00
0320 Podatek rolny 390,00
0330 Podatek leSny 87.000,00
0340 Podatek od Srodk6w transportowych 9.300,00

7s616 Wplywy z pod.rolnego,pod.leinego pod.od 1.295.100,00



o

o

czynno5ci cywilnopraw. pod.i opl .lok. od
os6b fizvcznvch

03 l0 Podatek od nieruchomoici 1.018.000,00

0320 Podatek rolny 66.800,00
0330 Podatek le6ny 8.300.00

0340 Podatek od Srodk6w transportowych s 1.000,00

0360 Podatek od soadk6w i darowizn 6.000,00

0370 Oplata od posiadania ps6w 1.000,00

0430 Wply*y z oplaty targowej 4.000,00

0500 Podatek od czynnoSci cywilnoprawnych 140.000,00

75618 Wplywy z innych oplat stanowiqcych
dochody ist na podstawie ustaw

163.700,00

0410 Wplywy z oplaty skarbowej 20.000,00

0480 Wptywy z oplat za wyd.zezw.na sprzeda2
alkoholu

I I 1.000,00

0490 Wpl.z innych lok.opl.pobier.przez jst na
podst.odrgb.ustaw (opl.adiacencka,
planistyczna, wpis do ewiden.dzial, za

zaiecie pasa drogowego)

32.700,00

75621 Udzialy gmin w pod. stanow. doch6d
bud2. paristwa

2.020.745,00

0010 Podatek dochodowy od os6b fizycznych 1.999.745,00

0020 Podatek dochodowy od os6b prawnych 21.000,00

758 R6ine rozliczenia 4.598.644.00

75801 CzESd o5wiatowa subwencji og6lnej dla jst 4.031 .670,00

2920 Subwencje og6lne z budzetu palistwa 4.031.670,00

75807 CzgSi wyr6wnawcza subwencj i o96lnej
dla smin

566.974,00

2920 Subwencje o96lne z bud2etu paristwa 566.974,00

852 Pomoc spoleczna 1.4s0.300,00

852t2 Swiad. rodzinne, Swiad.z fund. alimentac.
oraz skladki na ubezp.emerlt.i rent.

I .214.000,00

2010 Dot.cel.otrzym.z budZ.paristwa na realiz.
zad.bie2. z zakr.administr.rz4dowei

I .214.000,00

85213 Skladki na ubezp.zdrow.oplac.za osoby
pobieraiace niekt6re Swiad.z pom.spol.

9.900,00

2010 Dot.cel.otrzym.z budZ paf stwa na realiz.
zad.bieZ. z zakr. administr. rz4dowe.i

1.000,00

2030 Dot.cel.otrzym.z budZ.paristwa na realiz.
wlzadah bie2.smin

8.900,00

85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skl. na
ubezp.emert't. i rentowe

27.000,00

2030 Dot.cel.otrzym.z bud2.paristwa na realiz.
wl.zadari bie2. emin

27.000,00
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85216 Zasilki stale 9l .000,00

2030 Dot.cel.otrzym.z bud2.paristwa na realiz.
wl.zadah bie2.emin

9l .000,00

85219 OSrodki pomocy spolecznej 79.000,00

2030 Dot.cel.otrzym.z bud2.paristwa na realiz.
wl. zadah bie2.smin

79.000,00

85295 Pozostala dzialalnodi 29.400,00

2030 Dot.cel.oizym.z bud2.paistwa na realiz.
wl. zadah bieZ.smin

29.400,00

900 Gospod. komunalna i ochrona
Srodowiska

10.000.00

90019 Wplyovy zwi4zane z gromadz.Srod. z oplat
i kar za korzyst.ze Srodowiska

10.000,00

0690 Wptywy z roZnych oplat 10.000,00

926 Kultura firyczna i sport 253.340.00

92601 Obiekty sportowe 224.000,00

0750 Doch.z najmu i dzierZ.skl.maj4t.SPjst lub
innych jedn.zalicz do sektora fin.publicz.
(hala-czynsze)

54.000,00

0830 Wplynlry z uslug (hala) 170.000,00

9260s Zadania w zakresie kultury frzycznej 29.340,00

2007 Dotacje cel. w ramach program. finansow.
z udzialem 6rod. euron.

24.939,00

2009 Dotacje cel. w ramach program. finansow.
z udzialem Srod. euroo.

4.401,00

Razem 12.s09.930.00

7-bi gn ietr



Zalqcznik nr 2 do Zarz4dzenia nr 7 /201|
W6jta Gminy L4ck z dnia 18.01.2011 r.

Wydatki bud2etu gminy na 2011 rok.

Dzial Rozdz. $ Tre56 Kwota

0r0 Rolnictwo i lowiectwo 2.912.476,96

01010 lnfrastruktura wodoci4gowa i sanitacyina wsi 2.911.076,96
6050 Wydatki inwestyc. jednostek budZetowych

Uporzqdkow.gospod.Sciek.w zlewni jezior
Ciechomickiego, G6rskiego i Zdworskiego w
Gm.tr-ack etao I

2.911.076,96

0l 030 Izby rolnicze 1.400,00

2850 Wplaty gmin na rzecz izb rolnicz.w wysok.
204 uzyskanych wplyw6w z pod. rolnego

1.400,00

150 Przetw6rstwo przemvslowe 2.835,00
t50l r Rozw6i przedsiQbiorczoSci 2.83s,00

6639 Dotacje cel. przek do sam. woj. na inwest.

,,Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoSci
woi.mazowieckiego - Proiekt BW"

2.835,00

600 Transport i lacznoS6 7s.000.00
60016 Drogi publiczne gminne 75.000,00

60s0 Wydatki inwestyc jednostek budzetow.
Modemizac.i przebudowa dr6g w gminach
reg.plockiego szans4 ich dynamicz.rozwoju"
droga Matyld6w 3.000,-
Bud. czgSci drogi ul.Konwaliowej w Lqcku
12.000,-
Dokumentacja-droga w Nowych Rumunkach
20.000,-
Wykupienie grunt6w 40.000,-

7s.000,00

630 Turystyka 68.000,00
63095 Pozostala dziaialnoSi 68.000,00

4430 R62ne oplaty i skladki
(Stow.Gmin.Tur.Poi.Gost

18.000,00

6050 Wydatki inwestyc. jednostek budZetowych
Uporzqdkow.og6lnodostgp.placu zabaw i mini
boiska w Grabinie

s0.000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 150.000.00

7000s Gospodarka gruntami i nieruchomoSciami 150.000,00

4300 Zakup uslug pozostalych 150.000,00

710 Dzialalno5d usluqowa 30.000.00
7 t09s Pozostala dzialalnoSi ( Dec.o warunkach zab. ) 30.000,00

4300 Zakup uslug pozostalych 30.000,00



750 Administracia publiczna 1.831.968,00
75011 Urzedy woiew6dzkie 128.570,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w
zl. 52.000.- wl. 28.000.-

80.000,00

4040 Dodal. wynagr. roczne 21.4.000,- wI.8.500,- 12.500,00
4l l0 Skladki na ubezp.spol. zl .8.500,- wl. 5.550,- 14.050,00
4120 Skladki na Fund . Ptacy 21.894,- wl. I .376,- 2.270,00
4210 Zakup material6w i wyposazenia 7.000,00

4300 Zakup uslug pozostalych 5.000,00

4370 Opl.z tyt.zak.uslug telekom.telef.stacjonarnej 3.000,00

4410 Podr62e sluZbowe kraiowe 600,00

4440 Odpisy na zakl.fund.Swiad.socjal. 3.150,00

4700 Szkolenia oracownik6w l.000,00

75022 Rady gmin 6t.900,00

3030 R6zne wydatki na rzecz os6b fizycznych 5l .000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00

42t0 Zakup material6w i wyposa2enra 4.000,00

4300 Zakup uslug pozostaiych 1.000,00

4360 Opl.z tyt.zak.uslug telekom.telef.kom6rkowej 700,00

4370 Opl.z tl.zak.uslug telekom.telef.stacj onamej 1.200,00

75023 UrzEdy gmin 1.454.870,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr 1.500,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 8l 1.000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57.000,00

4110 Skladki na ubezoiecz.snoleczne 120.520,00

4120 Skladki na Fundusz Pracy 18.100,00

4140 Wolatv na PFRON 20.000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00

4210 Zakup material6w i wyposaZenia 77.000,00

4260 Zakup energii 12.000,00

4270 Zakup uslug remontowych 5.000,00

4300 Zakup uslug pozostalych 77.000,00

4350 Zakup uslug dostgpu do sieci Intemet 5.s00,00

4360 Opl.z tyt.zak. uslug telekom.telef.kom6rkowej 3.600,00

4370 Opl.z tyt.zak.ustug telekom.telef.stacjonamej 20.000,00

4410 Podr62e sluZbowe krajowe 7.500,00

4430 R62ne opiaty i skladki 4.000,00

4440 Odpisy na zaki.fund.Swiad.socjalnych 24.1s0,00

4480 Podatek od nieruchomoSci 183.000,00

4700 Szkolenia oracownik6w 5.000,00



7507s Promocjajst (prom. gminy i wsp6lpr.z Francj 4 i s.000,00

4210 Zakup material6w i wyposazema 10.000,00

4300 Zakup uslug pozostalych s.000,00

75095 Pozostala dzialalno$6 171.628,00

2900 Wplaty gmin na rzecz innych jst oraz
zwi4zk6w gmin na dof.zad.bie2.
-skl dla Zw.Gm.Wiejskich RP 1.500,-
-skl.dla Zw.Gm.Rec.Plockieeo 6.800,-

8.300,00

4010 Wynagr.osobowe pracow.(interw.i publicz.) 67.500,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45.000,00

4110 Skladki na ubezpiecz. spolecz. 17.720,00

4120 Skladki na Fundusz Pracv 3.000,00

4210 Zakup material6w i wyposa2enia 1.000,00

4280 Zakup usfug zdrowotnych ( badania lckarskie ) l. 100,00

4440 Odnis na zakl.fund.Swiad.social. t9.278,00

6639 Dotacja celowa przek do sam.woj.na inwestyc.
i zak inwestyc.realizow.na podst. Porozumieri
.,Rozw6i elektron.administr. Proiekt EA"

8.730,00

751 Urzgdy naczelnych organ6w wladzy (zl) 840,00

75101 U r zgdy nacz.or g.wladzy panstw. kontr. i ochr. pr 840,00

4t l0 Skladki na ubezpiecz. spolecz. 108,41

4120 Skladki na FPr. t7,49

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 714,10

754 Bezpieczeristwo publiczne i ochrona
przeciwpo2arowa

196.885,00

75412 Ochotnicze straze Dozarne 168.839,00

3030 R62ne wydatki na tzecz os6b fizycznych 8.000,00

4170 Wynagtodzenia bezosobowe 5.400,00

4210 Zakup material6w i wyposaZenia 20.000,00

4260 Zakup energii 5.000,00

4300 Zakup uslug pozostalych 6.000,00

4360 Opl. z rytzak. uslug telekom.telef.kom6rkow. 600,00

4370 Opi. z tlt.zak.usug telekom.telef.stacjonarnej 600,00

4430 R62ne oplaty i skladki 5.500,00

6050 Wydatki inwestyc. jednostek budZetowych
Termomodemizac.bud.u2yecz.publicz.na ter.
Gminv-budvnek OSP tr-ack

t17.739,00

75414 Obrona cyrvilna (zl) 200,00

4700 Szkolenia nracownik6w 200,00

75421 Zarzqdzanie kryzysowe 27.846,00

481 0 Rezerwy 27.846,00



756 Doch.od os6b praw.od os6b firyc2. i od
innych jedn.nieposiad.osob.prawnej oraz
wyd. rwiqzane z ich poborem

52.200,00

75647 Pobdr podatk6w, oplat i niepod.nal.bud2. 52.200,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyj ne 34.000,00

4110 Skladki na ubezpiecz.spoleczne 5.200,00

4210 Zakup material6w i wyposaZenra 10.000,00

4300 Zakup uslug pozostalych (koszty egzek.) 3.000,00

757 Obsluga dlugu publicznego 135.000,00

75702 Obsluga pap.wart.kredyt6w i poZyczek jst 135.000,00

8070 Odsetki od po2yczek i kredlt6w 13 5.000,00

758 Rriine rozliczenia 57.154,00

75818 Rezerwv os6lne i celowe 57.154,00

4810 Rezerwy 57.154,00

801 O5wiata i wvchowanie 132.111,00

80104 Przedszkola 77.502,00

2540 Dotacja podmiot.z budzetu dla niepublicz. jed.
svstemu oSwiatv-Przedszkole w Za2dziernt

77.502,00

801 13 DowaZenie uczni6w do szk6l 1s.270,00

4300 Zakup uslug pozostalych 1s.270,00

80140 Centra ksztal.ustawicz.i praktycz.oraz oSr

dokszt.zawodow.
10.000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 6.600,00

4110 Skladki na ubezpiecz.spolecz. r.000,00

4120 Skladki na FPr. 180,00

4350 Zakup uslug dostepu do sieci Intemet 1.720,00

4370 Opl.z t).t.zak.uslug telekom.telef.stacjonamej 500,00

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 28.739,00

4300 Zakup uslug pozostalych 24.739,00

4410 Podr62e slu2bowe kraiowe 4.000,00

80195 Pozostala dzialalnoSd 600,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00

4210 Zakup material6w i wyposaZenia 200,00

851 Ochrona zdrowia 1r 1.000.00

85 153 Zwalczanie narkomanii 2.000,00

4210 Zakup material6w i wyposaZenia 2.000,00

85t54 Przeciwdzialanie alkohol izmowr r 09.000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 38.800,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.700,00

4110 Skladki na ubezoiecz.sooleczne 6.310,00

4120 Skladki na FPr. L020,00
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4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2s.000,00

42t0 Zakup material6w i wyposa2enia l3.970,00

4260 Zakup energii s.000,00

4300 Zakup uslug pozostalych 9.000,00

43s0 Zakup uslug dostepu do sieci Internet 2.200,00

4370 Opl.z ty't.zak.uslug telekom.telef.stacjonarnej 2.700,00

4410 Podr62e sluZbowe kraiowe 200,00

4440 Odpisy na zakl.fund.Swiad.socjal. 2.100,00

8s4 Edukacyjna opieka wychowawcza 26.000.00

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i mlodzie2y szkolnei

1.000,00

4210 Zakup material6w i wyposa2enia t.000,00

85415 Pomoc materialna dla uczni6v, 25.000,00

3240 Stypendia dla uczniow 2s.000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona
6rodowiska

33.000.00

90002 Gospodarka odpadami 22.000,00

4300 Zakup uslug pozostalych 22.000,00

90004 Utrzym. zieleni w miast. i gminach (ogr6dki) 8.000,00

4210 Zakup material6w i wyposazenia 8.000,00

9001 5 OSwietlenie ulic. plac6w i dr6g 3.000,00

6050 Wydatki inwestyc. jednostek budZetowych
(OSwietlenie hybrydowe )

3.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego r7s.000.00

92109 Domy i o3rodki kultury, Swietlice i kluby
(GOK)

95.000,00

2480 Dotacja podmiotowa z budZetu dla samorz4d.
instytucii kultury

95.000,00

92116 Biblioteki 80.000,00

2480 Dotacja podmiotowa z bud2etu dla samorz4d
.insMucii kulturv

80.000,00

926 Kultura firyczna i sport 354.930.00

92601 Obiekty sportowe (hala i boisko) 275.590,00

401 0 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 136.600,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.900,00

4l l0 Skladki na ubezpiecz. spoleczne 2r.950,00

4t20 Skladki na F.Pr. 3.540,00

4210 Zakup material6w i wyposa2enia 30.000,00

4260 Zakup energii 40.000,00

4270 Zakup uslug remontowych 2.000,00

4300 Zakup uslug pozostalych 15.000,00



4350 Zakup uslug dostgpu do sieci Internet 2.000,00

4370 Opl.z tyt. zak. uslug telekom.telef. stacj onar. 6.000,00

4410 Podr62e sluZbowe kaiowe 300,00

4430 R62ne oolatv i skladki 4.000,00

4440 Odpis na zakl.fund.Swiad.socjal. 6.300,00

9260s Zadania w zakresie kultury fizycz .i sportu 79.340,00

2830 Dot. cel z bud2. na finansow. lub dofinansow.
zad,.zlec.do realiz. pozostjedn.ni ezalicz. do
sektora fin. nublicz.

50.000,00

4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 21.199,43

4019 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 3.7 4l,07

4117 Skladki na ubezpiecz. spoleczne 3.220,19

4119 Skladki na ubezpiecz. spoleczne 568,27

4127 Skladki na F. Pr. 519,38

4r29 Skladki na F. Pr. 91,66

Razem 6.344.399.96

10



DOCHODY 20nR.

010 Rolnictwo i lowiectwo
- dochody z najmu i dzier2awy skladnik6w maj4tkowych - oplaty za
obwody lowieckie.

700 Gospodarkamieszkaniowa

1.900,00

605.077,00
- wplywy za wieczyste uZy'tkowanie nieruchomodci
- dochody z najmu i dzier2awy maj4tku gminy
- lvplylvy z odplatnego nabycia prawa wlasnodci ( w tym sprzeda:Z nieruchomoSci

bgd4cej wlasnoSci4gminy 55.000,-)
- wplywy za bezumowne korzystanie z nieruchomoSci oraz wplywy z odsetek pozostalych

750 Administracja publiczna 65.394,00
UrzEdy wojew6dzkie - dotacja celowa na realizacj g zadah bie24cych z zakesu
administracj i rzQdowej.

751 Urzpdy naczelnych organ6w wladry paristwowej, kontroli i ochrony 840'00
prawa oraz sqdownictwa

- dotacja celowa na aktualizacjE rejestru wyborc6w

754 Bezpieczeitstwo publiczne i ochrona przeciwpoZarowa 200'00
- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej

756 Dochody od os6b prawnych, od osrib lizycznych i od innych 5.524.235'00
jednostek nie posiadaj4cych osobowo5ci prawnej oraz wydatki zwi4zane z ich
poborem

- wplywy z tl.tulu podatku dochodowego od os6b fizycznych i prawnych
- wplywy z tytulu podatku od nieruchomoSci, rolnego, le3nego i podatku od Srodk6w

transportowych, podatku od dzialalnoSci gospod. os6b frz. oplacany w formie karty
podatkowej, oplaty od posiadania psa, oplaty targowej i skarbowej

- wplylvy z oplal za wydane zezwolenia na sprzedaZ alkoholu
- wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jst (oplaty za wypisy i wyrysy

z map, decyzje o warunkach zabudowy)
- podatek od czynnoSci cywilnoprawnych

758 Rtiine rozliczenia
- subwencje og6lne z budzetu pafistwa

852 Pomoc spoleczna
s4 to dotacje celowe na;

- Swiadczenia ro dzinne, zaliczka alimentacyina oraz skladki na ubezpiecz.emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia spolecznego

- skladki na ubezpiecz. zdrowotne oplacane za osoby pobieraj4ce niekt6re Swiadczenia

z pomocy spolecznej oraz niekt6re Swiadczenia rodzinne
- zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- zasilki stale

4.598.644,00

1.450.300,00



- OSrodki pomocy spolecznej
- pozostal4 dzialalnoS6 (pomoc Parlstwa w zakresie doZywiania)

900 Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska
- wplywy z tytutu oplat i kar za konystanie ze Srodowiska

926 Kultura firyczna i sport

10.000,00

253.340,00
- wplywy z tytulu najmu i dzier2awy (wynajem pomieszczefi w hali sportowej)
- wplywy z tytulu uslug (ustugi hali sportowej, oplaty za umieszczenie reklam)
- dotacja rozwojowa otrzymana w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki

2007 -2013,,Wy,r6wnywanie szans edukacyjnych uczni6w poprzez dodatkowe
zajgcia rozwlajqce kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" -29.340,-

Razem 12.s09.930.00

Zhigniey R



Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo

Insfrastruktura wodociagowa i sanitacvina wsi
w tym inwestycje;
Uporz4dkowanie gospod. Sciekowej w zlewni jezior
Zdworskiego w gminie tr-4ck etap I

2.912.476,96

2.911.076.96

Ciechomickiego. Gorsk iego r

Izbv rolnicze
w tym;
wplata gminy na
rolnego

1.400.00

rzecz izb rolniczych w wysokoSci 2o/o uzyskanych wplyw6w z podatku

Dzial 150 Przetw6rstwo przemyslowe

Rozw6i przedsiebiorczo5ci
w tym;
dotacja - przyspieszenie
budowanie spoleczefstwa
stworzenie zintegrowanych

Dzial 600 Transport i lqcznoSd

Droqi publiczne gminne
w tym inwestycje;
Modernizacja i przebudowa dr6g w gminach
.rozwoj u"
Droga Matyld6w 3.000,-
Budowa czgSci drogi ul. Konwaliowej w L4cku
Dokumentacja - droga w Nowych Rumunkach
Wykupienie grunt6w 40.000,-

2.835,00

2.835.00

wzrostu konkurencyj noSci woj. mazowieckiego przez
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez
baz wiedzy o Mazowszu Projekt BW

75.000,00

75.000.00

reg. plockiego szans4 ich dynamicznego

12.000,-
20.000,-

Dzial 630 Turystyka

Pozostala dzialalnoSi
w tym;
skladki na dzialalno56 Stow. Gmin Turystycznych Pojezierza
Inwestycje;
Uporz4dkow. og6lnodostgpnego placu zabaw i mini boiska w

Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomoSciami

68.000,00

68.000.00

Gostyniriskiego 1 8.000,00

Grabinie 50.000,-

150.000,00

150.000.00
w rym;
wyrysy z dzialek, wypisy, wycena dzialek, ogloszenia o przetargach, koszty ujawnienia w
ksiggach wieczystych prawa wlasnodci grunt6w gminy, koszty geodezyjne 50.000,-
rozbi6rka budynk6w po fermie i uporz4dkowanie terenu 100.000,-.



Dzial 710 Dzialalno6d uslugowa

w tym;

Pozostala dzialalnoSi
w tym;
decyzje o warunkach zabudowy

Dzial 750 Administracja publiczna

Urzedv woiew6dzkie
w tym;
wynagrodzenia osobowe, nagrody, pochodne

Promocj a jst
tj. promocja gminy i wsp6lpraca z Francj4

Pozostala dzialalnoSi

30.000.00

30.000.00

1.831.968,00

128.s70-Q0

od wynagrodzeir, dodatkowe

15.000.00

171 .628.00

wynagrodzenie roczne, materialy biurowe, naprawa sprzgtu biurowego, serwls
programowy ewidencji ludnoSci, oplata z tyt. zakupu uslug telefonii stacjonarnej,
delegacje pracownicze, odpis na zakladowy fundusz Swiadczeri socjalnych, szkolenia
pracownik6w.
Rady gmin 61.900.00
w tym;
dieta Przewodnicz4cego Rady Gminy, diety radnych i soltys6w, zakup material6w
biurowych i art. spoZywczych, oplata za Gazelg tr-4ck4 oplaty z tyt. zakupu uslug
telefonii kom6rkowej i stacjonarnej.

Urzedy smin
w tym;

1.454.870.00

wynagrodzenia pracownik6w, nagrody, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, pochodne od plac, wynagrodzenie z tytulu um6w zlecenia, wplaty na PFRON,
zakup material6w biurowych, znaczk6w, czasopism, Srodk6w czystodci, artykul6w BHP,
sprzEtu biurowego, programu LEX, material6w do drobnych remont6w, energia,
naprawa sprzQtu biurowego, .uql'w6z nieczysto6ci, prowizje bankowe, uslugi
archiwizacyjne, serwis BIP, uslugi BHP, konserwacja alarmu, oplaty za usiugi dostgpu
do sieci Internet, oplaty za uslugi telefonii kom6rkowej i stacjonarnej, delegacje
pracownicze i ryczalt W6jta Gminy, ubezpieczenie mienia, odpis na zakladowy fundusz
Swiadczeri socj alnych, szkolenia pracownik6w.

w rym;
skladka czlonkowska dla Zw.Gmin Wiejskich RP 1.500,-
skladka czlonkowska dla ZwiEzku Gmin Reg. Plockiego 6.800,-
wynagrodzenia osobowe pracownik6w, prace interwencyjne i roboty publiczne, place,
pochodne od plac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, materialy do
wykonywania prac interwencyj nych, Srodki bhp, badania lekarskie, odpis na zakladowy
fundusz Swiadczef socj alnych,
dotacja- rozw6j elektronicznej administracji Projekt EA 8.730,-

Dzial751 Urzpdy naczelnych organ6w wladzy paf stwowej,kontroli i ochron
prawa oraz s4downictwa

840,00



Urzedv naczelnvch organ6w wladz)' paristwowej. kontroli i ochrony prawa 840.00
w tym;
aktualizacja stalych rej est16w wyborc6w.

Dzial 754 Bezpieczehstwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa

Ochotnicze straze Dozarne
w rym;
za udzial w gaszeniu po2ar6w, podr62e sluZbowe, wynagrodzenie i pochodne od
wynagrodzeri kierowcy samoch. straZackiego, zakup paliwa do samochod6w stra2ackich,
czasopism, uslugi remontowe sprzgtu stra2ackiego, badania techniczne pojazd6w
stra2ackich, energia, oplata z tyt. zakupu uslug telefonii stacjonarnej i kom6rkowej,
ubezpieczenie stra2ak6w i samochod6w.
Inwestycje; termomodernizacj a budynku uzytecznoSci publicznej na terenie gminy
budynek OSP L4ck 117.739.-

Obrona cvwilna
tj ; szkolenia.

Zarzadzanie krvzysowe - rezerwa

196.885,00

168.839.00

200.00

27.846.00

52.200.00

biurowych i znaczk6w

135.000,00

13s.000.00

57.154,00

57.l 54.00

132.1 I I,00

77.502.00

1s.270.00

10.000.00

Dzial 756 Doch. od os6b praw. od osdb firyc2. i od innych jedn. nieposiad. 52.200,00
osobow. prawnej oraz wyd, rwi4zrne z ich poborem

Pob6r podatk6w. oplat i niepodatkowych nal.budZetowych
w tym;
prowizja dla soltys6w za inkaso zobowi4zan, zakup material6w
pocztowych.

Dzial 757 Obsluga dlugu publicznego

Obsluga papie16w wartodciowych. kredvt6w i poZyczek jst
S4 to odsetki od zaci4gniptych kredyt6w i po2yczek.

Dzial 758 R62ne rozliczenia

Rezerwy os6lne i celowe
tj; rezerwa og6lna.

Dzial 801 OSwiata i wychowanie

Przedszkola
tj. dotacja z budZetu dla Przedszkola w Za2dzierzu ,,Promyczek"

Dowo2enie uczni6w do szkdl
tj; dow6z dzieci niepelnosprawnych do szk6l specjalnych.

Centra ksztalcenia ustawiczneso i praktvcz. oraz oSr. doksztal. zaw.



w tym;
wynagrodzenia osobowe pracownik6w oraz pochodne od wynagrodzeri, zakup dostQpu
do uslug Internet, zakup uslug telekomunikacyj nych telefonii stacjonarnej.

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
w tym;
oplaty czesnego za studia magisterskie i podyplomowe dla nauczycieli,
oSrodkach doskonalenia nauczycieli w zakresie prowadzenia szkoleri
podr62e sluZbowe krajowe zwiqzane z doskonaleniem zawodowym i
nauczycieli
Pozostala dzialalnoSi
w tym;
wynagrodzenia bezosobowe dla ekspert6w z listy MEN za udzial w
Komisji Egzaminacyjnych, zakup artykul6w papierniczych, biurowych i
przygotowania i poprowadzenia posiedzeri komisji.

Dzial 851 Ochrona zdrowia

Zwalczanie narkomanii
tj; szkolenia, profilaktyka.

Przeciwdzialanie alkoholizmowi

Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Kolonie i obozv oraz inne formy wyooczynku dzieci i mlodziezy szkolnei
tj ; zimowiska w okresie ferii szkolnych

Pomoc materialna dla uczni6w
tj; stypendia i zasilki szkolne dla uczni6w.

Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska

Gospodarka odpadami
tj. monitoring skladowiska, opracowanie programu ochrony Srodowiska,
i utylizacja eternitu.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
tj; organizacja konkursu na najpigkniejszy ogrod w gminie.
OSwietlenie ulic. plac6w i d16g
Inwestycje - oSwietlenie hybrydowe

w tym;
diety dla czlonk6w komisji antyalkoholowej, wynagrodzenia pracownik6w i pochodne

od plac,dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup oleju
opalowego, material6w biurowych, program6w a.ia, opinie psycholog6w, profilaktyka
antyalkoholowa, monitoring, wyw6z nieczystoSci, energia, uslugi remontowe,
konserwacyjne, zakup dostgpu do sieci Internet, oplaty z tyt. zak. uslug telefonii
stacjonarnej, delegacje pracownicze, odpis na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych i
inne.

28.739.00

zakup uslug w
i warsztat6w,

doksztalcaniem

600.00

posiedzeniach
innych celem

111,000,00

2.000.00

109.000.00

26.000,00

1.000.00

2s.000.00

33.000,00

22.000.00
zbi6rka

8.000.00

3.000.00



Dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i odrodki kultury. Swietlice i kluby (GOK)
tj; dotacja na dzialalnoSi GOK

Biblioteki
tj; dotacja na dzialalno6i Gminnej Biblioteki Publiczne w L4cku i

Dzial 926 Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe (hala i boiska)
w rym;
wynagrodzenia osobowe pracownik6w, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od
wynagrodzeri, nagrody, zakup Srodk6w czystodci, material6w biurowych, paliwa do
kosiarki, nawoz6w, oprysk6w, energia elektryczna, uslugi komunalne, transportowe,
wymiana mat, uslugi w zakresie kultury, zakup uslug telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej, delegacje pracownik6w, ubezpieczenie obiektu, imprez, odpis na
zakladowy fundusz 6wiadczeri socjalnych, szkolenia pracownik6w.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 79.340.00
w tym;
realizacja zadah prtblicznych z zakresu wychowania hzycznego mlodziezy i doroslych,
sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy - zadanie bgdzie realizowane przez
podmiot wyloniony w drodze konkursu - 50.000,-

,,Wyr6wnywanie szans edukacyjnych uczni6w popftez dodatkowe zajEcia rozwij aj4ce
kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" 29.340,- s4 to wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzefi.

Razem 6.344.399,96

175.000,00

95.000.00

80.000.00
Korzeniu.

354.930,00

27s.s90.00


