
objaśnienia do projektu budżetu na rok 2012.

I Dochody.

Dochody budżetu gminy na rok 20|2 zostały zaplanowane:
1/ w zakresie subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób ftzycznychoraz dotacji

zgodnie z decyzjąMinisterstwa Finansów i Wojewody,
2/w za]<resie dochodów własnych:

- podatek od nieruchomości, rolny i leśny według szacowanego wymiaru tych podatków
i planowanego wykonania w roku bieżącym przy załozeniu, z" 

"",'u 
łryti ao wymiaru

podatku rolnego zostanie obniżona o 24,18 zł i ustalona w wysokoŚci 50,00 zł z I ha
przeliczeniowego,

-dochody ze sptzedaży gruntów stanowiących własnośó gminy w wysokoś ci I 445 42O zł,- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe tj. dochody ' iytułu podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osob p.a*',y"ń,
podatku opłacanego w formie karty podatkowej, opłaty skarbowej w wysokości
przewidywanego wykonania w roku ZOII,

- dochody ztytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, opł.at zacentralne
ogrzewanie i wodę według obowiąpujących stawek,

- dochody z opłat za wodę i ścieki według aktualnie obowią7ujących stawek

Dochody budżetu Gminy Leoncin na2OIZ rok zaprojektowano w kwocie 15 t64 897 z|,
i ujęto w następujące grupy:

I. Dochody bieŻące
II. Dochody majątkowe

Zasadnicze źrodŁo finansowania zadń Gminy stanowią dochody własne (do których
za|iczono udziały w dochodach budzetu państwa z podatku dóchodowego od osób
ftzycznych i prawnych). Ich istotnym uzupełnieniem są: subwencja ogólna i dotacje
celowe z budietu państwa.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano dochody
z dofinansowania zadania inwestycyjnego ,,Budowa sieci wodociągowej Nowe Polesie' w wysokości
34|'463 zł.

Dział 600 Transpoń i łączność

W rozdziale 600|4 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano dochody w wysokości 33.000 zt na
podstawie porozumienia z Powiatem Nowodworskim na zadanie ztlięane z zimowymutrrymaniem
dróg powiatowych na terenie gminy Leoncin

W rozdzia|ę 60078 Usuwanie skutków klęsk:rywiołowych:
- $ 2030 Dotacje celowe otrzymane zbudŻetupaństwa

na wydatki zwięane z usuwaniem skutków podtopień

na rea|izację własnych zadań bieżących gmin

roku 2011 na drogach gminnych, zgodnie z
protokołem Komisji Wojewódzkiej w wysokości346.30| zł.
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Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 75005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

. Planowane są dochody z opłat za uźrytkowanie wieczyste nieruchomości (61 000 ń ), , najmu

i dzierizawy składników majątkowych Gminy (104 035 zł), kwoty uzyskane ze zbycia nieruchomości

gminnych, ze sprzedaĘ gruntów (| 445 4f0 zł.) oraz pozostałe dochody w wysokości 47 200 zł.

Planowane dochody dotycząrównież dofinansowania w ramach wniosków złożLonych na następujące

zadania inwesĘcyjne;

-,,Budowa parku wiejskiego ze skateparkiem w Leoncinie'' w wysokości384.204 zł,

- ,,Zagospodarowanie terenu prry świetlicy wiejskiej w Leoncinie'' w wysokości 160.496 ń

- ,,Modernizacja targowiska wiejskiego', 365 '853 zł',

W dziale Ęm zap|anowano m.in. dochód ze sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych we

wsiach Nowe Polesie, Nowe Grochale przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego pod zabudowę mieszkaniowąjednorodzinną.

Dzia\1|O Działalnośóusługowa

W rozdzia|e 7IO35 Cmentarze zaplanowano dochody pochodzące z dotacji zbudżrctu państwa na

ocryszczenie i pomalow anie24kszliy oraz renowacja pomnika i figurki na cmentarzu komunalnym.

Dział750 Administracjapubliczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zap|alowano dotacje celowe na utrzymanie etatów administracji rządowej w wysokości 67.537,00 zł,

5% wpływów dochodów związanych z rea|izacjązadń z zakresu administracji rządowej _ l 18,00 zł'

Rozdział 7 50f3 Urzędy gmin

wpĘwy z odsetek od rachunków bankowych i lokat w wysokości 3 000 zł, orazpozostałe dochody

500 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano dotacje w ramach

programów finansowanych z udziatem środków europejskich w wysokości f4.339 zł w ramach

złożnnych wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4I3 WdraŻanie lokalnych strategii

ronvoju dla mĄch projektów na: ',organizacjęimprezy kulturalno.Promocyjnej Dni LeoncinafD|f,,

oraz ,,Organizację imprezy Uczymy się od siebie''.

Dział71| Urzędy naczelnych organów władry państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa

Dotacja celowa zbudzetupaństwa na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości I f50 zł.

Dział754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

Dotacja celowa zbldŻetu państwa w wysokościf00 zł.



Dział756 Dochody od osób prawnych, od osób firycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zap|anowano wpływy z podatku od nieruchomości wg podwyższonych o ok.40ń stawek

podatkowych, na podstawie aktualnych przypisów. Pozostałe dochody podatkowe, za wyjątkiem

udziatu gminy w podatku dochodowym od osób ftzycznych, zaplanowano na podstawie informacji

Ministerstwa Finansów.

Rozdział7560l WpĘwy z podatku dochodowego od osób ftzycznychłączne dochody 15 500 zł'

. $ 0350 od działalności gospodarczej osób ftrycznych, opłacany w formie kaĘ podatkowej 15 000 zł

. $ 0910 500 zł

Fozdział75615

wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków

i opłat lokalnych od osób pranych i innych jednostek organizacyjnych77I 4|4 zł

- $ 0310 Podatek od nieruchomości 634 000 zt'

- $ 0320 Podatek rolny 2 465 zł

- $ 0330 Podatek leśny 1 |4 749 ń

- $ 0340 Podatek od środków transpońowych 5 650 zł

- $ 0500 Podatek od czynności cyrvilnoprawnych 550 zt

. $ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 13 000 zł

Rozdziat 756|6 wptywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od cąynności

cywilnoprawnych, spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i

opłat lokalnych od osób ftzycznych 816 02I zł

- $ 03l0 Podatek od nieruchomości 387 f95 zł

. $ 0320 Podatek rolny 154 293 zł

- $ 0330 Podatek leśny 7 435 zł

- $ 0340 Podatek od środków transportowych 1 14 998 zŁ

- $ 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 000 zł

- $ 0430 wptywy z opłaty targowej f6 000 zł

- $ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych l11 000 zł

- $0910 odsetki od nieterminowych wpłat z qitufu podatków i opłat 4 000 zł

- $ 0970 wpĘwy zrożnych dochodów l000 zł

Rozdzia,t 75618 wpĘwy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na

podstawie ustaw 1 l8 000 zł

- $ 0410 wpływy zopłaty skarbowej 13 000 zt

- $ 0480 wpływy z opłat za zezwo|enia na sprzedaż alkoholu 80 000 zł
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. $ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw f5 000zł (głównie dochody z tzw. Renty planisĘcznej orazopłat za wpis

do ewidencj i działalności gospodarczej)

Rozdział 756fI UdziaĘ gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 156 0|5 zł

- s 0010 Podatek dochodowy od osób flzycznych 3 150 5l5 zł kwota ustalona na podstawie pisma

Ministra Finansów

- s 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 500 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana toczna kwota subwencji ogólnej na20|2 rok ustalona przez Ministerstwo Finansów' Część,

oświatowej w wysokości3 648 |26 zł oraz wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy w wysokości

| 496 795 zł.,

Dział 801 oświata i wychowanie

Zap|anowano wpływy z$uŁu różnych dochodów, różlnych opłat i odsetek w wysokości 1l 150 zł'

- $2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanychzudziałem środków europejskich oraz

środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich w kwocie |75 575 zł na rea|izację projektu pn. ,,Punkt Przedszkolny

Anulka w Leoncinie"

- s2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych zudziałem środków europejskich oraz

środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich w kwocie |7 365 zt' na rea|izację projektu pn. ,,Punkt Przedszkolny

Anulka w Leoncinie"

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację

zadań aóministracji rządowej oraz z|econych gminie ustawami z zakresu świadczeń rodzinnych,

składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na

ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne,

utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Wysokośó dochodów w tym dzia|e zaplanowano w łącznej

kwocie | 54I 4|0 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale Ęm zap|anowano dochody z fftułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w kwocie 5 000 zł.
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Dział9f6 Kultura flryczna i sport

Dochody zĘĄułuwpłatzaudział w turniejach sportowych w wysokości | 500 zł'

il. Wydatki.

Wydatki budżetu gminy na rok 2012 zostały zaplanowane następująco:
1/ w zakresie wynagrodzeń według stanu zatrudnienia planowanęgo w roku 2012.

Wynagrodzenie nauczycieli, dla których obliczono średnie wynagrodzenie na
poszczegó|nych stopniach awansu zawodowego na podstawie dwóch kwot bazowych. Przy
naliczaniu wynagrodzeń w Zespołach Szkół przyjęto wymiar zatrudnienia z uwzg|ędnieniem
stopni awansu zawodowego na podstawie aktualnej organizacji w szkołach.

Pochodne od wynagrodzen zostały obliczone według obowią7ujących stawek, a odpisy na
Zakładowy Fundusz Swiadczeń Socjalnych na podstawie wysokości przeciętnego
wynagrodzenia w sferze narodowej zalpóhoczeZDll ogłoszonego pruez GUS.

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli przewidziano w oparciu o art.70 Karty
Nauczyciela tj. w wysokości I% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia
nauczycieli.
2/ Wydatki rzeczowę /olej, drobne wyposażenie, środki czystości, paliwo do samochodów,

materiały biurowe, części do samochodówi w wysokoŚci przewidywanego wykonania
wroku 2011
3l Pozostate wydatki biezące zostały zaplanowane w wysokości przewidywanego wykonania

w roku biezącym.
4/ Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na następujące zadania
- Budowa sieci wodociągowej Nołvy Secymin,
- Budowa sieci wodociągowej Wilków n/Wisłą
- Budowa sieci wodociągowej Nowe Polesie
- Budowę wiat przystankowych,
- Wykup gruntów pod drogi gminne (wypłata odszkodowanza grunty przejęte pod drogi
dotyczy części gruntów przejętych pod drogi na mocy dotychczas wydanych decyzji
zatwier dzających p o dział nieruchomo ś c i),
- Zakup sprzętu nagłaśniającego do biura Rady Gminy,
. Modęrnizacja oŚwietlenia drogowego.

Wydatki budzetu Gminy Leoncin na20l2 rok zaprojektowano w kwocie |4176303 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna 743 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych na rozbudowę ocryszcza|ni ścieków

(w roku 201'2 rea|izacja doĘczyła będzie I etapu _ przygotowanie projektu) kwota 50 000 zł'

dotyczących budowy sieci wodociągowej Wilków n/Wisłą w wysokości 90 000 zł' Budowę sieci

wodociągowej w Nowym Polesiu (inwesĘcja wieloletnia o łącznych naktadach w wysokości

l 500 000 zł) kwota 600 000 zł.

Rozdział 01030 Łby rolnicze

Zap|anowano środki na wpłatę gminy narzecz Izby Rolniczej w wysokości2Yo uzyskanych wptywów

z podatku rolnego (3 000 zł).
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Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozrvój przedsiębiorczości 4 455'10 zł

Wydatki rwiązane z rea|izacją umowy w sprawie partnerskiej wspóĘracy z Samorządem

Woj ewództwa Mazowieckiego

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 40 000'00 zł

Zap|anowano dotację przedmiotowądla Samorządowego Za|<Ładu Budżetowego na dopłatę do 1 m3

wody.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział ó0014 Drogi powiatowe

Wydatki zsxtiązane z zimowym utr4ymaniem dróg powiatowych zgodnie z zawaĘm porozumieniem

z Powiatem Nowodworskim 33 000 zł orazna opłacenie zĄęcia pasa drogowego 7 I00 zł.

Rozdział 60016 Drogi gminne 250 369 z|

Na bieżące utrzymanie dróg uwzględniono środki na remonty, żwirowanie, zimowe utr4zmanie dróg,

zakup znaków drogowych i inne'

W rozdzia|e 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 346 30I złnav,,ydatki na remonty dróg'

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1687 f33 zł

Środki ptzeznaczone na bieżące utrrymanie mieszkaniowego zasobu gminy. W ramach bieżących

wydatków zaplanowano środki na remonĘ, zakup energii, opafu do kotłowni, zakup usfug

pozostĄch.

Na wydatki majątkowe ptzeznaczono kwotę I 590 360 złtj:

- Budowę wiat przystankowych,
. Wykup gruntów pod drogi gminne

- Budowa parku wiejskiego ze skateparkiem w Leoncinie (II etap zagospodarowania terenu

przyUrzędzie Gminy)

- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej

- Modernizacj a targowiska wiej skiego.

Dział710 Działalność usługowa

Rozdział71004 Planyzagospodarowaniaprzestrzennego

Zap|anowano środki na usfugi urbanistyczne, zmiany planów miejscowych, opracowanie decyzji

o warunkach zabudowv i ana]riz urbanistvcznvch w wvsokości 70 000 zł.
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Rozdzial 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach tego rozdziaŁuzaplanowano wydatki rwięane Z opracowaniem podkładów mapowych pod

plany miejscowe na kwotę 5.000 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

W ramach tego rozdziaŁuzaplanowano utrzymanie bieżące miejsc pamięci narodowej, zakup kwiatów,

znicry i innych materiałów 1 000 zł, oczyszczenie i pomalowanie 24 k,y,y oraz renowacja pomnika

i figurki na cmentarzu komunalnym 5.000 zŁ,bieżtące oczyszczanie, utrzymanie cmentarzy (f00 zł).

Dzial750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 67.537 zł

Wydatki rozdziału doĘczązadań zleconych z zakresu administracji rządowej i obejmują

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 67 474 zł,

zakup druków, materiałów biurowych 63 zł

Rozdział 75022 Rady gmin

Na utrzymanie Rady Gminnej przeznacza się 184 700 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale ujęto środki na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy, w tym wynagrodzenia z pochodnymi

(1 618 000 zł)' W wydatkach na wynagrodzenia ujęto pracownika obsfugi rady; nagrody jubileuszowe

dla pracowników urzędu, koszty obsfugi prawnej . Zap|anowano również środki na finansowanie

kosztów poboru podatków i opłat, w tym wynagrodzenia dla inkasentów (20 740 zł), zakup

materiałów, usfug (koszty komornicze) związanych z poborem podatków i opłat (13.000 zł).

Rozdział7s075 Promocjajednosteksamorząduterytorialnego

Wydatki na promocję Gminy Leoncin zaplanowano na kwotę 66 818 zł,w Ęmnarea|izację

projektów: ,,Organizację imprezy kulturalno-Promocyjnej Dni Leoncinaf0|2,' oraz,,organizację

imprezy Uczymy się od siebie''.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziaŁu przewidziano przede wszystkim składki członkowskie na rzecz lokalnych

organizacji' ZwiązkuGmin Wiejskich - l0.000 zt', orazWydatki rvtiązane zrea|izacjąumowy

w sprawie partnerskiej współpracy zSamorządem Wojewódnu,aMazowieckiego 10.963,90 zł

D z i a ł75 tU r z ędyna c z e l n y cho r gan ówwład z ypań s twowe j k on t r o l i

i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli

i ochrony prawa

Środki z dotacjicelowej na finansowanie aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości I.f50zł',
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Dział754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 7s412 ochotnicze straże pożarne

Środki na bieżące utrrymanie ochotniczych Straży Pożarnych w Leoncinie i Wilkowie w wysokości

62 720 zł. Ekwiwalentzapożary zap|anowano w wysokości 5 000 zł,wydatki na konserwację sprzętu

oSP 5 000 zł.

Rozdział 7s414 obrona cywilna

Wydatki bieżące na obronę Cywilną Q00 zł) finansowane są z dotacji z Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego.

Rozdział 7542I Zarządzanie kryrysowe 3 450 zł

Zap|anowano wydatki na uruchomienie systemu ostrzegania o zagroŻeniach, który będzie

funkcjonował na terenie całej gminy ( 3200 zł). Pozostałe wydatki przeznacza się na opłaty za usługi

telekomunikacyjne.

Dział757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i poĘczek jednostek

samorządu terytorialnego

Zaplanowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Leoncin poĘczek i kredytu

w wysokości I33 049 Zł

Dział758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy

Zap|anowano rezerwę ogólnąw wysokości 83 600 zt. oraz celowe:

- na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokościf6 400 zł

- na wydatki bieżące rwięane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków

w wysokości 10.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 SzkoĘ podstawowe

Zap|anowano środki na wydatki nviązane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych

w wysokości 3 6f2 578 zł, w tym: Szkoła Podstawowa w Leoncinie l 950 ,700 zł; Szkoła

Podstawowa w Głusku I 349 460 zł; Szkoła Podstawowa w Górkach 747 678 Zł.

Rozdział 80103 oddziaĘ przedszkolne w szkołach podstawowych

Zap|anowano środki na wydatki związane z bieŻącym utrzymaniem oddziafu przedszkolnego

w Leoncinie w wysokości 157 500 zł., SzkołaPodstawowa w Gfusku 58 7 50 zł
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Rozdział 80104 Przedszkola

Na wydatki związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego ,,Anulka,, zap|anowano kwotę f06 940

zł' oraz zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w wysokości

35.000 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Zap|anowano środki na wydatki związane z bieŻącym utrzymaniem gimnazjów w wysokości 1 33l

560 ń, w rozbiciu naposzczególne jednostki: Gimnazjum w Leoncinie 711 000 zŁ; Gimnazjum w

Gfusku 357 810 zt; Gimnazjum w Górkachf62 750 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zabezpieczono środki na dowozenie uczniów do szkół w wysokości 3f4 f00 ń, mJn. na finansowanię

kosztów biletów miesięcznych dla uczniów, zwrot kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego.

Uwzględniono równiez wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników dowożenia w

wysokości 117 000 zł

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie naucrycieli

W ramach tego rozdziału przewidziano środki na dokształcanie naucryeie|i (32 264 zł) w rozbiciu na

poszczególne jednostki: Zespot Szkół w Leoncinie 13 364 zł; Zespół Szkół w Gtusku I2 700 zł;

Zespół Szkół w Górkach 6 200 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwa|czanie narkomanii

Środki pochodzące z opłat za wydawan ie zerwo|eń na sprzedaŻnapojów alkoholowy ch przeznacza się

na zadania zwięane z przeciwdziałaniem narkomanii w wysokości 4 000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania rvtiązane Z programem profilaktyki i ronviąrywania problemów alkoholowych

zaplanowano kwotę 76 000 zł. W ramach tych środków ptzeznaczono kwotę wyposażenie w sprzęt

sportowy, programy profi laktyczne.

Dział852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zap|anowano środki na opłaty zapobyt mieszkańców Gminy Leoncin w domach pomocy społecznej

w wysokości7 500 zł.

Rozdział 85212 Świadczenie rodzinne, za|iczka alimentacyjna oraz slrładki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie

zdrowotne, emerytalne i rentowe podopiecznych oPS' Są to zadania zlecone' na które gmina

otrzymuje dotację (| 367 000 zł).
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Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia

rodzinne

W rozdzia|e zaplanowano środki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców pomocy społecznej

*zadanie zlecone w 100% pokrywane zdotacji.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zap|anowano wydatki na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 20 000 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono 10 000 zł.

Rozdział 85f19 ośrodki pomocy społecznej

Zap|anowano środki na bieżące utrzymanie ośrodka Pomocy Społecznej w Leoncinie w wysokości

228 600 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 203 900 zł. Gmina pokrywa

częściowo utrzymanie oPS dotacjącelowąw wysokości 64 000 Zł

Rozdział 85295 Pozostała działa|ność

Na wypłatę świadczeń spotecznych zaplanowano kwotę ff 000 zł, Gmina otrzymuje dotacje (13 000

ń),która częściowo pokrywa wydatki w tym rozdzia|e.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świet|ice szkolne

Zap|anowano środki na bieżące utrzymanie świetlic w wysokości 30 600 zł,w Ęm na wynagrodzenia

z pochodnymiff 700 zł'

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Środki w wysokości ó 000 zł nautrzymanie crystości w gminie _ głównie zakup materiałów do

selekcji zbiórki odpadów, wykonanie ekspeĘz, edukacje ekologicznąw szkołach, akcję,'Sprzątanie

świata''' wywóz nieczystości w prrypadkach gdy właściciele posesji nie posiadająumów na wywóz

odpadów, likwidację dzikich wysypisk śmieci.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zap|anowano wydatki na utrzymanie terenów zielonych w wysokości 6 500 zł.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

Zap|anowano środki na oświetlenie wsrystkich placów i dróg oraz bieżące remonĘl _ 37 000 zł.

Przewidziano również wydatki inwestycyjne na modernizację punktów świetlnych na ogólnąkwotę 92

055 zł'

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Zap|anowano wydatki na dotację dla Samorządowego Zakadu Budżetowego Leoncin na pierwsze

wyposażenie w środki obrotowe w wysokości 120 000 zł.
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Dział92t

Rozdział 92|09

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 36500 zł zaplanowano na zakup usfug zrviązanych z wyłapywaniem

bezpańskich psów i umieszczanie ich w schroniskach oraz 5 000 zł wydatki ze środków

zgromadzonych jako wpływy zopłatikar zakorzystanie ze środowiska.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury' świetlice i kluby

Zap|anowano wydatki na remont świetlicy wiejskiej w Leoncinie w wysokości9 000 zł'.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dotacje podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w wysokości78 000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki twięane z wynagrodzeniem bezosobowym dla prowadzącego zEęcia z chórem w Leoncinie

w wysokości 1 900 zł.

Dział926 Kultura firyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki rwiązane z organizacją zawodów sportowych, udziałem w turniejach w wysokośc i II 160 zł,

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki rwiązane zzorganizowaniem zawodów sportowych dla uczniów ZS w Leoncinie 1 000 zł.

ilI. Nadwyżka budżetu w wysokości 988 594 zt zostałaprzeznaczonana rozchody budżetu
tj, przypadające do spłaty raty kredytów i poiyczek.

IV. Dochody bieŻące w wysokości 12 467 46I zł, wydatki bieżące w wysokości I| 698 469
zł. Dochody majątkowe w wysokościZ 697 436 zł'przeznacza się na wydatki majątkowe oraz
częściowo na spłatę wcześniej zaciryniętych kredytów ipożyczek' wydatki majątkowe
w wysokościłącznej 2 477 834 zł.


