
U Z A S A D N I E N I E
do budzetu gminy na 2016 rok,

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych Wojt Gminy Sokolniki przedktada projekt budzetu
gminy na 2016 rok.
Dochody opracowano wedtug wymogu okreslonego w art. 235 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w podziale na dochody biezqce
i majqtkowe wedlug zrodet dochodow.

15.460.470,0021Ogotem planowane dochody wynosza,
w tym:

dochody biezqce w kwocie
dochody maj^tkowe w kwocie

wtym:
dochody zwia^zane z realizacjq zadah biezqcych z zakresu administracji rza^dowej
oraz innych zadari zleconych grninie ustawami w kwocie 1.458.484,00 zt

15.187.470,00 zt
273.000,00 zt

W poszczegolnych dziafach klasyfikacji budzetowej gtowne dochody to:

010 - Rolnictwo i lowiectwo 4.000,00 zt

W dziale tym planuje si§ uzyskac dochody biezqce z czynszu z kot lowieckich, ktore
przyj^to na poziomie wykonania roku 2015.

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi^ elektryczn^,
gaz i wod§

W dziale tym planuje sie uzyskac dochody bieza^ce:
- ze sprzedazy wody skalkulowane wedlug stawek obowiqzujqcych

w roku 2015 w kwocie
oraz wpfywow z:
- roznych opfat w kwocie
- pozostalych odsetek
- roznych dochodow

600 - Transport i ta^cznosc

W dziale tym planuje si§ uzyskac dochody z tytulu:

408.200,00 7X

400.000,00 zt

200,00zt
3.000,00 zf
5.000,00 zt

274.000,00 zf

- dotacji celowej dotyczqcej pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu
Wieruszowskiego z przeznaczeniem na realizacj§ zadania pn: j;Remont ciqgu
komunikacyjnego w m. Sokolniki, od drogi powiatowej nr4715 E do ul. Warszawskiej'
(dochody maj^tkowe) w kwocie 273.000,00 z!
- wptywow z roznych dochodow (dochody biezqce) w kwocie 1 .000,00 z!

700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tyrn planuje si§ uzyskac dochody bieza^ce w wysokosci:
- z tytufu optat za trwaty zarzqd i v/ieczyste uzytkowanie
- z tytulu najmu i dzierzawy lokali
- pozostafych odsetek

81.000,00 -L\0 T.\0 zl

500,00 zt



750 - Administracja publiczna 46.407,00 zl

W dziale tyrn na 2016 rok zaplanowano dochody bieza_ce z tytufu:
- realizacji zadan biez^cych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadah
zleconych gminie ustawami w kwocie 38.407,00 zi
przyje.te na podstawie pisma Nr FN-I.3110.18.2015 zdnia 23.10.2015 r. otrzymanego
od Wojewody-todzkiego informuja_cego o planowanej w dotacji,
- wplywow z roznych dochodow dotycza_cych zwrotow m.in. za uslugi
teiekomunikacyjne i media w kwocie 8.000,00 zl

751 - Urzedy naczelnych organow wladzy paristwowej, kontroli,
i ochrony prawa oraz sa_downictwa 1.008,00 zi

Pianowane dochody biezqce to dotacja na zadania zlecone gminie na finansowanie
kosztow prowadzenia i aktualizacji statego rejestru wyborcow w kwotach okreslonych
pismem Nr DSR-421-9/15 z dnia 16.10.2015 r. przez Dyrektora Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu.

754 - Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 1.500,00 zl

1.200.000,00 z\e dochody biezqce to dotacja na zadania zlecone gminie na obron§

cywilna, w kwotach okreslonych pismem Nr FN-I.3110.18.2015 z dnia 23.10.2015 r.
przez Wojewody -Lodzkiego.

756 - Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek
nie posiadaja_cych osobowosci prawnej oraz wydatki zwi^zane z ich
poborem ' 3.995.737,00 z\e dochody w tym dziale sa, dochodami bieza^cymi.

Do projektu budzetu przyj§to ustalone wysokosci podatkow i oplat wedlug stawek
z roku 2015 w stosunku do podatku od nieruchomosci, podatku rolnego i podatku
od srodkowtransportowych. Zaplanowane wplywy wynoszq:
- z tytulu podatku od nieruchomosci
- z tytufu podatku roinego (podstawa naliczenia 52 z\a 1 dt ceny
skupuzyta) 283.032,00 zl

- z tytulu podatku od srodkow transportowych 229.000,00 zl
Z tytulu podatku lesnego planuje si^ uzyskac kwot^ 66.000,00 zl. Podstaw^
naliczenia podatku lesnego jest cena sprzedazy drewna uzyskana przez
nadlesnictwa za pierwsze III kwartafy roku 2015, tj. 191,77 zlza 1m3drewna.
W dziale tym planuje si§ rowniez uzyskanie z tytulu:
- wplywow od spadku i darowizn
- wplywow z oplaty od posiadania psow
- wplywow z podatku od czynnosci cywilnoprawnych
- wplywow z roznych oplat
- wplywow z odsetek od nieterminowych wplat z tytulu podatkow
- wplywow z oplaty skarbowej
- wplywow z opiaty eksploatacyjnej
- wplywow z innych oplat iokalnych pobieranych przez jst
- wplywow z podatku od dzialalnosci gospodarczej, oplacanego
w formie karty podatkowej

jak rowniez z tytulu udzialow gminy w podatku dochodowym
w kwocie 2.102.205,00 zt przyjetej na podstawie pisma

oplat

5.000,00 zl
3.000,00 zl

55.000,00 zl
1.000,00 zl
3.500,00 zl

15.000,00 zl
500,00zl

1.500,00 zl

1.000,00 zl
od osob fizycznych
Ministra Finansow

Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r. Zaplanowana ww. kwota udzialu nie ma
charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy i moze w trakcie
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roku ulec zmianie, gdyz dochody podatkowe planowane 33 w budzecie panstwa na
podstawie prognoz i szacunkow.
Bazujqc na planowanym wykonaniu za rok 2015 udziaJow gminy we wpfywach
z pbdatku dochodowego od osob prawnych zaplanowano je w wysokosci
30.000,00 zl.

758 - Rozne rozliczenia 8.207.401 ;00z*

Planowane dochody stanowi^:
- subwencje ogolna, przyjeta. zgodnie z zal^cznikiem do pisma Ministra Finansow
zdnia 12.10.2015 r. Mr ST3.4750.132.2015 r.w wysokosci 8.192.401,00 zl
wtym:
czesc wyrownawcza 2.963.377,00 zl
czesc rownowaza_ca 96.597,00 zl
czesc oswiatowa 5.132.427,00 zl
- odsetki od srodkow zgromadzonych na rachunku bankowym 15.000,00 zl

801 - Oswiata i wychowanie 324.042,00 zi

W dziale tym na podstawie informacji otrzyrnanych od dyrektorow szkol
zaplanowano dochody bieza.ce ztytulu:
- najmu pomieszczeh w kwocie 2.800,00 zl
- wpfywow z oplat za korzystanie z wyzywienia w jednostkach realizuja.cych zadania
z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 117.180,00 zl
- wptywow z oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 33.732,00 zl
- wplywow z roznych dochodow - wynagrodzenie dla platnika skladek, za korzystanie
z wychowania przedszkoinego dzieci z innych gmin uczeszczaja^cych do przedszkoli
w Gminie Sokolniki w kwocie • 16.250,00 zl
- wplywow z uslug 64.080,00 zl
Ponadto w dziale tym uwzgledniono dochody z Gminy Biala, Boleslawiec,
Wieruszow, liubnice, Czastary, Klonowa i Lututow na zadania biezqce realizowane
na podstawie umow miedzy jednostkami samorzqdu terytorialnego w zakresie
dowozu dzieci niepelnosprawnych do szkol w kwocie 90.000,00 zl

851- Ochrona Zdrowia 81.000,00

Dochody bieza.ce tego dzialu stanowia, planowane wptywy z oplat za wydawanie
zezwoleh na sprzedaz napojow alkoholowych.

852 - Pomoc spoleczna 1.577.742,00 zJ
Planowane dochody biezqce okreslono na podstawie pisma Nr FN-1.3110.18.2015
z dnia 23.10.2015 r. otrzymanego od Wojewody todzkiego informujqcego
0 planowanej dotacji przeznaczonej na:
realizacie zadah zleconych gminie. w tym na:
- swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego 1.411.119,00 zl
- skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobieraja_ce niektore
swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne 6.450,00 zl
realizacie zadah wlasnych qmin. w tym na:
- skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore
swiadczenia z pomocy spotecznej, niektore swiadczenia rodzinne 4.142,00 zl
- zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne
1 rentowe 6.333,00 zl
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- zasilki state 36.586,00 zt
- utrzymanie i dzialalnosc osrodka pomocy spolecznej 88.200,00 zt
- pozostata dzialalnosc-dozywianie 14.192,00 zl
Jednoczesnie na podstawie informacji otrzymanej od Kierownika Gminnego Osrodka
Pomocy Spolecznej w Sokolnikach w dziale tym zaplanowano dochody bieza_ce
2 tytulu swiadczonych uslug opiekuriczych w kwocie 5.600,00 zt. oraz dochody
w wysokosci 40% naleznych gminie w zwiqzku z rea!izacja_ zadan zlecanych gminie
w kwocie 5.120,00 zf.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska

W dziale tym przyj§to dochody biez^ce'z:
- wpfywow za odbior sciekow komunalnych oraz przesyl
gminnyrn w kwocie
- z wpfywow z opJaty pobieranej na podstawie ustawy o
i porzqdku w gminach w kwocie

458.433,00 zl

sciekow kolektorem
90.000,00 zl

utrzymaniu czystosci
347.433,00 zl

- z wpfywow z tytutu optet i kar za korzystanie ze srodowiska w kwocie 20.000,00 zl
- z wpfywow z oplaty produktowej w kwocie 500,00 zl
- z pozostafych odsetek 500,00 zl

SzczegoJowe zestawienie dochodow w podziale na dziafy, rozdziafy i paragrafy, na
biezqce i majatkowe przedstawia Zal̂ cznik Nr 1 do uchwafy budzetowej.

Dochody zwiqzane z realizacjq zadan biez^cych z zakresu administracji rz^dowej
i innych zadari zleconych gminie ustawami przedstawia Zala_cznik Nr 2 do uchwafy
budzetowej.

Dochody z tytulu wydawania zezwoleh na sprzedaz napojow alkoholowych
przedstawia Zatqcznik Nr 3 do uchwafy budzetowej.



14,768.601,25 zf

13.067.014,51 zl
1.701.586,74 zl

1,774.126,00 zl
7.857.884,00 zl
3.065.068,51 zl

299.936,00 zl
70.000,00 zl

142.000,00 zl
rozdzialy klasyfikacji

Ogotem planowane wydatki budzetowe wynosza_
w tym:

• wydatki biezqce
• wydatki maja,tkowe

W ramach wydatkow biez^cych wyodrebniono:
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone
- wydatki zwiqzane z realizacja, ich zadan statutowych
- dotacje na zadania biezqce
- wydatki na obsluge dlugu jednostki samorzqdu terytorialnego
- rezerwy ogolne i celowe
Wydatki budzetu ustalone zostaly w podziale na dzialy i
budzetowej
Szczegolowe zestawienie wydatkow przedstawia Zai^cznik Nr 4 do projektu
budzetu.
W przedtozonym budzecie w kazdym z dzialow planowane wydatki sa_ w minimalnej
wysokosci celem realizacji podstawowych zadan.
Uchwala zawiera wydatki biez^ce, w tym wydatki na oswiat§, pomoc spolecznq,
adrninistracj^ przyj^te w wysokosci wykazanej w zestawieniach zlozonych przez
dyrektorow oraz pracownikow urz^du odpowiedzialnych merytorycznie za reaiizacje
zadan skalkulowane na przewidywanym poziomie wykonania roku 2015.
Skorygowane zostaly m.in. wydatki inwestycyjne w placowkach oswiatowych, zakup
pomocy dydaktycznych.
Ponizej przedstawiam glowne wydatki wedlug poszczegolnych dzialow i rozdzialow
klasyfikacji budzetowej ( w zl).

010 - Rolnictwo i lowiectwo

Rozdzial 01030 - izby rolnicze

5.661,00 zf

5.661.00 zl
Planowane sq wydatki biezqce z przeznaczeniem na sk!adk§ dla Izb Rolniczych w
wysokosci 2% planowanych wpfywow z podatku rolnego.

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi^ elektryczn^,
gaz i wod§

Rozdzial 40002 - Dostarczanie wody __^___

308.296,48 zt

308.296.48 zl

267.307,86 zl
wtym: .

• wydatki biezqce
z przeznaczeniem na:
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych . 1.000,00 zl
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 92.720,00 zl
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich zadan statutowych 173.587,86 zl
dotyczqce biezqcego utrzymania wodociqgow gminnych i stacji uzdatniania wody,
badania wody, naprawy awarii linii wodocia_gowych, energii, oplat za korzystanie
z wod,

• wydatki majqtkowe
wtym:
- ,,Modernizacja linii wodoci^gowej - os. Sokolniki"
- ze srodkow funduszu soleckiego, zgodnie
w solectwach: Kopaniny i Tyble:
,,Rozbudowa sieci wodociajgowej Tyble - Kopaniny"

z wnioskarni

40.988,62 zl

30.000,00 zl
Rad soleckich

10.988,62 zl
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GOO - Transport i i^cznosc

Rozdzial 60016 - Droqj publiczne qminne

1.139.923,15 zt

963.458.20 zl

137.391,50 z\ tym:• wydatki bieza_ce
z przeznaczeniem na:
- wydatki zwiqzarie z realizacja. ich zadari statutowych 137.391,50 z!
dotyczqce m.in. biezqcych remontow drog gminnych wraz z chodnikami i przyiegtymi
placarni oraz zimowego utrzymania drog. Mieszcza, sie tu rowniez wydatki funduszu
soleckiego (sotectwa: Gory, Nowy Ochedzyn, Pichlice, Prusak, Rys, Tyble, Sokolniki)
wkwocie 82.191,50 zt

• wydatki majqtkowe 826.066,70 z!
wtym:
- dotacja dla Powiatu Wieruszowskiego na realizacje zadania:

,,Przebudowa drogi powiatowe] nr4545E Lututow- Swiqtkowice" 273.000,00 zl
- dotacja dla Powiatu Wieruszowskiego na realizacje zadania dotyczqcego remontu

drog powiatowych na terenie gminy Sokolniki 8.110,00 zf
- ze srodkow soJeckich sotectwa Bagateika:
,,Budowa chodnika w miejscowosci Sokolniki-Zagorze" 11.126,70 z!

-,,Remont ciqgu komunikacyjnego w Sokolnikach od drogi powiatowej nr 4715E
do ulicy Warszawskiej" 533.830,00 zl

Rozdziaf 60095 - Pozostaia dzialalnosc 176.464.95 zl
wtym:

• wydatki bieza_ce
z przeznaczeniem na:
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych
- wynagrodzenia i skfadki od nich naliczane
- wydatki zwia_zane z realizacj^ ich zadah statutowych
dotyczqce m.in. ubezpieczenia, zakupu materiafow do drobnych napraw.

• wydatki majqtkowe
- ze srodkow soteckich sotectwa Zdzierczyzna:
,,Budowa barier ochronnych w miejscowosci Zdzierczyzna"

- ze srodkow soteckich sotectwa Bagateika:
,,Zakup wiaty przystankowej w miejscowosci Gumnisko"
,,Oznakowanie ulic w solectwie Bagateika"

- ze srodkow soteckich sotectwa Prusak:
,,Zakup wiaty przystankowej w miejscowosci Prusak"

- ze srodkow soteckich sotectwa Walichnowy;
- ,,Oznakowanie ulic w sotectwie Walichnowy"

700 -Gospodarka mieszkaniowa

Rozdziat 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomosciami

142.827,65 z\0 z!

112.658,00 zi
28,669,65 zl

33.637,30 z\0 zf

4.000,00 z!
7.500,00 z\0 zl

8.560,00 zl

56.700,00 2\0 zl

wydatki bieza.ce 56.700,00 zl
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane • 1.000,00 zl
- wydatki zwia^zane z realizacja_ zadari statutowych 55.700,00 zl
przeznaczone m.in. na zarzsjdzanie mieniem komunalnym, oplaty za media,
opracowania geodezyjne, mapki, wypisy i wyrysy, operaty szacunkowe, ogloszenia
w prasie, oplaty notarialne, ubezpieczenie mienia gminy i biezqce utrzymanie
obiektow.



710 - Dziatainosc uslugowa

Rozdzial 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

15.000,0071

15.OOP.00 2.1
z przeznaczeniem na wydatki biez^ce dotycza.ce opracowania planu
zagospodarowania przestrzennego, w tym na wykonanie podkladow geodezyjnych.

750 - Administracja publiczna

Rozdzial 75011 - Urzedy wojewodzkie

1.875.626,82 zi

38.407.00 zl
W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieza.ce na zadania zlecone gminie z zakresu
administracji rz^dowej, wtym:
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 38.227,00 zl
- wydatki zwiqzane z realizacja. ich zadah statutowych 180,00 zt
z przeznaczeniern na ,,akcje kurierska.".

Rozdzial 75022 - Rady qmin 75.OOP,00 zl
• wydatki bieza.ce

wtym:
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych - diety
- wydatki zwia,zane z realizacja. ich zadah statutowych
w tym m.in.:.zakup materialow biurowych, szkolenia dla radnych.

Rozdzial 75023 - Urzedy qmin

75.000,00 zl

65.000,00 zl
10.000,00 zl

1.688.939.82 zl
• wydatki bieza.ce 1.688.939,82 zl

w tym;
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych (wydatki na BHP) 5.000,00 zl
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 1.423.180,00 zl
- wydatki zwia_zane z realizacja. ich zadah statutowych 260.759,82 zl
w tym m.in. zakup materialow biurowych i wyposazenia, sprzetu komputerowego
srodkow czystosci, licencji i oprogramowania, oplat abonamentowych, szkoleii,
konserwacji kserokopiarki, odpisu na ZFSS, delegacji sluzbowych, uslug
pocztowych, oplat za media.

Rozdziat 75075 - Promocja iednostek samorzadu terytorialnego 31.780,00 zl
• wydatki bieza.ce 31.780,00 zl

wtym:
-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 2.000,00 zl
- wydatki zwia_zane z realizacjq ich zadah statutowych 29.780,00 zl
przeznaczone na zakup materialow i uslug promujqcych gmin§ oraz zap!at§ skladki
czlonkowskiej w zwia.zku z przynaleznosci^ gminy do obszaru ,,Miedzy Prosna,
a Warta.".

Rozdzial 75095 - Pozostata dzialalnosc 41.500.00 zl
• wydatki biez^ce 41.500,00 zl

w tym:
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane, w tym inkaso dla soltysow za pobor
podatkow i oplat 36.000,00 zl
- wydatki zwia.zane z realizacja. zadah statutowych 5.500,00 zl



751 - Urz§dy naczelnych organow wladzy paristwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz s^downictwa

Rozdzial 75101 - Urzedv naczelnych organow wladzy pahstwowej.
kontroli I ochronv prawa

z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
i aktualizacje stalego rejestru wyborcow - zadanie zlecone.

754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa

Rozdzial 75412 - Ochotnicze straze pozarne

1.008,00 zf

1.008.00 zl
za prowadzenie

52.513,00zl

.51.013.00 zl
• wydatki biezace 51.013,00 zl

wtym:
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych - na wyplate ekwiwalentu dla strazakow
za udziaf w akcjach gasniczych . 10.000,00 zl
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 5.513,00 zl
- wydatki zwiazane z realizacjq zadari statutowych 35.500,00 zl
z przeznaczeniem na wydatki biezace zwiazane z utrzymaniem gotowosci bojowej
Ochotniczych Strazy Pozarnych na terenie grniny Sokoiniki, w tym m.in. na zakup
paliwa, badania lekarskie, ubezpieczenie pojazdow bojowych, przegl^dy
samochodow

Rozdzial 75414 - Qbrona cywilna 1.500,00 zl
Wydatki biezqce dotycza^ zakupu materialow
obrone cywiln^ - zadanie zlecone.

i wyposazenia z przeznaczeniem na

757 - ObsJuga dfugu publicznego
75702 - Obsluga papierow wartosciowych. kredytow

70.000,00 z\k jednostek

samorzadu terytorialnego 70.000.00 zl
z przeznaczeniem na zaplate odsetek od zaciqgnietych kredytow, pozyczek
i papierow wartosciowych oraz koszty prowizji bankowych.

758 - Rozne rozliczenia 166.936,00 zl

Rozdzial 75809 - Rozliczenia miedzy jednostkami sam.tervtorialneqo 24.936,00 zl
• wydatki bieza.ce 24.936,00 zl

z przeznaczeniem na utrzymania wysypiska w Skomlinie. Procentowy udzial Gminy
Sokoiniki w kosztach wynosi 20,53 % .

Rozdzial 75818 - Rezerwy oqolne \0 zl
w tym:
- rezerwa ogolna na nieprzewidziane wydatki w budzecie
- rezerwa na realizacje zadah z zakresu zarz^dzania kryzysowego

801 - Oswiata i wychowanie

Rozdzial 80101 - Szkofv podstawowe

116.000,00 zl
26.000,00 zl

6.849.970,92 zl

3.562.484.99 zl

• wydatki
z przeznaczeniem na:
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych
-wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane
- wydatki zwiqzane z realizacjq zadari statutowych

3.548.252,00 zl

140.850,00 zl
2.972.357,00 zl

435.045,00 zl



dotycza.ce m.in. zakupu srodkow czystosci, artykulow papierniczych i biurowych,
przeglajdow technicznych budynkow, drobnych napraw, wywozu nieczystosci,
rozmow telefonicznych

• wydatkl majqtkowe 14.232,99 zl
- ze srodkow soleckich solectwa: Nowy Ochedzyn i Stary Ochedzyn:
,,Zakup okien do Zespolu SzkoJ w Starym Ochedzynie" 14.232,99 z!

Rozdziat 80104 - Przedszkola 1.091.118.00 zl
• wydatki bieza.ce 1.076.118,00 zl

z przeznaczeniem na:
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych 25.532.00 zl
- wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane 828.353,00 zl
- wydatki zwia_zane z realizacja. zadari statutowych 222.233,00 zl
dotycza.ce m.in. zakupu srodkow czystosci, artykuiow papierniczych i biurowych,
przeg!a_dow technicznych budynkow, drobnych remontow, wywozu nieczystosci,
zwrotu kosztow wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Sokolniki
uczeszczaja.ce do przedszkoli na terenie innych gmin (5.000,00 zl).

• wydatki majqtkowe 15.000,00 z}
- ze srodkow soleckich solectwa: Bagatelka, Kopaniny, Sokolniki, Zdzierczyzna,
Tyble na ,,Zakup okien do przedszkola w Sokolnikach 15.000,00 zl

Rozdzial 80106 - Inne formv wychowania przedszkolneqo 20.000,00 zl

• wydatki bieza.ce 20.000,00 zl
z przeznaczeniem na zwrot kosztow wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy
Sokolniki uczeszczaja.ce do przedszkoli na terenie innych gmin

Rozdzial 80110 - Gimnazia 1.383.959.00 zl

• wydatki biezace 1.383.959,00 zl
z przeznaczeniem na:
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych 51.446,00 zl
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 1.191.964,00 zl
- wydatki zwiqzane z realizacjq zadah statutowych 140.549,00 zl
dotycza.ce m.in. zakupu srodkow czystosci, artykuiow papierniczych i biurowych,
przeglqdow technicznych budynkow, drobnych remontow, badari lekarskich, paliwa
do kosiarki, oplat i abonarnentow za programy.

Rozdzial 80113 - Dowozenie uczniow do szkot 235.494.93 zl
• wydatki bieza.ce 235.494,93 zl

z przeznaczeniem na:
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych 500,00 zl
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 108.497,00 zl
- wydatki zwia.zane z realizacja. zadah statutowych 126.497,93 zl
w tym: na zakup paliwa, czesci do samochodu, ubezpieczenia pojazdow.

Rozdzial 80143-Jednostki pornocnicze szkolnictwa 224.956.00 zl
• wydatki bieza.ce 224.956,00 zl

z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 206.854,00 zl
-wydatki zwia^zane z realizacja. zadari statutowych 18.102,00 zl



Rozdzial 80146 - Doksztalcanie J doskonalenie nauczycieli 16.482.00 zl

• wydatki bieza_ce 16.482,00 zl
z przeznaczeniem na:
- wydatki zwi^zane z realizacja_ zadah statutowych 16.482,00 zi
wynikajqce z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela".

Rozdzial 80148 - Stolowki szkolne i przedszkolne 153.263,00 z\ wydatki bieza.ce . 153.263,00 zl

z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 95.478,00 zl
- wydatki zwia_zane z realizacjq zadan statutowych 57.785,00 zl
w tym m.in. zakup srodkow zywnosci

Rozdzial 80150- Realizacja zadah wymaqaiacych stosowania specjalnej orqanizacjj
nauki i metod pracv dla dzieci i miodziezy w szkolach podstawowych. qimnazjach.
liceach oqolnoksztalcacych, iiceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz
szkbtach artvstycznych 155.213.00 zt

• wydatki biez^ce 155.213,00 zl
z przeznaczeniem na:
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych 6.596,00 zl
-wynagrodzenia i.skladkiod nich naliczane 135.701,00 zl
- wydatki zwi^zane z realizacja_ zadah statutowych 12.916,00 zl

Rozdzial 80195 - Pozostala dzialalnosc 7.000.00 zl
• wydatki biezqce 7.000,00 zf

z przeznaczeniem na:
- wydatki zwi^zane z reaiizacj^ zadah statutowych 7.000,00 zt
w tym m.in. na nagrody w konkursach organizowanych w szkolach oraz objetych
patronatem Wojta, organizacje spotkah.

851 - Ochrona zdrowia 81.000,00 zi

Rozdzial 85153 - Zwalczanie narkomanii 5.000.00 zl
z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane 1.000,00 zl
- wydatki zwia^zane z realizacja, ich zadan statutowych 4.000,00 zi

Rozdzial 85154 - Przeciwdzialanie alkoholizmowi 76.000,00 zl
z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 33.291,00 zl
- wydatki zwia^zane z realizacjq zadan statutowych 42.709,00 zl

Szczegolowy plan wydatkow zostanie uchwalony przez Rad§ Gminy w Sokolnikach
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwia_zywania Problemow Alkoholowych oraz
Gminnym Programie Przeciwdzialania Narkomanii oddzielna, uchwaia_. Powyzsza
kwota jest rowna wplywom z oplat za wydawanie zezwoleri na sprzedaz napojow
alkoholowych.

852 - Pomoc spoleczna 1.963.043,55 zl

Rozdzial 85204 - Rodzinv zastepcze 19.200,00 zl
z przeznaczeniem na wydatki bieza.ce - zakup uslug od innych jst zwiqzanych
z pokryciem kosztow umieszczenia dzieci w rodzinie zastepczej lub placowce
opiekuhczo- wychowawczej.
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Rozdzial 85205 - Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie

Kwota 1.500,00 zt planowana jest na wydatki bieza.ce zwia.zane z funkcjonowaniem
Zespolu Interdyscyplinarnego.

Rozdziat 85206 - Wspieranie rodziny 40.103.93 zl

W ramach rozdzialu planuje sie wydatkowac srodki na wydatki bieza.ce na
zatrudnienie asystenta rodziny - 34.110,00 zt oraz pozostate wydatki niezbedne do
pracy, w tym koszty dojazdu do rodzin objetych wsparciem - 5.993,93 zt.

Rozdziat 85212 - Swiadczenia rodzinne. swiadczenia z funduszu alimentacvjneqo
oraz skiadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoteczneqo
Kwota 1.411.119,00 zt w ramach zadah zleconych przeznaczona jest na wydatki
biezqce na wyptate swiadczeh oraz wynagrodzert pracownika zatrudnionego do
realizacji ww. zadah, w tym:
- wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane 83.145,00 zl
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych 1.327.974,00 zt

Rozdziat 85213 - Skiadki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby
pobieraiace niektore swiadczenia z pornocy spolecznej, niektore swiadczenia
rodzinne 10.592.00 zf

• wydatki bieza.ce 10.592,00 zl
przeznacza sie na skiadki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby
pobierajqce niektore swiadczenia w tym:
- z dotacji na zadania ziecone 6.450,00 zt
- z dotacji na zadania wtasne realizowane przez GOPS 4.142,00 zl

Rozdzial 85214 - Zasilki i pornoc w naturze oraz skiadki na ubezpieczenia
ernerytalne i rentowe 41.833.00 zl

• wydatki bieza^ce 41.833,00 zl
przeznacza sie na wyplate zasilkow okresowych, zasilkow celowych przyznawanych
wg ustawy o pomocy spolecznej oraz transport i magazynowanie zywnosci, w tym:
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych 36.833,00 zl
- wydatki zwia,zane z realizacjq ich zadan statutowych 5.000,00 zl

Rozdzial 85215 - Dodatki mieszkaniowe 2.000,00 zl

z przeznaczeniem na wydatki bieza.ce dot. wyplat planowanych dodatkow
rnieszkaniowych dla 1 osoby.

Rozdzial 85216 - Zasilki stale 46.586.00 zt
Wydatki biezqce tego rozdzialu dotyczq wyplat swiadczeh spolecznych na rzecz
osob fizycznych, w tyrn:
- z dotacji na zadania wlasne 36.586;00 zl
- ze srodkow budzetu gminy 10.000,00 zl

Rozdzial 85219 - Osrodki pomocy spolecznej 236.805.72 zl
• wydatki biezqce 236.805,72 zi

z przeznaczeniem na:
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych 600,00 zl
- wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane 208.630,00 zl
- wydatki zwia^zane z realizacjq zadah statutowych 27.575,72 zt
W ramach wydatkow rzeczowych planuje sie m.in. zakup materiatow biurowych,
oplat za media i za rozmowy telefoniczne oraz szkolenia pracownikow.
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Rozdzial 85228 - Usluqi opiekuricze i specjalistyczne usluqi opiekuricze 80.970.90 z\ wydatki bieza.ce 80.970,90 zl

z przeznaczeniem na:
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych 500,00 zl
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 74.905,00 z!
- wydatki zwiqzane z realizacja. zadari statutowych 5.565,90 zl
Wydatki rozdzialu sa_ wydatkami gminy i stanowiq w ramach wydatkow rzeczowych
koszty funkcjonowania zadania, w tym podroze sluzbowe krajowe w rejon gminy
objety uslugami.

Rozdzial 85295 - Pozostala dzialalnosc 72.333.00 zl
Wydatki biezqce tego rozdzialu dotyczq odplatnosci za pobyt w Dom'u Pomocy
Spolecznej - 43.680,00 zl oraz realizacji programu ,,Pomoc panstwa w zakresie
dozywiania" - 28.653,00 zl, w tym z dotacji na zadania wlasne 14.192,00 zl
- ze srodkow budzetu gminy 14.461,00 zl

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 154.322,00 z\l 854Q1 - Swietlice szkolne 138.322,00 zl

• wydatki bieza_ce 138.322,00 zl
z przeznaczeniem na:
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych 7.256,00 zl
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 131.066,00 zl
Wydatki rozdzialu przeznaczone 33 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w zwi^zku
ze swiadczeniem uslug opiekuhczo - wychowawczych w ramach zajec
,,swietlicowych"

Rozdzial 85415 - Pomoc materialna dla uczniow 16.000.00 zl
W ramach wydatkow biezqcych zaplanowano m.in. srodki na stypendia, w tym
stypendia naukowe dla najzdolniejszych uczniow z gminy w kwocie 8.000,00 zl.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 1.688.998,40 zt

Rozdzial 900Q1 - Gospodarka sciekowa i ochrona wod 144.034,43 zl
' • wydatki biezqce 114.034,43 zl

z przeznaczeniem na:
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych 300,00 zl
-wynagrodzenia i sktadki od nich naiiczane 23.482,00 zl
- wydatki zwiqzane z realizacfe ich zadan statutowych 90.252,43 zl
w tym m.in. za odprowadzanie sciekow.

• wydatki majajkowe 30.000,00 zl
z przeznaczeniem na:
,,Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni sciekow" - 12 szt.

Rozdzial 90002 - Gospodarka odpadami 410.463,97 zl
Wydatki bieza_ce przeznacza sie na:
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane pracownika (0,5 etatu) zatrudnionego na
rozliczanie tzw. ,,ustawy smieciowej" 22.417,00 zi
- wydatki zwia_zane z realizacjq ich zadan statutowych 388.046,97 zl
w tym: odbior odpadow komunalnych wg stawek okreslonych w umowie
z przedsiebiorstwem - _ 385.000,00 zl
- pozostale wydatki - zakup materiatow, odpis na ZFSS, deiegacje 3.046,97 zl
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Rozdzial 90003 - Oczyszczanle miast i wsi 704.500.00 zl
• wydatki bieza,ce 10.000,00 zt

- wydatki zwia_zane z realizacja. zadari statutowych 10.000,00 zt
• wydatki majqtkowe 694.500,00 zt

z przeznaczeniem na zadanie: ,,Budowa sieci kanalizacji gminy Sokolniki".

Rozdzial 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach J qminach 16.500.00 zl
• wydatki bieza.ce 16.500,00 zl

z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane 1.500,00 zl
- wydatki zwia,zane z realizacja_ zadan statutowych 15.000,00 zl
I przeznaczone sa_ na utrzymanie terenow zielonych w gminie, w tym m.in. na zakup
paiiwa do koszenia traw, zakup sadzonek i krzewow.

Rozdzial 90013 -Schroniska dla zwierzat 35.000.00
Planuje sie wydatki bieza_ce zwiqzane z realizacja_ ich zadari statutowych dotycza_ce
opieki i utrzymania bezdomnych psow i kotow.

Rozdzial 90015 - Oswietlenie uiic. placow i drog 363.OOP.00 zl
• wydatki biezqce

- wydatki zwiqzane z realizacj^ ich zadan statutowych
z przeznaczeniem na oswietienie uliczne orazjego eksploatacje.

Rozdzial 90095 - Pozostala dzialaln.osc

363.000,00 zl
363.000,00 zl

15.500,00 zt
• wydatki bieza.ce

- wydatki zwiqzane z realizacja_ ich zadan statutowych

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdzial 92109 - Domy i osrodki kultury. swietlice i kiubv

15.500,00 zl
15.500,00 zl

288.601,93 zt

172.440.80 zl
w tym na wydatki biezqce:
- na dotacj^ podmiotowq dla Gminnego Osrodka Kultury, Sportu

i Turystyki w Sokolnikach 165.000,00 zl
- na wydatki zwia^zane z realizacja. zadan statutowych z funduszu soleckiego
solectwa Wiktorowek z przeznaczeniem na zakup wyposazenia do swietlicy oraz
zagospodarowania terenu wokol swietlicy 7.440,80 zl

Rozdzial 92116 - Biblioteki 80.OOP.00 zl
w tym na wydatki biezqce:
- na dotacje podmiotowa, dla Biblioteki Publicznej Grniny Sokolniki

Rozdzial 92195 - Pozo_s_tala dziatelnosc.

80.000,00 zl

36.161.13 zl
• wydatki maja_tkowe

wtym:
- ze srodkow soleckich na zadanie:

,,Zakup tablic ogloszeniowych na terenie Gminy Sokoiniki"
- ze srodkow soleckich solectwa Walichnowy na zadanie:
„ Zagospodarowanie placu w solectwie Walichnowy"

36.161,13 zt

16.000,00 zl

20.161.13zt

SKAEBNI

Ewa Bai
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926 - Kultura fizyczna

Rozdzial 92605 - Zadania w zakresie kultury flzycznei

51.000,00 z\0 zl

z przeznaczenlern na wydatki biezqce - dotacje celowe na upowszechnianie kultury
fizyczne] i sportu zgodnie z programem wspolpracy z organizacjami pozarza^dowymi.

Rozdzial 92695 - Pozostala dziafalnosc 21.000.00 zt
• wydatki biezqce zwiqzane z realizacja. ich zadari statutowych 10.000,00 zi
• wydatki majqtkowe 11.000,00 zf

ze srodkow sofeckich solectw: Stary Ochedzyn i Nowy Ochedzyn na:
,,Zakup mebli ogrodowych do fiiii GOKSiT w Starym Ochedzynie 11.000,00 zl

Wysoka Rado
Planowany budzet stanowi nadwyzk§ dochodow nad wydatkami. Pianowane

wydatki nie obejmuja, spfaty zaciajgnietych kredytow, pozyczek i wykupu innych
papierow wartosciowych, ktore splacane bedq z nadwyzki dochodow nad wydatkami.
W budzecie gminy nie planuje si§ przychodow budzetowych tylko rozchody, ktore
stanowiq sptat§ kredytow, pozyczek i wykup innych papierow wartosciowych.
Splata w roku 2016 ww. rozchodow wynosi ogolem 691.868,75 zl, w tym:
- pozyczka z budzetu panstwa ' 300.000,00 zl
- pozyczka z WFOSiGW w todzi 70.468,75 z\ wykup innych papierow wartosciowych 200.000,00 zf

-kredyty 121.400,00 zl
Szczegofy przedstawia Zal̂ cznik Nr 7.
Stan zadtuzenia Gminy na koniec roku 2016 r. wyniesie 554.300,00 z\ co stanowi
3,59 % pianowanych dochodow.tqczna kwota przypadaja_cych do sptaty kredytow i
odsetek wyniesie 761.868,75 zl., co stanowi 4,93 % pianowanych dochodow.
Zat^cznik Nr 8 przedstawia szczegotowo planowane kwoty dotacji udzielanych
z budzetu gminy.
Wydatki majaj:kowe - inwestycyjne do realizacji w 2016 r. w/g dziaiow, rozdziaJow
w podziale na zadania szczegotowo przedstawia Zal^cznik Nr 9.
Zai^cznik Nr 14 przedstawia planowane wydatki srodkow stanowiqcych fundusz
solecki na 2016 r.

Wysoka Rado
Przedstawiajqc Panstwu projekt budzetu na 2016 r. informuje, ze wydatki

bieza_ce zostafy zabezpieczone praktycznie w 100% tak, aby mozna bylo zapewnic
funkcjonowanie Naszej gminy na wszystkich plaszczyznach dzialalnosci co najmniej
w podstawowym wymiarze. Jezeli chodzi o wydatki inwestycyjne to zdaje sobie
sprawe, ze oczekiwania Panstwa jak i mieszkahcow Naszej gminy sa_ roznorodne
i jest ich zdecydowanie wiecej niz zapianowane w obecnym ksztatcie projektu
uchwaly, jednak nie wszystkie na etapie planowania budzetu udato si§ zabezpieczyc.
Mam jednak nadzieje, ze w trakcie roku lub w latach nastepnych oczekiwania
Panstwa zostana, zrealizowane, m.in. po ustaleniu wolnych srodkow za rok 2015 jak
rowniez gdy otworzq sie mozliwosci na pozyskanie srodkow zewnetrznych.

Sokolniki, dnia 10.11.2015 r.
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