
Zarz~dzenie nr 27/2019 
W6jta Gminy Wisniewo 
z dnia 22 sierpnia 2019r. 

w sprawie: przedstawienia informacji 0 przebiegu wykonania budzetu, 
informacji 0 ksztaltowaniu si~ wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji 0 

przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I p61rocze 2019r. 

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych 
( Dz. U. z 2019r., poz. 869 z p6in. zmian. ) oraz Uchwaly Nr IIIII 1/2018 Rady Gminy w 
Wisniewie, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisniewo, z dnia 19 grudnia 
2018r. zarz'!dzam co nastypuje: 

§ 1 

Przedstawic Radzie Gminy w Wisniewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie: 
1. 	 Informacjy 0 przebiegu wykonania budzetu Gminy Wisniewo za I p61rocze 2019r., 

stanowi,!c,! zal'!cznik nr 1 do niniejszego zarz,!dzenia. 
2. 	 Informacjy 0 ksztaltowaniu siy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisniewo, w 

tym 0 przebiegu realizacji przedsiywziyc, 0 kt6rych mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009r. 0 finansach publicznych, stanowi,!C'! zal'!cznik nr 2 do niniejszego 
zarz,!dzenia. 

3. 	 Informacjy 0 przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Wisniewie za I p6lrocze 2019r., stanowi,!c,! zal'!cznik nr 3 do niniejszego 
zarz,!dzenia. 

§ 2 

Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu. 



Zaf~cznik nr 1 
do Zarz~dzenia nr 27/2019 

W6jta Gminy Wisniewo 
z dnia 22.08.2019r. 

Informacja 
z wykonania budzetu Gminy Wisniewo za I p6lrocze 2019 

Budiet Gminy Wisniewo na 2019 rok zostal przyj~ty przez Rad~ Gminy wdniu 19 grudnia 2018 roku 
Uchwalq Nr 111/12/18, kt6ra okreslila dochody wIqcznej kwocie 22.274.981,00 zl., wtym: 

>- dochody bieiqce - 22.274.981,00 zl., 
oraz wydatki wtej samej wysokosci 22.274,981,00 zl., w tym: 

>- wydatki biezqce - 20.674.981,00 zl., 
>- wydatki majqtkowe - 1.600.000,00 zl. 

Jest to budiet zr6wnowazony. 
Realizujqc budzet za I p6lrocze 2019 wprowadzono nast~pujqce zmiany Uchwalami Rady Gminy i 

Zarzqdzeniami W6jta Gminy. 

Szczeg6lowy obraz zmian przedstawia ponizsza tabela: 

Wyszczeg6lnienie/ 
podstawa dokonania zmiany 

Data wprowadzenia 
zmian/podj~cia uchwaly 

Plan dochod6w 
Iw zll 

Plan wydatk6w 
Iw zll 

Plan budzetu Gminy na poczettek okresu budzetowego 22.274.981,00 22.274.981,00 

wtym: 
biei4ce 

maj4tkowe 
22.274.981, 00 

0,00 
20.674.981,00 
1.600.000,00 

Zmiany uchwaly i zarzlldzenia wi p6lroczu 2019 zmniejszenia zwiftkszenia zmniejszenia zwiftkszenia 

18.01.2019 r. 0,00 371.980,00 0,00 371.980,00 
Uchwata nr IV/23/2019 biezqce 0,00 371.980,00 0,00 371.980,00 

majlltkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 
07.02.2019 r. 000 20600 20.00000 20.20600 

Zarzetdzenie nr 9/2019 biezace 0,00 206,00 20.000,00 20.20600 
majatkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

12.03.2019r. 148.00000 1.665.14600 397.500,0( 3.646.191,00 
Uchwata nr V129/2019 bieiace 148.000,00 234.564,00 147.500,Oe 423.164,99 

maja.tkowe 0,00 0,00 250.000 oe 3.223.026 01 
25.03.2019r. 0,00 1.900,00 56.472,7~ 58.472,74 

Zarzetdzenie nr 14/2019 bieia.ce 0,00 1.900,00 56.4727 58.372,74 
maja.tkowe 0,00 0,00 o,oe 0,00 

29.04.2019,. 000 398.57361 92.3999! 490.97360 
Zarzetdzenie nr 17/2019 biezace 0,00 398.573,61 92.399,9~ 490.973,60 

maja.tkowe 0,00 0,00 o,oe 0,00 
16.05.2019,. 6.45900 000 191.4590( 185.00000 

Uchwata nr VII/37/2019 bieiqce 6.459,00 0,00 o,oe 65.000 00 
maMkowe 0,00 0,00 191.459,0( 120.000,00 

23.05.2019,. 0,00 24.49000 38.933,3 63.42335 
Zarzetdzenie nr 18/2019 bieia.ce 0,00 24.490,00 38.933,3t 63.423,35 

majqtkowe 0,00 0,00 o,oe 0,00 
19.06.2019,. 0,00 26.59400 22.37955 48.973 59 

Uchwata nr VIII41/2019 bieiace Q,OO 26.594 00 22. 379,5f 48.97359 
maj§Jkowe 0,00 0,00 o,oe 0,00 

28.06.2019,. 0,00 132.27000 431541f 175.42416 
Zarzetdzenie nr 22/2019 biezqce 0,00 132.270,00 43.154, H 175.424,16 

ma~kowe 0,00 0,00 ODe 0,00 
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Wykonanie dochod6w wposzczeg61nych dziafach uzaleinione jest od wpfyw6w zposzczeg61nych dotacji, 
subwencji, udziaf6w z urz~d6w skarbowych i pozostafych dochod6w wfasnych. Przedstawiajq si~ one 
nast~pujqCo: . 

~ 	Wdziale - Rolnictwo i lowiectwo 

Rozdziaf 01095 - Pozostafa dziafalnosc - wptyn~ta w 100% dotacja celowa w kwocie 
274.829,61 zL na zwrot cz~sci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap~dowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej. Nie wptynqt czynsz za tereny towieckie za 2018r. 
realizacja " p6trocze. Za sprzedai dw6ch dziatek wWisniewie i Otoczni Nowej wptyn~fy srodl<i w 
kwocie 23.035,01 zl. 

~ 	Wdziale - Transport i f,\cznosc 

Rozdzial 60016 - Drogi publiczne gminne - nie wptyn~fa zaplanowana kwota 1.256.123,00 zt. 
w ramach dziafan PROW na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. " Modernizacja drogi 
gminnej Kowalewo-Kosiny Bartosowe". Nie wptyn~ta tei dotacja zWojew6dztwa Mazowieckiego 
wkwocie 174.459,00 zl. z przeznaczeniem na przebudow~ drogi gminnej wmiejscowosci Gluiek 
- srodki wptynq po zakonczeniu i rozliczeniu inwestycji w " p6troczu. 

~ 	Wdziale - Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdziaf 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomosciami 
• 	 w 43% wptyn~ty dochody zoptat za uiytkowanie wieczyste nieruchomosci gminnych w 

stosunku do naleinosci - zalegtosci na kwot~ 2.839,07 zl. Sq to zalegtosci wymagalne w 
tym: od os6b fizycznych 1.694,09 zL i od os6b prawnych -1.144,98 zL ( PRO-PARKIET). 

• 	 w87 %wplyn~ty naleznosci znajmu i dzieriawy skladnik6w majqtkowych gminy wkwocie 
38.424,70 zt wstosunku do naleinosci. Zobowiqzanie wymagalne wkwocie 5.197,78 zl. 

• 	 w 97% wptyn~ty naleinosci z rozliczen za centralne ogrzewanie, wod~ i energi~ 
elektrycznq od najemc6w i dzieriawc6w wstosunku do naleznosci. 

• 	 w kwocie 3,61 zl. wptyn~fy naleinosci z odsetek za nieterminowe wpfaty. 

~ 	Wdziale - Administracja publiczna 

Rozdziaf 75011 - urz~dy wojew6dzkie - w50% wptyn~la dotacja celowa z przeznaczeniem na 
wynagrodzenie kierownika USC. 

Rozdzial 75095 - pozostala dzialalnosc - Zaplanowano kwot~ 19.000,00 zl. jako zwrot 
refundacji z Powiatowego Urz~du Pracy w Mfawie za osoby zatrudnione w urz~dzie na pracach 
publicznych i interwencyjnych - wykonanie 10.382,86 zL Wykonanie w55%. 

~ 	Wdziale 751 • Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sq,downictwa 

Rozdziat 75101 • urz~dy naczelnych organ6wwtadzy panstwowej, kontroli iochrony prawa 
oraz sq,downictwa • dotacja celowa w kwocie 534,00 zt. wptyn~ta w 50 % na prowadzenie i 
aktualizacj~ rejestru spisu wyborc6w . 

Rozdziat 75109 - wybory do rad gmin, rad powiat6w i sejmik6w wojew6dztw, wybory 
w6jt6w, burmistrz6w i prezydent6w miast oraz referenda gminne, powiatowe iwojew6dzkie 
- dotacja wptyn~ta w 100% wkwocie 206,00 zl. 
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• Podatek od nieruchomosci - 413.243,00 zt. 
• Podatek lesny - 63,00 zt. 

W / w zalegfosci wpodatku od nieruchomosci to zalegfosc 4 podatnik6w tj. : 
• PPHU ASPAN sp. Z0.0. Korboniec - 401.524,00 zt. 
• GOOD WOOD sp. Z 0.0. Bogurzyn - 10.446,00 zt. 
• KBTO sp. Z 0.0. Wisniewko 499,00 zt. 
• ZLiCOM LIMITED 774,00 zt. 

Na w/w zalegfosc zostafy wystawione upomnienia i tytuf wykonawczy. 

Rozdziaf 75618 - wpfywy z innych opfat stanowiC\cych dochody jednostek samorzC\du 
terytorialnego na podstawie ustaw· wpfyn~ly dochody z oplaty skarbowej wkwocie 10.871,00 zt. 
( wykonanie 52% w stosunku do planu ), za zezwolenia na sprzedai napoj6w alkoholowych w kwocie 
53.996,17 zt. ( wykonanie 73% w stosunku do naleinosci ) oraz za zaj~cie pasa drogowego przez 
KOENERGA SA, Unimot System sp. z 0.0., KT Corporation SA, sp61ka ZEP - Centrum wykonawstwa 
specjalistycznego Sp. z 0.0., Elektrownia wiatrowa EOl, Energa Operator SA i Mazowieckq Sp6lk~ 
Gazownictwa Sp. z 0.0. wWarszawie wkwocie 22.341,63 zt. ( wykonanie 80 % w stosunku do planu). 

Rozdziaf 75621 - udziafy gmin w podatkach stanowiC\cych dochod budietu panstwa . 
Udziafy wpodatku dochodowym od os6b fizycznych wpfyn~fy wkwocie 1.463.427,00 zL( wykonanie 47%) 
wstosunku do planu. 
Udziafy w podatku dochodowym od osob prawnych wplyn~ly w kwocie 43.328,55 zt. ( wykonanie 100 % 
wstosunku do naleinosci ). 

~ Wdziale 758 - Roine rozliczenia 

Rozdziaf 75801 - cz~sc oswiatowa subwencji ogolnej - wykonanie 2.989.144,00 zl (62%). 

Rozdziaf 75807 - cz~sc wyrownawcza subwencji ogolnej - wykonanie 1.560.756,00 zl. 

( 50%) 

Rozdziaf 75814 - pozostafe odsetki - plan - 25.575,00 zt. - wykonanie 12.824,59 zl. 

(50%) - Set to odsetki z rachunku bankowego. 

Rozdziaf 75831 - cz~sc rownowaiqca subwencji og61nej - wykonanie 54.714,00 zl. (50%). 


~ Wdziale 801 - Oswiata i wychowanie 

Rozdziaf 80101 - Szkofy podstawowe - w kwocie 2.439,00 zl. ( 100 % w stosunku do 
naleinosci) wpfynql czynsz za wynajem pomieszczenia w szkole z przeznaczeniem na 
prowadzenie sklepiku szkolnego. Wkwocie 1.620,99 zt. wpfyn~ly odsetki ze szkolnych rachunk6w 
bankowych. Za wyiywienie dzieci wszkofach wpfyn~fa kwota 21.859,00 zt. Wkwocie 11.729,13zl. 
wpfyn~fa refundacja z Powiatowego Urz~du Pracy w Mlawie za osoby zatrudnione na pracach 
interwencyjnych w szkolach. W kwocie 42.000,00 zt. zaplanowano dotacj~ celowq z 
Mazowieckiego Urz~du Wojew6dzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na zakup pomocy 
dydaktycznych do szk61 podstawowych - wykonanie 0,00 zl. Dotacja wpfynie w II p6froczu. 

Rozdziaf 80103 - oddziafy przedszkolne w szkofach podstawowych • plan 103.822,00 zl. , 
wykonanie - 51.911,00 zt.( 50 %) . Jest to dotacja celowa z budietu paristwa z przeznaczeniem 
na realizacj~ zadari wlasnych wzakresie wychowania przedszkolnego w2019r. 

Rozdziaf 80148 - stofowki szkolne i przedszkolne • wplyn~la kwota 36.509,73 zl. za 
wyiywienie dzieci oraz kwota 1.377,60 zl. ad pracownikow pedagogicznych na stol6wce szkolnej 
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Rozdziat 85513 - sktadki na ubezpieczenia zdrowotne optacane za osoby pobierajctce 
niektore swiadczenia rodzinne - wplyw dotacji wkwocie 20.529,00 zl. (wykonanie 48% ). 

Wszystkie dotacje przeznaczone na dzialalnosc Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej 
wplywaly zgodnie ze skladanym zapotrzebowaniem. 

).- Wdziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 

Rozdziat 90002 - zaplanowano kwot~ 610.000,00 zl. z wplyw6w za wyw6z odpad6w 

komunalnych z terenu Gminy Wisniewo. 

Wykonanie - 218.710,95 zl. 

Naleznosci - 782.400,55 zl. - wykonanie 28 % w stosunku do naleznosci. 

Zaleglosci wymagalne - 81.615,00 zl. 

Koszty upomnieri i odsetek od nieterminowych wplat od wplat na odpady to kwota 1.014,82 zl. 


Rozdziat 90015 - kwota 555,22 zl. to zwrot z Urz~du Miasta Mlawa za oswietlenie uliczne, za 3 

lampy oswietlenia ulicznego. 


Rozdziat 90095 - w kwocie 3.244.942,69 zl. wplyn~ly dochody z FOS z Urz~du 

Marszalkowskiego w Warszawie jako oplaty za emisj~ zanieczyszczeri do atmosfery przez 

przedsi~biorstwa z naszego terenu. (kwota 3.213.149,29 to wplyw z Firmy NOVAGO). 


).- Wdziale 926 - Kultura fizyczna 

Rozdziat 92605 - zaplanowano kwot~ 26.693,00 zl. z przeznaczeniem na zadanie pn. " Zakup i 
montaz element6w plac6w zabaw w 12 miejscowosciach Gminy Wisniewo ". Sq to srodki unijne. 
Zadanie zostalo wykonane w roku 2018. Wykonanie 100% wkwocie 26.693,00 zl. 

Podziat na dochody biezctce i majcttkowe obrazuje ponizsza tabela. 

Dochody biezqce 23.347.488,61 15.803.129,44 68 99 

Dochody majqtkowe 1.430.582,00 23.035,01 2 

Zaplanowane dochody biezqce w I p61roczu 2019r. wykonano w64 %co stanowi 99 % w og61nej strukturze 
budzetu natomiast dochody majqtkowe wykonano w 2 % co stanowi okolo 1 % w strukturze budzetu gminy. 
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Tak samo uzalezniony jest podatek od spadkow idarowizn ,ktory wi pofroczu 2019 jest wykonany 
w 67% , a podatek od czynnosci cywilnoprawnych w 67%. Tak samo podatek opfacany w formie karty 
podatkowej wykonany jest w32%. 

A1. Podatki lokalne - wykonanie dochodow w stosunku do planu za I po/rocze 2019 
przedstawia poniisza tabela 

Wykonanie wszystkich podatkow lokalnych wynosi 51 %. Podatek od czynnosci cywilnoprawnych, 
podatek dochodowy opfacany w formie karty podatkowej, podatek od spadkow i darowizn oraz udziafy w 
podatku dochodowym od osob prawnych - Sq to dochody pobierane przez urz~dy skarbowe i planowanie 
ich jest realizowane wedfug wpfywow. Dochody z tytufu udziafu we wpfywach z podatku dochodowego od 
osob fizycznych Sq zaplanowane i przekazywane gminie w wysokosci ustalonej przez Ministerstwo 
Finansow. Podatek od nieruchomosci, rolny, lesny i od srodkow transportowy planowany jest zgodnie ze 
stawkami podj~tymi uchwafq Rady Gminy na dany rok budzetowy. Wpfyw naleznosci za wywoz odpadow 
komunalnych planowany jest na podstawie deklaracji 0 wysokosci opfaty zagospodarowania odpadami 
komunalnymi wGminie Wisniewo. 

A.2 Oplaty lokalne Sq niewielkim skfadnikiem dochodow gminy. Zostafy wykonane 
w 76%. 

Wpfyw za zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych realizowany jest zgodnie z wydanymi 
decyzjami. W I potroczu 2019 plan zostat wykonany w 82%. na kwot~ 53.996,17 zl. 

Wptywy z roznych lokalnych oplat - Sq to wptywy za zaj~cie pasa drogowego w kwocie 
22.341,63zl. i zostafy wykonane w80% wstosunku do planu. 

Wpfywy z oplaty skarbowej wykonane Sq wstosunku do planu w52%. wkwocie 10.871,00 zt. 
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B.Dotacje 
Wykonanie dotacji za I p6trocze 2019 
~ dotacje na zadania bieiqce zrealizowane Sq w53 %. 
~ dotacje i srodki na zadania majqtkowe zrealizowane Sq w2%. 

B.1. Dotacje na zadania biez'lce 

Dotacja w dziale - Rolnictwo i lowiectwo - wptyn~ta dotacja w catosci w kwocie 274.829,61 zt. 
z przeznaczeniem na zwrot cz~sci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap~dowego do 
produkcji rolnej przez producent6w rolnych oraz pokrycie koszt6w post~powania wsprawie jego zwrotu w 
I p6troczu. 

Dotacja w dziale - Administracja publiczna - wptyn~ta w 50% ,w kwocie 31.214,66 zt. z 
przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne kierownika USC. 

Dotacja wdziale - Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sctdownictwa - wptyn~ta wkwocie 534,00 zt. tj. 50% na prowadzenie i aktualizacj~ spisu wyborc6w, 
w 100% wptyn~ta dotacja, w kwocie 206,00 zt., z przeznaczeniem na archiwizacj~ dokumentacji z 
przeprowadzonych wybor6w samorzqdowych oraz w 1 00% wptyn~ta dotacja z przeznaczeniem na 
przygotowanie i przeprowadzenie wybor6w do parlamentu europejskiego w kwocie 22.246,00 zt. 

Dotacja wdziale - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa - wptyn~ta dotacja 
wkwocie 78.179,00 zt. tj. 47% na dziatalnos6 Straiy Gminnej. 

Dotacja w dziale - Oswiata i wychowanie - w I p6troczu nie wptyn~ta dotacja na zakup 
materiat6w dydaktycznych dla szk6t podstawowych - plan wkwocie 42.000,00 zt. Wptyn~ta w50% dotacja 
na zadania wzakresie wychowania przedszkolnego wkwocie 51.911,00 zt. oraz w 1 00% wptyn~ta dotacja 
w kwocie 26.594,00 zt. na zakup ksiqiek i materiat6w 6wiczeniowych do szk6t podstawowych. Nie 
wptyn~ta dotacja na wyposaienie stot6wki szkolnej w Szkole Podstawowej w Wisniewie - plan 
80.000,OOzt. 

Dotacje w dziale - Pomoc spoleczna - wptywajq zgodnie ze sktadanym zapotrzebowaniem w 
nast~pujqcych kwotach: 
- kwota 4.800,00 zt. na wyptat~ sktadek zdrowotnych, 
- kwota 4.260,00 zt. na wyptat~ zasitk6w okresowych, 
- kwota 55.076,00 zt. na wyptat~ zasitk6w statych, 
- kwota 55.431,00 zt. na wynagrodzenia i pochodne pracownik6w GOPS, 
- kwota 15.000,00 zt. na dOiywianie dzieci wszkotach, 
- kwota 13.800,00 zt. na prowadzenie specjalistycznych ustug opiekuriczych. 

Dotacja w dziale - Edukacyjna opieka wychowawcza - wptyn~ta w 100% dotacja z 
przeznaczeniem na dofinansowanie swiadczeri pomocy materialnej dla uczni6w 0 charakterze socjalnym 
- wykonanie w 19.495,00 zt. 

Dotacja w dziale - Rodzina - wptyn~ta w 54% dotacja z przeznaczeniem na wyptat~ swiadczeri 
z programu " Rodzina 500+" w kwocie 2.118.334,00 zt. Natomiast na wyptat~ swiadczeri rodzinnych, 
piel~gnacyjnych i alimentacyjnych oraz na utrzymanie pracownika zajmujqcego si~ tymi swiadczeniami 
wptyn~ta dotacja w kwocie 1.335.225,00 zt. ( wykonanie 48% ). Wptyn~ta tei dotacja w kwocie 431,OOzt 
na obstug~ za prowadzenie karty duiej rodziny. ( skorzystato 10 rodzin z karty duiej rodziny). Wptyn~ta 
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Wykonanie wydatkow za I potrocze 2019 

Wydatki zaplanowano na kwot~ 26.509.615,61 zl. a wykonano w kwocie 11.233.798,23 zl., co 
stanowi 42 %wstosunku do planu. Wtym: 

1. 	 Wydatki bieictce 

- plan - 22.002.048,60 zl. 

- wykonanie - 10.681.392,45 zt. 


2. 	 Wydatki majcttkowe 

- plan - 4.507.567,01 zl. 

- wykonanie 552.405,78 zl. 


Wydatki bieictce wykonano w 49% a majcttkowe w 12 %. 

Szczeg610we informacje dotyczqce wydatk6w poniesionych w p61roczu 2019 
wposzczeg61nych dzialach przedstawia ponizsza tabela. 

Wydatki budietowe Gminy Wisniewo w uktadzie dziatowym przedstawia poniisza tabela. 

Wykonanie % 

354.212,94 58 

717.207,67 19 

22.826,50 35 

1.500,00 2 

1.287.755,89 51 

22.734,60 97 

184.422,93 

Dzial Plan 

1. 010- Rolnictwo i lowiectwo 	

~ 

0,00 

9. 	 801 - O§wiata i wychowanie 3.768.763,69 
, •••••w •••••••••••••••••••••• 

851 - Ochrona zdrowia 29.778,01 

852 - Pomoc spo/eczna 435.380,44 
c..,,_..__ ..... 	 ................................................................................... w 
 .................................... .............
~ ~ 

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 	 25.436.94 75 

855 - Rodzina 3.507.466,92 50 

1.865.959,99 717.327,53 38 

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 93.883,16 41 

1M.I926 - Kultura fizyczna 747.171,00 65.101,01 9 

I OGOLEM [26.509.615,61 1'11.233.798,23 'j 42 
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C 

• modernizacja drogi gminnej wmiejscowosci Zurominek - koszt 88.700,22 zt. 
- modernizacja drogi wmiejscowosci Stare Kosiny - koszt 8.106,93 zt. 
- modernizacja drogi gminnej wmiejscowosci Wisniewo - koszt 26.131,84 zt. 
- modernizacja drogi gminnej wmiejscowosci Podkrajewo - koszt 18.363,65 zt. 
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy drogi w miejscowosci Podkrajewo 
- koszt 7.000,00 zt. 
Zaplanowano r6wniez kwot~ 348.919,82 zt. na przebudow~ drogi gminnej wmiejscowosci G~uzek


wykonanie 0,00 zt. - zadanie jest wtrakcie realizacji. 

Zaplanowano r6wniez kwot~ 1.974.106,19 zt. na modernizacj~ drogi gminnej Kowalewo-Kosiny 

Bartosowe z udzia~em srodk6w unijnych. Wykonanie - 0,00 zt. Zadania to zosta~o przesuni~te na 
rok 2020. 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Wydatki bieia.ce 
(; y 	 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami - zaplanowano kwot~ 65.000,00 zt. - wydatkowano 

kwot~ 22.826,50 zt. ( 35%) 
- kwot~ ta wydatkowano na op~at~ wydania decyzji srodowiskowej, opracowanie mapek 
geodezyjnych, wyceny nieruchomosci do sprzedazy, podzia~y dzia~ek, wpisy do ksiqg wieczystych. 
Kwot~ 16.330,00 z~. wydatkowano na wyp~at~ odszkodowari za przej~te dzia~ki na drogi. 

DZIALALNOSC USLUGOWA 

Wydatki bieia.ce 
~ 	 Plany zagospodarowania przestrzennego - planowano kwot~ 88.000,00 z~ - wydatkowano 

kwot~ 1.500,00 zt. (wykonanie 2 % ). 
• wykonano wypisy i wyrysy dzialek. 
• pozostaly plan przeznaczony jest na wynagrodzenie za wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania 
przestrzennego, kt6ry jest wtrakcie realizacji. 

ADMINISTRACJA PUBLlClNA 

Wydatki bieia.ce 
y 	 Urzctd gminy 

Na zadania zlecone przez Urzqd Wojew6dzki z zakresu administracji rzqdowej zaplanowano kwot~ 
42.832,00 zt. a wydatkowano kwot~ 21.314,66 zt. Z zadari zleconych i z zadari w~asnych 
zaplanowano kwot~ 102.484,30 z~ a wydatkowano kwot~ 55.534,80 zt. z tego: 
• 	 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeri 131,38 zt. 
• 	 wynagrodzenia osobowe pracownik6w - 39.954,00 zt. 
• 	 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.728,10 zt. 
• 	 sk~adki na ubezpieczenia spo~eczne 7.831,01 zt. 
• sk~adki na fundusz pracy 968,33 z~ 


• odpisy na zak~adowy fundusz swiadczeri socjalnych - 921 ,98 z~ 


Plan wykonano w54 %. 

Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano kwot~ 89.870,89 zt. Planowano kwot~ 247.854,00 zt. 

Wykonanie w36 % . 

Wydatki biezqce Urz~du Gminy za Ip6~rocze 2019r. zamykajq si~ kwotq 1.091.686,58 zL, z tego: 

• Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeri 	 4.899,75 zL 
• wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeri - 734.139,10 zL 
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W tym: wynagrodzenia i pochodne kierowc6w samochod6w straiackich, odpfatnosc za energi~, 
zakup paliwa, akumulator6w, umundurowania dla straiak6w, przeglqdy motopomp i samochod6w 
straiackich, ubezpieczenie kierowc6w i samochod6w straiackich. 

Straz gminna 

>- Plan na wydatki bieictce -185.637,56 zl. 
Wykonanie wydatk6w bieictcych -178.645,88 zl. 
Co stanowi - 96 % 

Ztego: 
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeri 

plan - 1.070,00 zL 

wykonanie - 267,76 zL 

co stanowi - 25% 

• wynagrodzenia osobowe pracownik6w 

plan - 136.045,86 zL 

wykonanie - 76.733,04 zL 

co stanowi - 56% 

• dodatkowe wynagrodzenie roczne 

plan - 7.955,14 zL 

wykonanie - 7.955,14 zL 

co stanowi - 100% 

• skfadki na ubezpieczenia spofeczne 

plan - 21.256,00 zL 

wykonanie - 10.978,29 zL 

co stanowi - 52% 

• skfadki na fundusz pracy 
plan - 3.032,00 zL 


wykonanie - 620,41 zL 

co stanowi - 21 % 

• zakup materiaf6w i wyposaienia 

plan - 16.241,20 zL 

wykonanie - 10.690,83 zL 

co stanowi - 66% 

wtym: 

./ srodki czystosci 

./ koszty utrzymania samochodu sfuibowego (paliwo) 

./ pozostafe 

• zakup energii, wody 

plan - 2.752,00 zL 

wykonanie - 490,85 zL 

co stanowi - 18% 

• zakup usfug zdrowotnych 

plan - 1.500,00 zL 

wykonanie - 0,00 zL 

co stanowi - 0% 

• zakup usfug pozostafych 

plan - 4.185,00 zL 

wykonanie - 556,84 zL 

co stanowi - 13% 

wtym: opfata bankowa, koszty utrzymania samochodu - naprawa samochodu, wymiana opon 
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• 	 swiadczenia dla pracownik6w z BHP - 3282,32 
• 	 wynagrodzenia i pochodne - 2 309 773,41 
• 	 wynagrodzenia bezosobowe - 5 160,10 
• 	 materialy i wyposazenie 

plan - 258960,00 
wykonanie - 109 786,73 
wtym: 
-zakup opalu - 33 976,03 
-terma grzewcza - 2 490,00 
-notebook - 4 140,01 
-komputery - 2 765,00 
-monitor - 539,00 
-wentylatory - 679,47 
-licencje i oprogramowanie komputerowe - 1 182,00 
-projektory - 4 873,39 
-krzesla biurowe - 4 077,45 
-krzeselka i stoliki - 6 466,73 
-spawarka - 816,05 
-jak r6wniez: srodki czystosci, artykuly biurowe i szkolne, artykuly elektryczne, 
malarskie, budowlane, hydrauliczne i gospodarcze, toner do drukarki, papier ksero 
i paliwo do samochodu sluzbowego 

• 	 zakup srodk6w zywnosci 
plan - 51 750,00 
wykonanie - 20 869,00 

• 	 pomoce naukowe, dydaktyczne i ksiqZki: 
plan - 23 275,00 
wykonanie - 10258,55 

• 	 energia, woda: 
plan - 89 300,00 
wykonanie - 29771,47 

• 	 zakup uslug zdrowotnych: 
plan - 6 070,00 
wykonanie - 350,00 

• 	 zakup uslug pozostalych: 
plan - 63 081,03 
wykonanie - 42 553,67 
wtym: 
-naprawa i konserwacja laptopa- 1 190,90 
-naprawa komputera i obsluga informatyczna - 1 033,20 
-konserwacja sieci informatycznej - 1 068,99 
-przeglqd techniczny piec6w CO - 1 932,24 
-wyw6z nieczystosci plynnych i smieci - 12 705,50 
-ulozenie kostki brukowej - 19975,20 
-jak r6wniez: uslugi kominiarskie i oplaty za radioodbiorniki i RTV. 

• 	 oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 
plan - 8 160,00 
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-jak rowniez: artykuly biurowe i druki szkolne, artykuly malarskie, elektryczne, 
hydrauliczne, srodki czystosci, srodki ochrony roslin, toner do drukarki i papier 
ksero, paliwo do samochodu sluzbowego 

• 	 energia, woda 

plan ~ 36 000,00 

wykonanie ~ 22 175,14 


• 	 zakup uslug zdrowotnych 

plan ~ 1 000,00 

wykonanie ~ 0,00 


• 	 zakup uslug pozostalych 

plan ~ 11 000,00 

wykonanie ~ 10 389,12 

wtym: 

-wywoz nieczystosci plynnych i smieci ~ 4 315,68 

-pomiary elektryczne ochrony przeciwpozarowej ~ 4 305,00 

-badanie techniczne piecow CO ~ 861,00 

-jak rowniez: uslugi kominiarskie, aktualizacje oprogramowania. 


• 	 oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 

plan ~ 3 000,00 

wykonanie ~ 1 037,37 


• 	 podroze sluzbowe, krajowe 

plan ~ 1 600,00 

wykonanie ~ 200,60 


• 	 rozne oplaty i skladki 

plan ~ 2300,00 

wykonanie ~ 273,50 


• 	 odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 

plan ~ 17 666,14 

wykonanie ~ 13 249,61 


• 	 szkolenia pracownikow niebydq.cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 

plan ~ 1 100,00 

wykonanie ~ 0,00 


y 	 Rozdziaf 80146 - Doksztafcanie i doskonalenie nauczycieli 

Plan - 37 700,00 
Wykonanie - 20 032,00 

Wtym: 
• 	 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen 


plan ~ 11 490,00 

wykonanie - 5 000,00 


• 	 szkolenia pracownik6w nie bydq.cych czlonkami korpusu sruzby cywilnej 

plan - 26210,00 

wykonanie - 15 032,00 
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~ 	Rozdziat 80195 - Pozostata dziatalnosc 

Plan - 22410,00 
Wykonanie - 4 039,22 

Wtym: 
• 	 zakup materiat6w i wyposazenia 


plan -11 415,00 

wykonanie - 1453,76 


wtym: zakup artykut6w sportowych 
• 	 zakup ustug pozostatych 


plan - 8140,00 

wykonanie - 2518,60 


• 	 podr6z stuzbowe, krajowe 

plan - 2855,00 

wykonanie - 66,86 


~ 	Rozdziat 85416 - Pomoc materialna dla uczni6w 0 charakterze motywacyjnym 

Plan - 4400,00 

Wykonanie - 4 400,00 


Wtym: 
• 	 stypendia dla uczni6w 


plan - 4400,00 

wykonanie - 4 400,00 


Zobowiqzania na dzieri 30.06.2019 roku - wynoszq 6342,36 zL Sq to zobowiqzania niewymagalne 
z tytutu rozrachunk6w z dostawcami i odbiorcami. Zobowiqzania te wynikajq z faktur, kt6rych 
zaptata przypada w miesiqcu lipcu 2019 roku. 

~ 	Rozdziat 80104· Przedszkola 

C Wydatki bieia.ce 
~ 	Plan - 52.497,00 zL 
~ 	Wykonanie 31.087,34 zL (59 % ) 

- optata za dzieci przebywajqce wprzedszkolu " 8ajkowy dworek" " Maty Zaczek " i " Dobre Miejsce" 
wMtawie 

~ 	Rozdziat 80113 • Dowozenie uczni6w do szk6t 

Wydatki bieia.ce 
~ 	Plan 212.037,00 zt 
~ Wykonanie 115.522,23 zt (55 % ) 

Przejazdy dla dzieci do szkoty oraz zwrot koszt6w przejazdu do Osrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
dzieci niepetnosprawnych i ich opiekun6w. 
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Rozdzial85213 
Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore 
swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej 

Plan - 11500,00 
Wykonanie - 4798,80 
co stanowi - 41,73% 

Z tego: 
• skladki na ubezpieczenie zdrowotne - wlasne 

plan - 1500,00 

wykonanie - 0,00 

co stanowi - 0% 

• skladki na ubezpieczenie zdrowotne - Pomoc spoleczna (zlecone) 

plan -10000,00 

wykonanie - 4798,80 

co stanowi - 47,99% 


Rozdzial85214 
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 

Plan - 77390,00 
Wykonanie - 16255,52 
co stanowi - 21,00% 
Wtym: 

• Swiadczenia spoleczne - zasilki celowe (wlasne) 

plan - 22390,00 

wykonanie - 8611,26 

co stanowi - 38,46% 

• Swiadczenia spoleczne - zasilki okresowe (wlasne) 

plan - 7000,00 

wykonanie - 0 

co stanowi - 0% 

• Swiadczenia spoleczne - zasilki okresowe (zlecone) 

plan - 13000,00 

wykonanie - 3636,90 

co stanowi - 27,98% 

• Zakup uslug przez jednostki samorz~du terytorialnego od innych jednostek 

samorz~du terytorialnego 

plan - 35000,00 

wykonanie - 4007,36 

co stanowi - 11,45% 
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plan - 53460,00 
wykonanie - 28228,91 
co stanowi - 52,80% 
• dodatkowe wynagrodzenie roczne - zlecone 
plan - 18040,00 
wykonanie - 17834,41 
co stanowi - 98,86% 
• skladki na ubezpieczenia spoleczne 
plan - 46069,00 
wykonanie - 26932,93 
co stanowi - 58,46% 
Z tego: 
./ skladki na ubezpieczenia spoleczne - wlasne 
plan - 33293,00 
wykonanie - 18693,81 
co stanowi - 56,24% 
./ skladki na ubezpieczenia spoleczne - zlecone 
plan - 12830,00 
wykonanie - 8239,12 
co stanowi - 64,22% 
• skladki na fundusz pracy 
plan - 6295,00 

wykonanie - 2965,18 
co stanowi -47,10% 
Z tego: 
./ skladki na fundusz pracy - wlasne 
plan - 4525,00 
wykonanie - 1836,62 
co stanowi - 40,59% 
./ skladki na fundusz pracy - zlecone 
plan - 1770,00 

wykonanie - 1128,56 
co stanowi - 63,76% 
• wynagrodzenia wyplacane na podstawie umowy zlecenia 
plan - 8659,00 
wykonanie - 0,00 
co stanowi - 0% 
• zakup material6w i wyposazenia 
plan - 15571,74 
wykonanie - 9232,01 
co stanowi - 59,29% 
wtym: 
./ koszty utrzymania samochodu sluzbowego (paliwo, inne) - 1565,12 
./ licencja - program, certyfikat kwalifikowany - 1136,52 
./ materialy biurowe - 1796,88 
./ wyposazenie - niszczarki, rolety, wentylatory - 1488,97 
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wykonanie - 2296,54 
co stanowi - 60,78% 
• wynagrodzenia osobowe pracownik6w 
plan - 62317,00 
wykonanie - 32225,06 
co stanowi - 51,71 % 
• dodatkowe wynagrodzenie roczne 
plan - 3745,00 
wykonanie - 3518,20 
co stanowi - 93,94% 
• skladki na ubezpieczenia spoleczne 
plan - 13330,00 
wykonanie -7859,43 
co stanowi - 58,96% 
• skladki na fundusz pracy 
plan-1820,00 
wykonanie - 657,43 
co stanowi - 36,12% 
• wynagrodzenia wyplacane na podstawie umowy zlecenia 
plan - 50295,00 
wykonanie - 20848,00 
co stanowi - 41,45% 
wtym: 
../ wynagrodzenia wyplacane na podstawie umowy zlecenia - specjalistyczne 

uslugi opiekuncze (zlecone) 
plan - 29040,00 
wykonanie - 13800,00 
co stanowi - 47,52% 
../ wynagrodzenia wyplacane na podstawie umowy zlecenia (wlasne) 
plan - 21255,00 
wykonanie - 7048,00 
co stanowi - 33,16% 
• zakup uslug zdrowotnych 
plan - 800,00 
wykonanie - 0,00 
co stanowi - 0% 
• odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 
plan - 2663,48 
wykonanie - 1997,61 
co stanowi - 75,00% 
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Dzial855 - Rodzina 

Plan - 6961281,00 
Wykonanie - 3507466,92 
co stanowi - 50,38% 

Rozdzial85501 - Swiadczenie wychowawcze 

Plan - 3946000,00 
Wykonanie - 2118320,34 
co stanowi - 53,68% 
Wtym: 

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 
plan - 300,00 
wykonanie - 130,77 
co stanowi - 43,59% 
• swiadczenia spoleczne 

plan - 3886815,00 

wykonanie - 2078916,84 

co stanowi - 53,49% 

• wynagrodzenia osobowe pracownik6w 

plan - 42685,00 

wykonanie - 28221,47 

co stanowi - 66,12% 
• dodatkowe wynagrodzenie roczne 

plan - 4330,00 

wykonanie - 4326,87 

co stanowi - 99,93% 

• skladki na ubezpieczenia spoleczne 

plan - 8260,00 

wykonanie - 5089,26 

co stanowi - 61,61 % 

• skladki na fundusz pracy 

plan - 1124,00 

wykonanie -713,15 

co stanowi - 63,45% 

• zakup material6w i wyposazenia 

plan - 56,70 

wykonanie - 0,00 

co stanowi - 0% 

• zakup uslug zdrowotnych 

plan - 400,00 

wykonanie - 0,00 

co stanowi - 0% 

• zakup uslug pozostalych 
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plan - 156000,00 
wykonanie - 79907,97 
co stanowi - 51,22% 
Z tego: 

- skladki na ubezpieczenia spoleczne - pracownik6w 

plan - 12000,00 

wykonanie -7009,67 

co stanowi - 58,41 % 

- skladki na ubezpieczenia spoleczne - swiadczeniobiorc6w 

plan - 144000,00 

wykonanie - 72898,30 

co stanowi - 50,62% 

• skladki na fundusz pracy 
plan - 1700,00 
wykonanie - 961,10 
co stanowi - 56,54% 
• zakup material6w i wyposazenia 
plan - 4246,05 
wykonanie - 2949,34 
co stanowi - 69,46% 
z tego: 
./ zakup material6w i wyposazenia - zlecone 
plan - 246,05 
wykonanie - 0,00 
co stanowi - 0% 
./ zakup material6w i wyposazenia - wlasne 
plan - 4000,00 
wykonanie - 2949,34 
co stanowi -73,73% 
• zakup uslug zdrowotnych 
plan - 800,00 
wykonanie - 0,00 
co stanowi - 0% 
• zakup uslug pozostalych 
plan - 5600,00 
wykonanie-1750,10 
co stanowi -31,25% 
z tego: 
• zakup uslug pozostalych - wlasne 
plan - 5000,00 
wykonanie - 1750,10 
co stanowi - 35,00% 
• zakup uslug pozostalych - zlecone 
plan - 600,00 
wykonanie - 0,00 
co stanowi - 0% 
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Rozdzial85504 - Wspieranie rodziny 

Plan - 204786,00 
Wykonanie - 29904,50 
co stanowi - 14,60% 

Wtym: 
• wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen 

plan - 360,00 

wykonanie - 102,34 

co stanowi - 28,43 % 

• swiadczenia spoleczne - Dobry start 

plan - 142200,00 

wykonanie - 0,00 

co stanowi - 0% 

• wynagrodzenia osobowe pracownik6w 

plan - 27110,00 

wykonanie - 11823,50 

co stanowi - 43,61 % 

Z tego: 

• wynagrodzenia osobowe pracownik6w - wlasne (Asystent rodziny) 

plan - 23540,00 

wykonanie - 11823,50 

co stanowi - 50,23% 

• wynagrodzenia osobowe pracownik6w - zlecone (Dobry Start) 

plan - 3570,00 

wykonanie - 0,00 

co stanowi - 0% 

• dodatkowe wynagrodzenie roczne (Asystent rodziny) 

plan - 1690,00 

wykonanie - 1681,73 

co stanowi - 99,51 % 

• skladki na ubezpieczenia spoleczne 

plan - 5170,00 

wykonanie - 2413,17 

co stanowi - 46,68% 

Z tego: 

• skladki na ubezpieczenia spoleczne -wlasne (Asystent rodziny) 

plan - 4530,00 

wykonanie - 2413,17 

co stanowi - 53,27% 

• skladki na ubezpieczenia spoleczne - zlecone (Dobry Start) 

plan - 640,00 

wykonanie - 0,00 

co stanowi - 0% 
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co stanowi - 75,00% 
• szkolenia pracownik6w 

plan - 600,00 

wykonanie - 173,51 

co stanowi - 28,92% 


Rozdzial 85513 
SkJadki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobieraj!ce niektore 
swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestnicz!ce w zajeciach w centrum integracji spolecznej 

Plan - 43000,00 
Wykonanie - 20360,53 
co stanowi - 47,35% 

Wtym: 
• skladki na ubezpieczenie zdrowotne - Swiadczenia pielygnacyjne (zlecone) 

plan - 43000,00 

wykonanie - 20360,53 

co stanowi - 47,35% 


Zobowi~zania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego - 213,44 zl 
S~ to zobowi~zania nie wymagalne z tytulu rozrachunk6w z dostawcami i odbiorcami. 
Zobowi~zania te wynikaj~ z faktur, kt6rych zaplata przypada na m-c lipiec 2019 r. 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 

Wydatki bieiC{ce 
>- Zaplanowano kwot~ 900.000,00 zi. przeznaczono na odbi6r i zagospodarowanie odpad6w 

komunalnych z nieruchomosci zamieszkalych i niezamieszkalych, polozonych na terenie Gminy 
Wisniewo. Wykonano na kwot~ 228.956,38,00 zi. Wykonanie 25% wstosunku do planu. 

>- Oczyszczanie miast i wsi - planowano -18.446,00 zl., wydatkowano kwot~ 3.600,00 zi. (sprzqtanie 
i wyw6z padlych zwierzqt). Wykonanie 20%. 

>- Wydatki w ramach utrzymania zieleni wgminie - zaplanowano kwot~ 42.758,00 zl. , wydatkowano 
kwot~ 17.189,84 zl. Wykonanie 40%. 

>- Na schroniska dla zwierzqt zaplanowano kwot~ 6.642,00 zl. , wydatkowano - 1.458,30 zl. ( koszt 
utrzymania 1psa wschronisku ). Wykonanie 22%. 

>- Na konserwacj~ i oswietlenie uliczne zaplanowano 331.741,00 zi. a wydatkowano kwot~ 
177.297,37zl- wykonanie 53%. 
• Oswietlenie uliczne - wykonanie 102.610,41 zi. 
• Konserwacja oswietlenia ulicznego - wykonanie 74.686,96 zt. 
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c 

KULTURA FIZYCZNA 

Wydatki bieictce 

~ Kwot~ 5.000,00 zl. zaplanowano na dofinansowanie podmiot6w nienalezqcych do sektora finans6w 
publicznych ( stowarzyszenia). Zadanie b~dzie realizowane w II potowie 2019r. 

~ W dziale kultury i sportu zaplanowano kwot~ 121.543,00 zl. a wydatkowano kwot~ w wysokosci 
26.954,37 zl. na zakup sprz~tu sportowego, zakup nagr6d dla zwyci~zc6w zawod6w sportowych, 
ryczatty dla s~dzi6w sportowych, zakup paliwa do kosiarek na utrzymanie boisk oraz ubezpieczenie 
zawodnik6w, zakup trawy na boisko wKowalewie. 
Plan wykonano w 22%. 

~ Zaplanowano tei kwot~ 40.000,00 zt. zprzeznaczeniem na remont, naprawy i wyposazenie boisk, placu 
zabaw i sitowni gminnych. Wykonanie 2.989,36 zl. 

Wydatki majcttkowe 

Zaplanowano kwot~ 650.000,00 zl. na budow~ boiska sportowego w Wisniewie. Za kwot~ 40.590,00 zt. 
wykonano dokumentacj~ technicznq budowy boiska. Na tym zadanie zostanie zakoriczone. Pozostata cz~sc 
budowy boiska zostata przeniesiona na rok 2020. 

Zobowiqzania budzetu gminy na dzieri 30.06.2018r. wynoszq 123.153,28 zl. Sq to zobowiqzania 
niewymagalne z tytutu dostaw towar6w i ustug, kt6rych zaptata przypada na lipiec 2019r. Zobowiqzari 
wymagalnych z powyzszych tytut6w nie ma . 
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Zatqcznik nr 2 
do Zarzqdzenia nr 27/2019 

W6jta Gminy Wisniewo 
z dnia 22.0B.2019r. 

Informacja °ksztaJtowaniu siQ Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisniewo, wtym ° 
przebiegu realizacji przedsiQwziQc, °kt6rych mowa wart. 226 ust. 3ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 
r. °finansach publicznych za I p61rocze 2019r. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wisniewo zostala opracowana na lata 

2019 - 2022 tj. Planowane dochody; 

1. 	 Dochody na lata 2019 - 2022 zaplanowano w oparclU 0 analiz~ planowanych 

dochod6w na dzieil3 0 wrzesnia 20 18r. oraz przewidywanego wykonania do koilca roku 

2018. 

2. 	 Plan dochod6w podatkowych pozostaje na poziomie roku 2018. 

3. 	W prognozie dochod6w biez'lcych na rok 2019 zalozono wzrost dochod6w wlasnych na 

poziomie 102,3%. Pozostale dochody z wplywow subwencji i dotacji przyj~to wg. 

projektowanych kwot otrzymanych z Ministerstwa Finans6w oraz Mazowieckiego 

Urzydu Wojew6dzkiego. 

Planowane wydatki; 

Planowane S'l wydatki na lata 2019 - 2022 w rozbiciu na: 

a) wydatki biez'lce 

b) wydatki maj'ltkowe w tym: na zadania objyte wykazem przedsiywziyc do WPF. 

Wydatki biez'lce zaplanowano uwzglydniaj'lc wskainik wzrostu towar6w i uslug 0 

102,3%, wynagrodzenia 106%. 

W ramach przedsiywziyc wykazanych w za1'lczniku nr 2 do uchwaly w spraWle 

Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano 4 zadania na wydatki biez'lce tj.: 

1. Odbi6r, transport i zagospodarowanie odpad6w komunalnych z terenu nieruchomosci 

zamieszkalych i niezamieszkalych, polozonych na terenie Gminy Wisniewo zgodnie z 

podpisana umowa nr ZP.271.3.2015 z dnia 15 kwiecieil2015r. na okres od 16.04.2015r. do 

15.04.2018r. i umowa nr WR.271.2.2018 z dnia 11.04.2018r. zawarta na okres od 

16.04.2018r. do 15.04.2019r. 

2. Usluga transportowa w zakresie dowozu uczni6w z terenu Gminy Wisniewo do szk61 

podstawowych i gimnazjum zgodnie z podpisan'l umow'l nr 29/2017 z dnia 28 sierpnia 

2017r. na okres od 1 wrzesnia 2017r. do 22 czerwca 2018r. i umowa nr 6/2018 z dnia 

28.08.2018r. zawarta na okres od 03.09.2018r. do 21.06.2019r. 

3. Aktualizacja programow komputerowych zgodnie z podpisan'l umow'l aktualizacyjn'l nr 



101169411212016 z dnia 07.l1.2016r. na okres 3 lat. - aktualizacja oznacza biez'lce zmiany 

oprogramowania, wynikaj'lce ze zmiany obowi'lzuj'lcego stanu prawnego, zmiany 

algorytmu naliczania plac, zmiany zasad prowadzenia rachunkowosci lub wprowadzenia 

nowych funkcji i ulepszen. 

4. Utrzymanie bezpanskich ps6w w Schronisku dla zwierz'lt " Nadzieja " zgodnie z 


podpisan'l umow'l z dnia 03 paidziernika 2016r. na okres 3 lat. 


Wprowadza siy nastypuj'lce zmiany do WPF: 


1. Plan dochod6w po zmianach na dzien 12 marca 2019r. wynosi 24.164.313,00 z1. w tym: 


- dochody biez'lce - 22.733.731,00 z1. 


- dochody maj'ltkowe - 1.430.582,00 z1. 


2. Plan wydatk6w po zmianach na dzien 12 marca 2019r. wynosi 25.895.858,00 z1. wtym: 


- wydatki biez'lce - 21.322.831,99 z1. 

- wydatki maj'ltkowe - 4.573.026,01 z1. 

Wynik budzetu 

W latach roku 2019 planowany jest deficyt budzetu w kwocie 1.731.545,00 z1. , kt6ry 

zostal pokryty nadwyzk'l budzetowa w kwocie 1.731.545,00 z1. 

W planowanych latach spelniane s'l warunki art. 243 ufp - spelnienie wskainika splaty 

zobowi'lZan. 

L'lczny limit zobowi'lzan, na zadania biez'lce, w latach 2019 - 2022 to kwota 

446.431,30z1. 

m 
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Zalqcznik nr 3 
do Zarzqdzenia nr 27/2019 
W6jta Gminy Wisniewo 
z dnia 22 sierpnia 2019r. 

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 
Gminnej Biblioteki Publicznej na dzieii 30 czerwca 2019r. 

U chwalq Nr IIII12/2018 Rady Gminy w Wisniewie z dnia 19 grudnia 2018 r. zaplanowano 
kwoty 125.384,00 zl. jako dotacjy podmiotowq dla Gminnej Instytucji Kultury w Wisniewie 
( biblioteki ). 

1. Przychody na dzieii 30 czerwca 2019 r. wynosz~ - 66.224,24 zl. w tym: 
• Dotacje - 60.000,00 zl. 
• Refundacja z Powiatowego Urz~dy Pracy w Mlawie - 6.191,34 zl. 
• Odsetki - 32,90 zl. 

2. Koszty wedlug rodzaju na dzieii 30 czerwca 2019 r. wynosz~ 56.999,75 zl. 

Z tego wydatkowano: 

400-01 zakup materialow i wyposaienia - 5.901,91 zl. 

Zakupiono program antywirusowy, ksiqzki na nagrody, artykuly biurowe, prenumerata 

czasopism, art. spozywczych na konkursy, folia do oblozenia ksiqzek, toner, zaluzje na okna. 


400-02 zakup uslug - 1.768,55 zl. 

Wydatkowano na rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe i oplaty za uslugi elektroniczne. 


400-03 wynagrodzenia - 32.441,77 zl. 

Wydatkowano na wynagrodzenia osobowe 3 pracownik6w. 


400-04 skladki ZUS - 6.090,22 zl. 

Wydatkowano na skladki na ubezpieczenia spoleczne, zdrowotne i fundusz pracy. 


400-05 szkolenia - 0,00 zl. 
C Szkolenia pracownik6w. 

400-06 ZFSS - 1.843,96 zl. 

Przelano na zakladowy fundusz swiadczeii. socjalnych dla pracownik6w. 


400-07 ksi~iki - 8.793,52 zl. 

Zakupiono ksiqzki do biblioteki. 


400-08 podroie sluibowe - 25,07 zl. 

Delegacje 


400-09 roine oplaty i skladki - 134,75 zl. 

Ubezpieczenie mienia 


3. Stan naleinosci - 0,00 zl. 
4. Stan zobowi~zaii niewymagalnych - 196,43 zl. Zaplata przypada na lipiec 2019r. 


