Informacja
z przebiegu wykonania budzetu za I pólrocze 2010 r.

Budzet Gminy Mlynarze po zmianach na 2010r. wynosi po stronie:
Dochodów
Wydatków

5.215.097,40

zl.

5.165.097,40 zl.

Róznice miedzy planem wydatków a dochodami stanowi nadwyzka
w wysokosci 50 000,00 zl. z przeznaczeniem na splate rat pozyczek.

Wykonanie:
Dochody wynosza
Wydatki wynosza

2.616.720,48 zl. to jest
2.436.723,60 zl. to jest

50,17
47,18

%
%

Wykonanie budzetu w poszczególnych dzialach gospodarki narodowej przedstawia sie
nastepujaco:
DOCHODY

Wykonanie dochodów w kwocie 2.616.720,48 zl. stanowia:
1. Subwencje
1.152.486,00 zl.
z tego: .
czesc oswiatowa subwencji ogólnej
928.680,00 zl. tj. 61,53% wyk.
czesc wyrównawcza subwencji ogólnej
210.480,00 zl tj. 50,00% wyk.
czesc równowazaca subwencji ogólnej dla gmin
13.326,00 zl. tj. 50,00% wyk.

r

2. Dotacje
z tego:
- dotacje celowe na zadania zlecone
- dotacje celowe na zadania wlasne
- dotacje rozwojowe

~.

~..

572.090,49 zl

'';'

437.430,00 zl. tj. 57,17% wyk.
52.296,00 zl tj. 58,06% wyk.
82.364,49 zl. tj.100,00% wyk.

3. Dochody podatkowe
751.938,43 zl tj. 46,82 wyk.
w tym udzialy gmin w podatkach stanowiacych
dochód budzetu panstwa
139.392,38 tj. 40,68%
4. Wplywy z oplaty skarbowej
2.558,00 zl. tj. 25,58% wyk.
5. Dochody z majatku
17.595,56zl. tj.31,14%wyk.
5. Wplaty z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 13.250,09 zl. tj. 45,69% wyk.
6. Pozostale dochody
106.801,91 zl. tj. 58,46% wyk.
Realizacja w poszczególnych dzialach przedstawia sie nastepujaco:

----

Rolnictwo i lowiectwo

- dochodv

bzezace:

Plan 169.665,00 zl. wykonanie 133.340,46 zl. to jest 78,59%, wplywy z uslug
43.952,00 zl., czynsz dzierzawny z kól lowieckich w kwocie 1.823,46 zl ,
dotacja w kwocie 87.565,00 zl na realizacje ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o
zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot czesci podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystanego do produkcji
rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postepowania w sprawie
jego zwrotu poniesionych przez gminy.
- dochodv maiatkowe
Plan 388.317,90 zl. - brak wykonania w I pólroczu (wniosek o platnosc bedzie
zlozony w II pólroczu)
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna ,gaz i wode
- dochodv bzezace
Plan 10.100,00 zl. wykonanie - dostarczanie wody - 2.869,02zl. tj. 28,41%
Dochody te sa uzaleznione od poboru wody przez mieszkanców podlaczonych do sieci
wodociagowej.
Transport i lacznosc
-dochodv maiatkowe:
Plan 55.000 zl. brak wykonania w I pólroczu, planowane wykonanie w II pólroczu
br.(dotacja z FOGR po zakonczeniu inwestycji)

Gospodarka mieszkaniowa

- dochodv

r

bzezace

Plan 34.900,00 zl. wykonanie 15.772,10 zl. tj. 45,19 % sa to dochody z tytulu najmu i
dzierzawy skladników majatkowych skarbu panstwa jednostek samorzadu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sekWra finansów publicznych oraz
umów o podobnym charakterze 15.560,00 zl. odsetki~a zwloke i pozostale dochody
212,10 zl.
Administracja publiczna
- dochodv bzezace:

-

Plan 34.500,00 zl. wykonanie 17.396,55 zl tj 50,42%
Otrzymane srodki z Urzedu Wojewódzkiego na zadania zlecone stanowia kwote
17.395,00 zl. oraz 1,55 zl dochody uzyskane w zwiazku z realizacja zadan z zakresu
administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami.
Pozostala dzialalnosc - brak wykonania.
Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sadownictwa

-dochodv

bzezace

Plan 11.904,00 zl. wykonanie 11.574,00 zl. tj. 97,23 % zawarta w tym jest dotacja na
zadania zlecone na aktualizacje stalego rejestru wyborców w kwocie 330,00 zl.

-

i dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 11.244,00 zl.

r

r

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem
- dochodv biezace:
Plan 1.649.902,00 zl. wykonanie 767.746,52 zl. to jest 46,53 %
Wplywy z podatku od nieruchomosci
504.767,69 zl
z podatku rolnego
48.703,24 zl.
z podatku lesnego
14.718,98 zl
podatek od srodków transportowych
28.874,30 zl
podatek od spadków i darowizn
4.960,00 zl
od czynnosci cywilnoprawnych
8.159,74 zl
z róznych oplat
378,40 zl
odsetki od nieterminowych wplat podatkowych
1.983,70 zl.
z oplaty skarbowej
2.558,00 zl
wplywy za zezwolenia na sprzedaz alkoholu
13.250,09 zl .
Udzialy gmin w podatkach stanowiacych dochód budzetu panstwa stanowia:
139.392,38 zl.
Skutki obnizenia górnych stawek podatków przez Rade Gminy wynosza:
91.301,92 zl. oraz skutki udzielonych ulg, umorzen, zwolnien obliczone za okres
sprawozdawczy ( bez ulg i zwolnien ustawowych) wynosza 9.634,00 zl.
Umorzenie zaleglosci podatkowych: 2.232,00 zl.
W I pólroczu 201 Or. na laczne zobowiazanie pieniezne wystawiono:
87 upomnien na kwote 43.336,86 zl.
Rózne rozliczenia
- dochodv biezC/ce:
Plan 1.978.709,00 zl. wykonanie 1.161.172,68 zl. to-'"jest 58,68 %
w tym:
. ~,...
Czesc oswiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu terytorialnego
wplynelo
928.680,00 zl.
Czesc wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wplynelo 210.480,00 zl.
Czesc równowazaca subwencji ogólnej dla gmin wplynelo
13.326,00 zl
Pozostale odsetki
8.686,68 zl.
Oswiata i wychowanie
- dochodv biezC/ce:
Plan 51.532,00 zl wykonanie 25.166,61 zl. tj. 48,84%
Wplywy z róznych uslug 9.535,41 zl. , dotacje celowe plan 5.996,00 zl. brak
wykonania, wplywy z uslug wykonanie 15.631,40 zl. tj. 43,42% wykonania.
Pomoc spoleczna
-dochodv biezC/ce:
Plan 718.753,91 zl. wykonanie 369.178,44 zl tj 51,36 %
Dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone w kwocie 320.896,00 zl..

-

Dotacje celowe na zadania wlasne w kwocie
Wplywy z róznych oplat
Wplywy z róznych dochodów

46.525,00 zl
1.411,93 zl
345,51 zl.

Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej

- dochodv

biezace:

Plan 82.364,49 zl. wykonanie 82.364,49 zl. 100,00%. W zwiazku z realizacjaPOKL
przez GOPS projektu systemowego pt." Powracamy na rynek pracy" gmina otrzymala
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem srodków
europejskich.
Edukacyjna opieka wychowawcza

- dochodv

b iezace:

Plan 5.771,00 zl wykonanie 5.771,00 tj. 100,00 %
Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie swiadczen pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym.
WYDATKI

Realizacja wydatków budzetowych z podzialem na poszczególne dzialy gospodarki
narodowej przedstawia sie nastepujaco:

r

Rolnictwo i lowiectwo
-wvdatki biezace:
Plan 122.365,00 zl. wykonanie 100.994,22 tj. 82,54%
W tym na infrastrukture wodociagowa i sanitacyjna wsi 12.723,57 zl.
Wplaty skladek na rzecz izb rolniczych w wysokosci 2 % uzyskanych wplywów z
podatku rolnego kwota 2.247,96 zl
Pozostala dzialalnosc 87.474,12 zl. sa to wydatki pr~za~czone na realizacje ustawy z
dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego.~wartego w cenie oleju
napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- wvdatki ma;atkowe :
wydatki zwiazane z infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi plan 590.860,30 zl.
wykonanie 209.928,46 zl. tj. 35,53% w tym na wydatki na Wykonanie map i
opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociagowej wraz z
przylaczeniami w miejscowosciach Sielun, Mlynarze, Gierwaty, Dlugoleka Wielka,
Dlugoleka Koski, Zaleze Ponikiewska, Rupin, Glazewo Swieszki, Ochenki
wydatkowano 35.793,25 zl. Zródlem finansowania tej inwestycji sa dochody
wlasne.Budowa Sieci wodociagowej z przylaczeniami do miejscowosci Rupin,
Glazewo-Swieszki, Glazewo Cholewy, Sielun- 122.086,35zl. zaplanowano
finansowanie z dochodów wlasnych i srodków wymienionych wart. 5 ust.l pkt 2 i 3
u.f.p .W/w inwestycje sa w trakcie realizacji.
WykonanieStudni nr 2 awaryjnej na terenie SUW Mlynarze dla wodociagu wiejskiego
wydatkowano 52.048,86 inwestycje ta zakonczono w marcu br. finansowanie tej
inwestycji równiez zaplanowano z dochodów wlasnych i srodków wymienionych

wart. 5 ust. l pkt 2 i 3 u.f.p .
Przetwórstwo przemyslowe
- wydatki majatkowe
Zaplanowano dotacje celowe w kwocie 10.605,00 zl dla samorzadu województwa na
inwestycje tj. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnosci województwa mazowieckiego,
przez budowanie spoleczenstwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy
poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o mazowszu. - brak wykonania.

Transport i lacznosc

- wvdatki

r

t-

biezace:

Plan 102.500,00 zl. wykonanie 29.418,25 zl. to jest 28,70%
W tym na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 29.418,25 zl. pozostale wydatki
zaplanowano w II pólroczu br.
- wvdatki maiatkowe:
Pomoc finansowa dla powiatu makowskiego na budowe drogi powiatowej 30.000,00
zl. planowane finansowanie to dochody wlasne, planowane wykonanie w II pólroczu
2010r. Modernizacja drogi gminnej Ogony - Modzele etap I -planowane zakonczenie
inwestycji w II pólroczu, finansowanie z dochodów wlasnych i dotacji z funduszu
celowego (FOGR).
Na Zakup gruntu pod droge gminna wydatkowano 6.155,64 zl.- finansowanie z
dochodów wlasnych.
Pozostala dzialalnosc: Budowa chodnika od m. Sielun do m. Mlynarze wykonano za
40.479,60 zl. tj. 56,22% - finansowanie z dochodów wlasnych.
Gospodarka mieszkaniowa
-wvdatki biezace
Plan 32.650,00 zl. wykonanie 12412,34 tj. 38,02%
Sa to koszty utrzymania Budynku Osrodka Zdrowia~(zt.tkup opalu, energii)
i budynków mienia komunalnego.
..,.."'"
Dzialalnosc uslugowa
-wvdatki biezace
Plan 36.200,00 zl wykonanie 6.000,00 zl tj. 16,57 % - wydatki zwiazane z
przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Administracja publiczna
-wvdatki biezace
Plan 848.792,00 zl. wykonanie 408.288,85 zl. to jest 48,10 %
Na zadania zlecone z zakresu administracji rzadowej wydatkowano 17.395,00 zl.
Rady Gminy wydatkowano
22.161,30 zl.
Urzad Gminy wydatkowano
352.665,40 zl
Pozostala dzialalnosc
16.067,15 zl.
-wvdatki maiatkowe:
Pozostala dzialalnosc

Zaplanowano dotacje celowe w kwocie 5.280,00 zl. dla samorzadu województwa na
inwestycje- Rozwój elektronicznej administracji w samorzadach województwa
mazowieckiego wspomagajacej niwelowanie dwudzielnosci potencjalu województwa brak wykonania w I pólroczu 201Or
Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sadownictwa
-wydatki biezace
Plan 11.904,00 zl wydatkowano 5 659,70 zl tj 47'54 ~
Wydatki te sa przeznaczono na prowadzenie i aktualiz cje rejestru wyborców - 329,13
zl. i wydatki zwiazane z przygotowaniem i przeprowa eniem wyborów na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 5. 330,
zl.

~

Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa
-wydatki biezace
Plan 58.942,00 zl. wykonanie 30.347,16 zl. tj. 51,49 %
W tym wplaty jednostek na panstwowy fundusz celowy 3.750,00 zl.
i wydatki zwiazane z funkcjonowaniem 4 jednostek ochotniczych strazy pozarnych
26.597,16 zl.
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem
wydatki biezace
Plan 8.450,00 zl wykonanie 4.443,37 zl to jest 52,58 %
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne stanowia kwote 2.565,75 zl.,
uslugi i pozostale wydatki to: 1.877,62 zl.

-

Obsluga dlugu publicznego
-wydatki biezace:
Plan 17.500,00 zl. wykonanie 7.659,89 tj. 43,77% (óa~t1d od pozyczki)

r

Rózne rozliczenia
wydatki biezace

-

Plan 15.000,00 zl wykonanie 2.864,87 zl tj. 19,10 %
Sa to wydatki zwiazane z utrzymaniem rachunków bankowych.

-

Oswiata i wychowanie
- wydatki biezace
Plan 1.837.641,75 zl wykonanie 1030.179,13 zl tj. 56,06 % w tym wykonanie:
- Szkola Podstawowa
- 537.837,96 zl.
- Oddzial przedszkolny w szkole podstawowej

-

30.684,69 zl.

- Przedszkola

-

45.648,44 zl.

- Gimnazja

-

346.023,04zl..

Wyzej wymienione wydatki byly zwiazane z utrzymaniem szkól z terenu gminy
wynagrodzeniem nauczycieli i pracowników obslugi szkól.
- Dowozenie uczniów do szkól
- 56.211,21zl.

Sa to wydatki zwiazane z zakupem biletów miesiecznych dla uczniów do szkól i
opieka uczniów w czasie dowozu uczniów do szkoly i droge powrotna do domu.
- Stolówki szkolne - 13.773,79 zl.

r

Ochrona zdrowia
-wvdatki biezcrce
Plan 29.000,00 zl wykonanie 8.861,29 zl tj. 30,56 %
Zwalczanie narkomanii: ogólem w I pólroczu wydatkowano kwote 3.668,56
co stanowi 57,35 % planu. Wydatkowano na pozalekcyjne zajecia sportowe z
elementami profilaktyki dla uczniów SP i PG Mlynarze - umowy zlecenia dla 3
nauczycieli prowadzacych zajecia w okresie od 4 stycznia do 21 czerwca br,
pozalekcyjne zajecia sportowe z elementami profilaktyki dla mlodziezy szkól
ponadgimnazjalnych w okresie od 4 stycznia do 30 kwietnia -umowa zlecenie
dla 2 nauczycieli i na zakup materialów.
Przeciwdzialanie alkoholizmowi: wydatkowano 5.172,73 zl. tj. 22,92% planu.
Pozostale wydatki zaplanowano w II pólroczu 20 lOr.

W ramach programu upowszechniano materialy informacyjno - edukacyjnez zakresu
przemocy, alkoholizmu i narkomanii na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy
Mlynarze, w bibliotece publicznej, w szkolach w osrodku zdrowia i pomocy
spolecznej. Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych dzialala w skladzie 4 osób. W komisji dzialal zespól interwencyjny,
motywujacy osoby z problemem alkoholowym do podjecia leczenia odwykowego
Pomoc spoleczna
-wvdatki biezcrce
Plan 851.294,87 zl wykon
.374,19 zl tj. 48,09%
Rozdz 85202- Dom
omocy spolecz . plan 17.304,00 zl wykonanie 5.439,60 tj.sa to
wydatki za pobyt odopiecznej w Domu
mocy Spolecznej.

Rozdz 85212 -' iadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz skladki na
ubezpieczenia merytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego
wydatkowano 20.167,88 zl
'';'
na wyplate zasilków rodzinnych wydatkowano 157.313,00 zl (9804
swiadczenia)
na dodatki do zasilków rodzinnych wydatkowano kwote 94.840,00zl
w ilosci 1.015 swiadczen
na swiadczenia opiekuncze tj. zasilki pielegnacyjne i swiadczenia
pielegnacyjne wydatkowano kwote w wysokosci 46.173,00 zl
w tym :
a) na zasilki pielegnacyjne wydatkowano kwote w wysokosci: 39.933,00 zl.
w ilosci 261 swiadczen
b) na swiadczenia pielegnacyjne wydatkowano kwote 6.240,00 zl w ilosci 212
swiadczen.
swiadczenia z funduszu alimentacyjnego 3.000,00 w ilosci 12 swiadczen,
jednorazowa zapomoga z tytulu urodzenia dziecka na kwote 9.000,00 zl
w ilosci 9 swiadczen
skladki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 796,20 zl.
.i(

r

r

Na koszty obslugi swiadczen rodzinnych oraz swiadczen funduszu
alimentacyjnego wydatkowano 9.045,68 zl.
Rozdz 85213 -Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobierajace
niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej oraz niektóre swiadczenia rodzinne
wydatkowano 695,52 zl za 3 osoby.
Rozdz.85214 -Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia spoleczne
wydatkowano 8.705,82 zl w tym 2.415,00 zl. w formie zasilków celowych dla osób
uczestniczacych w projekcie systemowym "Powracamy na rynek pracy" POKL i
zasilki okresowe w kwocie 1505,82 dla 3 osób w ilosci 5 swiadczen, zasilki celowe4.785,00 zl.
Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe, plan 2.000,00 zl - brak realizacji z powodu
braku wniosków.
Rozdz. 85216 -Zasilki stale wykonanie 7.685,02 zl byly wyplacone dla 7 osób
w liczbie 38 swiadczen.
Rozdz. 85219 - Osrodki pomocy spolecznej wydatkowano 60.225,85 zl sa to wydatki
na biezace utrzymanie Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej i na wynagrodzenia
pracowników GOPS wraz z pochodnymi.
Rozdz.85228 - Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze brak realizacji.
Rozdzial 85295 -Pozostala dzialalnosc realizowane przez GOPS tj. swiadczenia
przyznane w ramach programu wieloletniego"Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
"wydatkowano kwote w wysokosci 6.454,50. W ramach tego programu udzielono
pomocy w postaci posilków dla dzieci na kwote 6.214,50 zl. oraz zasilków celowych
na zakup posilków na kwote 240,00 zl. Dozywianie prowadzone jest w 2 szkolach tj.
Szkole Podstawowej w Mlynarzach, Publicznym Gimnazjum w Mlynarzach oraz
Przedszkolu.
Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej
wvdatki biezace
Plan 82.364,49 zl. wykonanie 23.299,03 tj. 28,29%.Wy.Witkite sa zwiazane z
realizacja POKL przez GOPS projektu systemowego pt." Powracamy na rynek pracy"
Pozostale wydatki zaplanowane sa w II pólroczu 20 lOr.

-

r

Edukacyjna opieka wychowawcza
- wvdatki biezace
Plan 23.309,99 zl - brak wykonania. Zaplanowano wydatki w II pólroczu 20 lOr. I
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska

- wvdatki

biezace

Plan 91.858,00 zl wykonanie 40.340,71 zl tj. 43,92 %
Na oczyszczanie miast i wsi wydatkowano 538,99 zl.,
Na oswietlenie i konserwacje, uslugi pozostale zwiazane z oswietleniem dróg
wydatkowano 39.087,33 zl. Pozostala dzialalnosc -714,39 zl.( skladki dla
miedzygminnego Zwiazku Regionu Ciechanowskiego).
- wvdatki maiatkowe

-

Plan 13.530,00 zl. wykonanie 4.510,00 zl. tj. 33,33% sa to wydatki na wplaty gmin i
powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz zwiazków gmin
lub powiatów na dofinansowanie zadan inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
dla miedzygminnego Zwiazku Regionu Ciechanowskiego.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 105.000,00 zl wykonanie 55.000,00 zl tj. 52,38%
Dotacja podmiotowa na biezace utrzymanie dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Mlynarzach - 30.000,00
Dotacja celowa z budzetu na remont dla Kosciola Parafialnego ( zabytek)
w Sieluniu w wysokosci 25.000,00 zl.
Kultura fizyczna i sport
Plan 1850,00 zl. wykonanie 506,90 zl. tj. 27,40%
Stan zadluzenia gminy z tytulu pozyczek uzyskanych w 2008r. na budowe wodociagu
i stacji uzdatniania wody na dzien 30 czerwca 20 lOr. wynosi: 425.000,00 zl.
Naleznosci wymagalne na dzien 30 czerwca 20 lOr. wynosza 80.927,71 zl.

r

