
UCHWALA BUDŻETOWA NA 2012 ROK 

MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI 

Nr XIV/95/2011 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 l r. Nr 
142, poz.159l z późno zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, 
art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późno zm.) Rada 
Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§ 1. l. Ustala się dochody w łącznej kwocie 26.671.975 zł, z tego: 

a) bieżące w kwocie 25.100.525 zł, 

b) majątkowe w kwocie 1.571.450 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr l. 

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 25.264.150 zł, z tego: 

a) bieżące w kwocie 23.019.965 zł, 

b) majątkowe w kwocie 2.244.185 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a. 

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 1.407.825 zł z przeznaczemem na wskazaną 

w rozchodach planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek . 

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 400.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu 
w wysokości 1.807.825 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000 
zł, z tytułu zaciągniętych kredytów, w tym: na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii 
Europejskiej w kwocie 500.000 zł. 

4. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 400.000 zł. 

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi uchwałami, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

§ 4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 
Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 41.633 zł. 

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 40.000 zł. 

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu 
zarządzania kryzysowego. 

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów 
publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na 
realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w 
Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6. 

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 

l. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 
5.000.000 zł. 

2. Dokonywania zmian budżetu w ramach działu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia 

i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczonych. 

§ 9. l . Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
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2. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 

Przewodniczący Rady 
Miejski ' 
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Załącznik Nr I do Uchwały Nr XIV/95/2011 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 29 grudnia 20 II r. 

DOCHODY BUDŻETU NA 2012 ROK 

Dział Rozdział § 

l 2 3 

700 

70005 

0470 

0750 

0830 

0920 

0970 

70095 

0830 

0920 

0970 

710 

71035 

2020 

750 

75011 

2010 

2360 

75023 

0830 

75075 

0830 

0960 

751 

75101 

2010 

752 

75212 

2010 

754 

75414 

2010 

Nazwa 

4 

bieżące 

Gospodarka mieszkaniowa 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

Wpływy z usług 

Pozostałe odsetki 

Wpływy z różnych dochodów 

Pozostała działalność 

Wpływy z usług 

Pozostałe odsetki 

Wpływy z różnych dochodów 

Działalność usłuoowa 

Cmentarze 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 
I przez .gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

Administracja publiczna 

Urzędy wojewódzkie 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

Wpływy z usług 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

Wpływy z usłu~ 

Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 

Obrona narodowa 

Pozostałe wydatki obronne 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Obrona cywilna 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 

Plan oeólem 

5 

133350000 

407000,00 

7500000 

270000,00 

5000000 

700000 

500000 

926500,00 

921000,00 

50000 

5000,00 

20000,00 

2000000 

20000,00 

101 305,00 

88005 ,00 

87995,00 

10,00 

l 300,00 

I 300,00 

12000,00 

7000,00 

5000,00 

1692,00 

1692,00 

1692,00 

100000 

l 00000 

1000,00 

1 20000 

l 20000 

l 200,00 
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756 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

11 547255,00 

75615 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

2485032,00 

0310 Podatek od nieruchomości 2440000,00 

0320 Podatek rolny 332,00 

0330 

0340 

Podatek leśny I 300,00 

Podatek od środków transportowych 36200,00 

0500 Podatek od czYnności cywilnoprawnych 2000,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500000 

75616 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 
podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych 

2238750,00 

0310 Podatek od nieruchomości 1439500,00 

0320 Podatek rolny 76000,00 

0330 Podatek leśny 55000 

0340 Podatek od środków transportowych 36270000 

0360 Podatek od spadków i darowizn 4000000 

0430 Wpływy z opłaty targowej 8500000 

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 220000,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 200000 

0910 Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat 1300000 

75618 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 
na podstawie ustaw 

529000,00 

0410 Wpływy z opiaty skarbowej 31800000 

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 20000000 

0490 
Wpływy z innych lokalnych opiat pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 

11000,00 

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 629447300 

0010 Podatek dochodowy od osób fizYcznych 6 14447300 

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 15000000 

758 Różne rozliczenia 7262373,00 

75801 Część oświatowa subwencii ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 646602400 

6466024002920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 421771,00 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 42177100 

75814 Różne rozliczenia finansowe 9500000 

0920 Pozostałe odsetki 1500000 

8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 8000000 

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 27957800 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 27957800 

801 Oświata i wychowanie 104870000 

80101 Szkoły podstawowe 19000,00 

0750 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

19000,00 

80104 Przedszkola 586700,00 

0690 WJlływy z różnych opiat 

Wplywy z usług 

266500,00 

0830 320200,00 

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 443000,00 

0830 Wpływy z uslug 443000,00 

852 Pomoc społeczna 3694700,00 

85212 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz skladki na 
ubezjlieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

2821 100,00 
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0920 Pozostałe odsetki 100,00 

0970 Wpływy z różnych dochodów 8000,00 

0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 12000,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2801000,00 

! gmin) ustawami 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre 
85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 32600,00 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 5400,00 

gmin) ustawami 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

27200,00
bieżących gmin (związków gmin) 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 89000,00 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

89000,00
bieżących gmin (związków gmin) 

85216 Zasiłki stałe 29600000 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

296000,00
bieżących gmin (związków gmin) 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 260000,00 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

260000,00
bieżących»nin (związków~min) 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 61000,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 61 000,00 

gmin) ustawami 

85295 Pozostała działalność ł35000,00 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

135000,00
bieżących gmin (związków gmin) 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8280000 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 12000,00 

0970 Wpływy z różnych dochodów 1200000 

90019 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 

70000,00 
ze środowiska 

0690 Wpływy z różnych opłat 7000000 

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 800,00 

0400 Wpływy z opłaty produktowej 80000 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 600000 

92116 Biblioteki 600000 

2320 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 

6000,00
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

bietlce razem: 25 10052500 

w tym z tytulu dotacji i środków na tinansowanie wydatków na realizację zadań 
0,00

finansowanych z udziałem środków o których mowa wart. 5 ust. I pkt 2 i 3 

majątkowe 

700 Gospodarka mieszkaniowa 79000000 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 79000000 

0760 
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 

lO 000,00
osobom fizycznym w prawo własności 

0770 
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

780000,00 
wieczystego nieruchomości 

801 Oświata i wychowanie 11545000 

80łOl SzkołyjJodstawowe 11545000 

6330 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 

115450,00
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 

926 Kultura fizyczna 66600000 
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92601 

6300 

6330 

Obiekty sportowe 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyinych i zakupów inwestycyjnych 

Dotacje celowe otrzymane z budżetll państwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 

majątkowe razem: 

w tym z tytllłu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowa~ch z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. I pkt 2 i 3 

66600000 

333000,00 

333000,00 

I 571450,00 

0,00 

Ogółem: 

w tym z tytułu dotacji 
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 
z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. I pkt 2 i 3 

26 671 975,00 

0,00 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/95/2011 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 29 grudnia 2011 r. PRZEWO~ RADY 
Zalacznik2.pdf 

mgr ini? ;;;;'zobi'''ki 
WYDATKI BUDŻETU NA 2012 ROK 
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Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIV/95/2011 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 29 grudnia 20 II r. 

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK 

Dział Rozdział 

150 

15011 

700 

70095 

750 

75095 

801 

80101 

851 

85154 

900 

90095 

Paragraf Treść 

Przetwórstwo przemysłowe 

Rozwój przedsiębiorczości 

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy 
6639 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego 

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez 
budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez 
stworLenie zintegrowanych baz wiedz~o Mazowszu 

IDochody własnejst 
Gospodarka mieszkaniowa 

Pozostała działalność 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II 

IDochody własne jst 
Administracja publiczna 

Pozostała działalność 

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy 
6639 inwestycyjne realizowane na pOdstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego 

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego 
wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 

IDochody własne jst 

Oświata i wychowanie 

Szkoły podstawowe 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr I w ramach Rządowego Programu -
Radosna Szkoła 

IDochody własne jst 

IInne 

Dotacja celowa 
w ramach 
Rządowego 

programu 
"Radosna 
Szkoła" 

Ochrona zdrowia 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje 
Boisko - Orlik 2012" 

JDochody własne jst 

Gospodarka komunałna i ochrona środowiska 

Pozostała działalność 

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 
6650 związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

i zakupów inwestycyjnych 

Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin 
regionu ciechanowskiego 

Wartość 

1225500 

1225500 

\2255,00 

12255,00 

1225500 

79000000 

790000,00 

79000000 

79000000 

790000,00 

984000 

9840,00 

9840,00 

9840,00 

9840,00 

23090000 

230900,00 

23090000 

230900,00 

115450,00 

115450,00 

115450,00 

5000000 

50000,00 

50000,00 

50000,00 

5000000 

101 19000 

101 190,00 

101 190,00 

101 190,00 
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lDochod~własne1st 101 190,00 

926 Kultura fIZYczna 105000000 

92601 Obiekty sQCIrtowe 105000000 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1050000,00 

Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje 
1050000,00

Boisko - Orlik 2012" 

Razem 

IDochody własne jst 38400000 

IInne 66600000 

Dotacje 
z Urzędu 
Marszałkowskie 

333000,00
go w ramach 
pomocy 
finansowej 

Fundusz 
Rozwoju 

333000,00
Kultury 
Fi~cznei 

224418500 

PRZEWOf~Y RADY 

m~r inż.yde~r Zabtel,sk, 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/95/2011 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 29 grudnia 20 II r. 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU 

Lp. ITreść Klasyfikacja !l Kwota 

l I 2 3 4 

Przycbody ogólem: 40000000 

l 
IPrzychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 

krajowym 
952 400000,00 

Rozchody ogółem: 180782500 

l ISp/aty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 J 807825,00 

mf!7' im. 

RADY 

Id: JBFCW -MHFYD-DJOVA-QDMCM-AAKSO. Podpisany Strona 9 



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/95/20 11 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 29 grudnia 20 II r. 

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2012 ROK 

Dzial Rozdzial § Nazwa Plan 

750 Administracja publiczna 87995,00 

75011 Urzędy wojewódzkie 87995,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
us tawami 

87995,00 

751 
Ur.tędy naczelnych organów wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

1692,00 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony~awa I 692,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami 

1692,00 

752 Obrona narodowa 100000 

75212 Pozostałe wydatki obronne 1000,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami 

1000,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 20000 

75414 Obrona cywilna 120000 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
adm inistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami 

I 200,00 

852 Pomoc spoleczna 286740000 

85212 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

280 l 000,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami 

2801 000,00 

85213 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum inteoracji społecznej. 

5400,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami 

5400,00 

85228 Usłuoi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 61 000,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami 

61000,00 

Razem: 2959287,00 

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2012 ROK 

Dzial Rozdzial § Nazwa Plan 

750 Administracja publiczna 8799500 

75011 Urzędy wojewódzkie 87995,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6892300 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5877 00 
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4110 Składki na ubezpieczenia społeczne II 36200 

4120 Składki na Fundusz Pracy I 83300 

751 
Urzędy naczelnych organów wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

l 692,00 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy jJaństwowei, kontroli i ochronYJJrawa I 69200 

4110 Składki na ubezpieczenia spoleczne 217,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 35,00 

4170 Wyna.grodzenia bezosobowe 144000 

752 Obrona narodowa l 00000 

75212 Pozostałe wydatki obronne I 000,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe I 000,00 

754 Bezpieczeństwopubliczne i ochrona przeciwpożarowa 120000 

75414 Obrona cywilna 1200,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70000 

4300 Zakup usług pozostałych 50000 

852 Pomoc spoleczna 286740000 

85212 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoleczneO'o 

2801 000,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 47000 

3110 Świadczenia społeczne 267987000 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5792900 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 17900 

4110 Składki na ube~eczenia sQołeczne 4702600 

4120 Składki na Fundusz Pracy 154700 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 336900 

4260 Zakup energii 100000 

4300 Zakup usług pozostałych 1 63600 

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 30000 

4370 
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 
publiczne; sieci telefonicznej. 

300,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny_ch 237400 

85213 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej . 

5400,00 

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 540000 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalis!)'czne usłu~ opiekuńcze 61 00000 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 34500 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4584500 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 13600 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7580,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy I 180,00 

4440 Odpisy na zakladowy fundusz świadczeń socjalnych 1914,00 

Razem: 295928700 

RADY 

mgr inż. 
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/95/2011 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 29 grudnia 20 II r. 

DOTACJE UDZIELONE Z BUDZETU W 2012 r. PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO 
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

Dzial Rozdzial Treść 

Kwota dotacji 
Iw zł! 

podmiotowej przedmiotowe.j celowej 

1 2 3 4 5 6 

Nazwa jednostki 

Jednostki sektora finansów publicznych 744000 29435 

150 15011 Samorząd Województwa Mazowieckiego 12255 

750 75095 Samorząd Województwa Mazowieckiego 9840 

801 80104 Gmina Pułtusk 2340 

851 85154 Powiat Makowski 5000 

921 92109 Miejski Dom Kultury 375000 

921 92116 Miejska Bibliotek Publiczna 369000 

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 120000 

851 85154 Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej 7000 

921 92105 Działalność kulturalna 3000 

926 92605 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 110000 

OGÓŁEM: 744000 149435 

y 

m~,. inz. 
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/95/2011 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
I MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

Dochody Wydatki 

Wyszczególnienie Dział Rozdział Płan Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan 

I 2 3 4 5 6 7 8 

z tytułu zezwoleń na sprzedaż 
alkoholu 

756 75618 200000 
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 
851 85154 188000 

Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania 
Narkomanii 

851 85153 12000 

Ogółem 200000 200000 
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Uzasadnienie 

Budżet Miasta Maków Mazowiecki opracowany został na podstawie danych ewidencji księgowej z zakresu 
podatków i opłat, zamierzeń w zakresie gospodarki mieniem komunalnym, informacji z wydziałów Urzędu 
Miasta o wysokości planowanych dochodów i wydatków, informacji przekazanych przez Ministra Finansów 
w sprawie określenia wysokości subwencji i udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych, Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odnośnie informacji 
o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych 
przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r., danych z Krajowego Biura Wyborczego oraz założeń 
i wskaźników obowiązujących przy projekcie budżetu państwa na 2012 r. 

I. Dochody budżetu Miasta stanowią kwotę - 26.67l.975 zł, w tym: 


- dochody bieżące - 25.100.525 zł 


- dochody majątkowe - 1.571.450 zł 


Dochody te obejmują: 

a) subwencje ogólne z budżetu państwa -7.167.373 zł, w tym : 

- część wyrównawcza - 421 .77 l zł 

- część równoważąca - 279.578 zł 

- część oświatowa - 6.466.024 zł 

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - 3.786.487 zł, w tym: 

- na zadania zlecone - 2.959.287 zł 

- na zadania własne - 827 .200 zł 

c) dotacje z powiatu na zadania bieżące - 6.000 zł 

d) dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji - 781.450 zł 

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 6.144.473 zł 

f) dochody własne - 8.786.192 zł 

2.Wydatki budżetu Miasta wynoszą - 25.264.150 zł 


- wydatki bieżące - 23.019.965 zł 


- wydatki majątkowe - 2.244 .185 zł 


3. Różnica między kwotą planowanych dochodów, a wysokością planowanych wydatków stanowi nadwyżkę 
w wysokości - 1.407.825 zł 

4. W roku 2012 planuje się spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na łączną kwotę 
1.807.825 zł 

DOCHODY 

Poszczególne pozycje dochodów według źródeł ich pozyskania z uwzględnieniem podziału na działy, 

rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawione zostały w układzie tabelarycznym, stanowiącym 
Załącznik Nr I, do uchwały budżetowej na 2012 rok. 

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 2.123.500 zł 

W dziale tym zaplanowano dochody z majątku komunalnego, składające się z: 

- opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd, oraz przekształcenie prawa użytkowania - 75 .000 zł 

- czynszów za wynajem pomieszczeń biurowych, lokali mieszkalnych, użytkowych i składników mienia 
komunalnego - 270.000 zł 


- wpływów ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych i mieszkań komunalnych - 790.000 zł 


- wpływów z czynszów oraz opłat za media dotyczących miejskiego zasobu komunalnego - 921.000 zł 


- wpływów ze sprzedaży usług - 50.000 zł 
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- pozostałe wpływy i odsetki oraz różne opłaty - 17.500 zł 

Dział 710 - Działalność usługowa - 20.000 zl 

W dziale tym została ujęta dotacja celowa w wysokości 20.000 zł na utrzymanie i konserwacje cmentarzy 
zgodnie z informacją przekazaną z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odnośnie 
wysokości kwot dotacji przyjętych w projekcie ustawy budżetowej. 

Dział 750 - Administracja Publiczna - 101.305 zł 

Na przewidywaną wyżej kwotę wpływów składają się: 

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami - 87 .995 zł (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 
FIN 1.3111.65.20 II), 

- prowizja zaplanowana od dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 
zł stanowiąca 5% uzyskiwanych dochodów - 200 zł, 

- wpływy z usług - 8.300 zł, 

- dobrowolne wpłaty na organizację Dni Makowa - 5.000 zł. 

Dział 751 - Urzędy naczełnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa - 1.692 zł 

Planowana w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa, 
kwota 1.692 zł stanowi przyznaną dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. 
Wielkość dotacj i została określona wstępnie w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DOS 30 l 0-1-38111 
z dnia 6 października 2011 r. 

Dział 752 - Obrona narodowa - 1.000 zł 

Zaplanowane dochody w tym dziale stanowią dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji 
rządowej zleconych miastu z zakresu obrony narodowej w kwocie 1.000 zł 

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.200 zł 

Planowana w rozdziale 75414 - Obrona cywilna, kwota 1.200 zł stanowi dotację celową na realizację zadań 
zleconych, z zakresu obrony cywilnej . 

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 11.547.255 zł 

Szacunek dochodów w tym dziale dokonany został w oparciu o: 

- analizę wpłat podatków za 3 kwartały 20 II r., 

- planowane podwyżki stawek podatków, 

- dane z wydziałów merytorycznych dotyczące ilości środków transportowych, ilości metrów kwadratowych 
powierzchni budynków i gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, 

- wielkość wpływów z opłaty targowej, opłaty administracyjnej oraz opłaty za czynności urzędowe w trzech 
kwartałach roku 20 II. 

Poszczególne rodzaje dochodów przedstawiono poniżej: 

I) W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków 
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na rok 2012 przewidziano dochody 
w łącznej kwocie 2.485.032 zł . 

2) W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na rok 2012 skalkulowano 
dochody na łączną kwotę 2.238 .750 zł . 

3) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 
podstawie ustaw, obejmuje wpływy z: 

- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 200.000 zł, 
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- wpływy z opłaty skarbowej - 318.000 zł, 

- z innych lokalnych opłat - 11.000 zł 

Planując budżet na rok 2012 określono dochody w tym rozdziale na kwotę 529.000 zł. 

4) Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalono na kwotę 
6.294.473 zł, z podziałem na: 

a) udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych, skalkulowane na kwotę 6.144.473 zł, tj . 
w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów na podstawie zasad wynikających z ustawy o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego (pismo nr ST3/4820/ 17/20 11). 

b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - wysokość planowanych wpływów założono na 
podstawie przewidywanego wykonania roku 20 II na kwotę 150.000 zł. 

Dział 758 - Różne rozliczenia - 7.262.373 zł 

Poszczególne części subwencji na rok 2012 przyjęto do projektu budżetu Miasta w wielkości wynikającej 
z zawiadomienia Ministra Finansów, pismo Nr ST3/48201l7/2011. Planowana dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego subwencja ogólna stanowi kwotę 7.167.373 zł i dzieli się na: 

- część wyrównawczą - 421 .771 zł, 

- cześć oświatową - 6.466.024 zł, 

- część równoważącą - 279.578 zł . 

W dziale tym wykazano ponadto zaplanowane dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach 
bankowych w kwocie 15.000 zł, oraz z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek w kwocie 80.000 zł. 

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 1.164.150 zl 

Określony w budżecie dochód w wysokości 1.048.700 zł stanowi przewidywany wpływ opłaty stałej za pobyt 
dzieci w przedszkolach, ustalonej w odrębnej uchwale w kwocie 266.500 zł, opłat za przyrządzenie posiłków 
w szkołach i przedszkolach w kwocie 763 .200 zł, oraz wynajmu pomieszczeń w szkołach w kwocie 19.000 zł. 
Ponadto zaplanowano dotację celową w wysokości 115.450 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. 
"Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr l w ramach Rządowego programu - Radosna Szkoła". 

Dział 852 - Pomoc społeczna - 3.694.700 zł 

W poszczególnych rozdziałach ujęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie 
ustawami oraz na zadania własne w wysokościach określonych w piśmie Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego Nr FIN-I.31 1 1.65.20 11, na łączną kwotę 3.674.600 zł. W piśmie zaznaczono, że wysokość 
dotacji na pomoc społeczną została określona wstępnie i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem 
ustawy budżetowej na rok 2012. Ponadto zaplanowano wpływy z różnych dochodów i usług na kwotę 20.1 00 
zł. 

Dział 900 - Gospodarka komunałna i ochrona środowiska - 82.800 zl 


W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat za odprowadzenie wód opadowych w kwocie 12.000 zł, 


wpływy z opłaty produktowej oraz wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 70.800 zł. 

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 6.000 zł 

Planowana kwota 6.000 zł stanowi dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 666.000 zł 

Planowana kwota 666.000 zł stanowi dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. 
"Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje boisko - Orlik 2012 ." 

WYDATKI 

Wydatki budżetu miasta na 2012 r. planuje się w łącznej kwocie - 25.264.150 zł, z tego: 

l. Wydatki bieżące w kwocie 23 .019.965 zł, w tym: 


- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 11 .859.175 zł, 
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- dotacje na zadania bieżące - 871 .340 zł, 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.050.477 zł, 

- obsługa długu - 345.500 zł, 

- z tytułu poręczeń i gwarancji - 41.633 zł, 

- pozostałe wydatki - 5.851.840 zł. 

2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 2.244.185 zł 

Wydatki zostały ustalone w oparciu o możliwości dochodowe budżetu z uwzględnieniem niezbędnych 

potrzeb. Szczegółowy plan wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawiono w Załączniku 
Nr 2. Wielkość wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2012 przedstawiono w Załączniku Nr 2a. 

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 1.400 zł 

W rozdziale OI 030 Izby rolnicze, zaplanowano wydatki na kwotę 1.400 zł dotyczące wpłaty obowiązkowej 
składki na rzecz izby rolniczej. Składkę ustala się w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego. 

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe - 12.255 zł 

W dziale tym zaplanowano środki na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy 
z Województwem Mazowieckim, tj. "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, 
przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie 
zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". 

Dział 600 - Transport i łączność - 305.000 zł 

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zarezerwowano środki na remonty i bieżące utrzymanie dróg 
w kwocie 305.000 zł. 

Dział 630 - Turystyka - 8.500 zł 

Wykazana wyżej kwota przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów wypoczynku letniego nad zalewem 
oraz kosztów wynagrodzenia ratownika . 

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 1.900.000 zł 

W rozdziale 70005 wydatki dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 20.000 zł 

z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie wyceny gruntów, podziału działek, odszkodowań za grunty, 
ogłoszeń prasowych związanych z zakupem lub sprzedażą nieruchomości, wykup gruntów. W rozdziale 70095 
Pozostała działalność wyszacowano wydatki na kwotę 1.880.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług 

związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych, opłaty za administrowanie, opłata za zarządzanie lokalami, 
konserwację i eksploatację, składki na fundusz remontowy za mieszkania komunalne we wspólnotach, 
odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot za niedostarczenie przez Miasto, lokali socjalnych 
osobom uprawnionym z mocy wyroku sądowego oraz zadanie inwestycyjne pn "Rozbiórka i budowa budynku 
mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II". 

Dział 710 - Działalność usługowa - 75.000 zł 

W dziale tym zaplanowano wydatki na opracowanie zmiany studium ukierunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta, wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów, prace 
remontowo-konserwacyjne oraz porządkowe na cmentarzach wojennych. 

Dział 750 - Administracja publiczna - 2.874.675 zł 

Wydatki zaplanowane w tym dziale zostaną przeznaczone na: 

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 87.995 zł 

- sfinansowanie wydatków związanych z pracami Rady Miejskiej - 10 1.400 zł, 

- wydatki dotyczące Urzędu Miejskiego - 2.584.940 zł, 

- promocję miasta - 69.000 zł, 
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- pozostałą działalność - 31 .340 zł, w tym na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane na 
podstawie umowy z Województwem Mazowieckim pn.: "Rozwój elektronicznej administracji 
w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału 

województwa" . 

Dział 751 - Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa - 1.692 zł 

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.692 zł przeznaczona zostanie na realizację zadania zleconego
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców. 

Dział 752 - Obrona narodowa - 1.000 zł 

Zaplanowane wydatki dotyczą przeprowadzenia szkolenia z zakresu obrony w kwocie 1.000 zł. 

Dzial 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 71.800 zł 

Planowane wydatki dotyczą: 

- sfinansowania I etatu dzielnicowego zgodnie z ustawą o Policji - 64.000 zł, 

- ochotniczej straży pożarnej - 6.600 zł, 

- obrony cywilnej - 1.200 zł . 

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 387.133 zl 

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego, wyasygnowano środki w wysokości 345.500 zł na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek 
zaciągniętych w latach ubiegłych . W rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 
przez Skarb Państwa, kwotę 41 .633 zł stanowi przewidywany wydatek na zabezpieczenie ewentualnych 
rozliczeń z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto dla Spółki z 0.0. "Inwest-Bud" TBS w Makowie 
Mazowieckim na zaciągnięcie kredytów mieszkaniowych - kwota poręczenia 1.302 tys . zł. 

Dział 758 - Różne rozliczenia - 100.000 zł 

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe została utworzona rezerwa ogólna w kwocie 40.000 zł, oraz 
rezerwa celowa na realizacje zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł. 

Dział 801- Oświata i wychowanie - 1l.156.086 zł 

W dziale tym skalkulowano środki na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem szkół 

podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz na utrzymanie Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek 
Oświatowo - Wychowawczych. Wydatki przeznaczone będą na: 

- szkoły podstawowe - 4.657.947 zł, 

- przedszkola - 2.651.903 zł, 

- gimnazja - 2.626.855 zł, 

- stołówki szkolne - 662.400 zł, 

- dowożenie uczniów - 74.000 zł, 

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 53.648 zł, 

- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 337.453 zł, 

- pozostałe wydatki (w tym ZFŚS emerytów) - 91.880 zł . 

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 200.000 zł 

Planowaną kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
w wysokości 210.000 zł przeznacza się na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w kwocie 188.000 zł. oraz wydatki w kwocie 12.000 zł na realizację zadań 

określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii. 

Dział 852 - Pomoc społeczna - 4.915.887 zł 
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W rozdziale 8520 I Placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano wydatki w kwocie 1.200 zł, na 
pokrycie 10% średniego kosztu utrzymania podopiecznego. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej 
zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańca umieszczonego w DPS. W rozdziale 85204 
Rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w kwocie 7.000 zł. W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego, zaplanowano środki w kwocie 2.816 .000 zł. W ramach ww. środków finansowane są również 
wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone pracownikom obsługującym świadczenia oraz koszty zakupu 
usług i materiałów związanych z realizacją zadania. W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz 
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano środki w kwocie 39.400 zł 
z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia społeczne 
(kwota zaplanowana zgodnie z dotacją celową przyznaną na realizację zadania). W rozdziale 85214 Zasiłki 
i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przewidziano realizację wypłat zasiłków 
i pomocy w naturze na kwotę 139.000 zł ; z tego: kwotę 50.000 zł stanowią środki z budżetu gminy, natomiast 
kwotę 89.000 zł stanowi dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W rozdziale 85215 Dodatki 
mieszkaniowe, przewidziano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 529.000 zł dla osób które 
spełniają warunki do takiej pomocy i wystąpią do Miasta z wnioskiem, o którym mowa w ustawie o dodatkach 
mieszkaniowych. W rozdziale 85216 zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych na kwotę 370.000 zł. 
W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zaplanowano kwotę 645.826 zł na utrzymanie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

wyszacowano wydatki na kwotę 152.461 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pielęgniarki 
oraz osób świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne. W rozdziale 85295 Pozostała działalność, 

przewidziano wydatki w kwocie 185.000 zł na dopłaty do wyżywienia w stołówkach szkolnych dla dzieci 
objętych programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 214.160 zł 

W rozdziale 8540 I Świetlice szkolne, zaplanowano wydatki na kwotę 208.160 zł z przeznaczeniem na 
wynagrodzenia i pochodne dla pracowników świetlic szkolnych . Natomiast w rozdziale 85412 zaplanowano 
wydatki na organizację zimowiska w kwocie 6.000 zł. 

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 994.827 zł 

W rozdziale 9000 I Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano wydatki na kwotę 145.000 zł 

z przeznaczeniem na drobne remonty, przeglądy oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej, zakup usług 

związanych z ochroną wód, uiszczenie opłaty za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji miejskiej na 
rzecz Urzędu Marszałkowskiego. W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zaplanowano kwotę 126.000 zł 
na zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta i wywozem nieczystości. W rozdziale 90004 Utrzymanie 
zieleni w miastach i gminach, przewidziano wydatki na utrzymanie i konserwację zieleni w mieście na kwotę 
53.000 zł . W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zaplanowano kwotę 309.000 zł na wydatki 
związane z oświetleniem ulic, a w szczególności na zakup energii, wykonanie bieżących remontów oświetlenia 
ulicznego, konserwację oświetlenia ulicznego. W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 70.000 zł. W rozdziale 
90095 Pozostała działalność, planowane środki stanowią kwotę 291 .827 zł z przeznaczeniem na zakup 
materiałów, zakup energii i wody (fontanna miejska, zdroje uliczne), zakup usług remontowych, wywóz 
nieczystości, wyłapywanie bezpańskich psów, inkaso opłaty targowej, składkę członkowską i inwestycyjną do 
Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego. 

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 747.000 zl 

W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano wydatki w kwocie 3.000 zł 

z przeznaczeniem na dotację dla instytucji pożytku publicznego. W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, 
świetlice i kluby, zaplanowano środki w kwocie 375 .000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla 
Miejskiego Domu Kultury . W rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 369.000 zł dla 
Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów działalności bieżącej . 

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 1.297.735 zł 

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 247 .735 zł z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji pożytku 
publicznego na zorganizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, wydatki związane z utrzymaniem 
obiektów sportowych Miasta, oraz stypendia. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.050.000 zł 
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na realizację Budowy kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje boisko - Orlik 
2012". 
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