
UCHWALA NR XXXIX/260/2013 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 30 grudnia 2013 r. 

w sprawie uchwalenia uchwaly budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 L , poz. 
594 z późno zm.) oraz art. 211 , art. 212, art. 2 14, art. 215, al1. 217, all . 222, art. 235, art. 236, ml. 237, art. 239, art. 
243 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 20 13 f. , poz. 885 z późno zm .), 
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje : 

§ l. I . Ustala się dochody w l ącznej kwocie 27.154.732,96 zl, z tego: 

a) bieżące w kwocie 27.092.732,96 zl, 

b) majątkowe w kwocie 62.000,00 zl, zgod nie z zalącznikiem nr l . 

2. Ustala s i ę wydatki w l ącznej kwocie 28.031.132,96 zl, z tego: 

a) b ieżące w kwocie 24.644.102,96 zl, 

b) majątkowe w kwocie 3.387.030,00 zl, zgodn ie z zalącznikiem nr 2 i nr 2a. 

§ 2. l . Różnica między dochodami i wydatkami stanowi p lanowany deficyt budżetu miasta w wysokośc i 

876.400 zl. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zac iągniętych pożyczek w kwoc ie 876.400 z ł. 

2. Ustala si ę lączną kwotę przychodów budżetu w wysokośc i 2.200.000 zl, Oraz lączną kwotę rozchodów 
budżetu w wysokości 1.323.600 zl, zgod nie z zalącznikiem Nr 3. 

3. Ustala się limity zobowiąz.,] do zac i ągn ięc i a na sfinansowanie przej ściowego deficytu w kwocie 5.000.000 
zł , z tytulu zaciągn iętych kredytów. 

4. Ustala s i ę limity zobowi ąza ł] : 

a) na zac iągnięc i e pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 876.400 zl, 

b) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na s plat ę kredytów i pożyczek z lat ubieglych w kwocie 1.023.600 zł. 

§ 3. Ustala s i ę dochody i wydatki zw i ązane z rea li zacją zadarl z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi uchwalam i, zgodnie z zalącznikiem Nr 4. 

§ 4. Ustala si ę kwotę wydatków przypadających do splaty z tytulu poręczeł] i gwarancji udzielonych przez 
Mi asto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 41.633 zł. 

§ 5. I . Ustala się rezerwę ogólną w wysokośc i 40.000 zł. 

2. Ustala s i ę rezerwę ce l ową w wysokości 70.000 zl z przeznaczeniem na realizację zadań wlasnych z zakresu 
zarządzania kryzysowego. 

§ 6. Ustala s i ę dotacj e udzielone z budżetu Miasta podmiotom na l eżącym i ni e należącym do sektora finansów 
publicznych zgodnie z za lączn ikiem Nr 5. 

§ 7. Ustala s i ę dochody z tytulu wydania zezwo leń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na 
rea li zację zadm] określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozw iązywania ProblemÓW Alkoholowych i w 
Miejskim Programi e Profilaktyki i Przeciwdzialania Narkomanii zgodn ie z zalącznikiem Nr 6. 

§ 8. Upoważnia s ię Burmistrza Miasta do: 

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

2. Dokonywania zmian budżetu w ramach dzialu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia 
i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz skladek od nich naliczonych. 

3. Dokonywani a zmian w planie wydatków majątkowych w ramach dzialu, które nie spowodują likwidacji lub 
wprowadzenia nowego zadania. 
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§ 9. l . Wykonanie Uchwaly powierza s ię Burmistrzowi Miasta. 

2. Uchwala wchodzi w życie z dn iem l styczn ia 20 14 roku i podlega publi kacji w Dzienniku U rzędowym 

Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogloszeń U rzędu Miejskiego. 

Walde 

Przewodniczący Rady 
Miejskie' 

~ 
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Za l ącznik Nr 1 do Uchwaly Nr XXX IX1260/20 13 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 grudnia 20 13 r. 

DOCHODY BUDŻETU NA 2014 ROK 

Dział Rozdz iał § N:lZwa Plan ogółem 

I 2 l 4 5 

bieżą ce 

700 Gos poda rkK miuzkllniowlł I J 8J 000.00 

70005 Gospodarka gruntami I nieruchomOŚCIamI 667500.00 

0470 
Wpływy z opla! za trwały zarzf\d . lrzyHwwarue, sluZchnosc I użytkowarue wIeczyste 
nieruchomośc i 

57000,00 

0750 
Dochody z najmu I dZleri.1\\'Y skladll1ków maNtkowych Skarbu PMlslwa.,Jcdnoslek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fi nansów 
publicznych oraz innych umÓw o podobnym charakterze 

504 000,00 

0810 Wpł ywy z usług 95000.00 

0920 Pozostałe odsclk i 8500.00 

0970 Wpływy z różnych dochodów 3000,00 

70095 PozostalI! dz i ałal ność 7 15500.00 

0690 Wpływy z rÓinych opiat 2500.00 

0750 
Dochody z naJmu i dZlcriav.'Y składmków majątkowych Skarbu PansIwa, jednostek 
samorz..1.du terytori alnego lub mnych Jed nostek zaliczanych do sek tora finansów 
publicznych oraz innych Ilmowo podohnym charakterze 

440000,00 

0830 Wpływy z uslug 260 000,00 

0920 Pozostał e odsetki 1000.00 

0970 Wpł ywy z róźnych dochodów 10000.00 

720 In ro rnutyklł 247500,00 

w tym z Iytułu dotaCji I środków na finansowanie wydatków na realizaCję zadali 
fina nsowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust I pkt 2 I 3 

247500.00 

72095 PozostaŁa dZia ł alność 247500.00 

w tym Z t ytu ł u dotaCJi i środ ków na finansowanie wydatków na realizaCję zadali 
li nansowanych z udZiałem środków, O których nJowa w art 5 USI. I pk t 2 i 3 

247500,00 

2007 
DotaCje celowe w ramach programów finanso wanych z udZia ł em środków 

europeJsktch oraz środków o których mowa w art 5 ust l pk t 3 oraz ust 3 pkt 5 I 

6 ustawy, lub płatnOŚCI w ramach budżetu środków europeJskich 
210375,00 
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2009 
Dotacje cclowe w ramach programów finansowanych z udzi ałem środk ów 

curopejskich oraz środków o których mowa w art 5 USI l pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 
6 ustawy, lub płatnoścI w ramach budżet u środków europcjsklch 

37 125 .00 

750 Administra cja puhli czlla 134477.00 

750 11 Urzędy woj ewódzkie 12 5577.00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżet u państwa l1a real izację zadań bieżących z zakresu 
admmistrac.ii rządoweJ oraz innych zad mi zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami 

125559.00 

2360 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z rea lizacją zadali z zakresu 
admin istracji rządowej oraz innych zadan zl econych ustawami 

18.00 

75023 Urzędy gmin (m iast i miast na prawach powmtu) 6900.00 

0830 Wpł ywy z usług I 900,00 

0970 Wpływy z różnych dochodów 5000,00 

75075 Promocja jednostek samorządu tery ton alnego 2000,00 

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci piemężnej 2000.00 

751 
Unędy IIlł cul n ych orga nów wlRdzy panstwowrj, ko nt roli i ochrony prawa OrAZ 

slj dowlli clwa 
J 692,00 

75 101 Urz,dy naczelnych organów władzy paristwoweJ. kontroli I ochrony prawa 1692.00 

20 10 
DotaCJc celowe otrLYJllane z budżetu pańs t wa na realizaCję zadali bJet.lcych z zakresu 
admimstracji rządowej oraz innych zadmi zleconych gminie (związkom gm in) 
ustawami 

1692,00 

754 llupieczt nstwo publi czne i ochrona pruciwpożarowa I 000.00 

75414 Obrona cy wilna 1000.00 

201 0 
Dotacje celOWI! otrzymane z budzelu panstwa na realizację zadali bieZących z zakresu 
administracji rządowej oraz IIlnych zadm'! zleconych grlI1 tl1e (ZWiązkom gmin) 
ustawami 

1000.00 

756 
Dochody od osób prawn yc h. od osó b fi zycznyc h i od innyc h j edn ostek 
nieposiltdaj ltc)'c h osobowości prawIl ej oraz w)'dAtki zwi ltzlł n e z ic h poborem 

II 791 908.00 

75601 Wplywy z podatku dochodowego od osób lizycznych 20000.00 

0350 
Podatek od dZlała lnoSCI gospodarczej osób fizycznych, opłacany w foonic karty 
podatkOWI!) 

20000.00 

75615 
Wplywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynnoscI cywll nopra\·.1lych, 
podatków i opiat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacy,inych 

2498980.00 

0310 Podatek od nieruchomOŚC I 2440000.00 

0320 Podatek rolny 380,00 

0330 Podatek l eśny 1400.00 

0340 Pod:nck od ś rodków transportowych 51 000,00 

0500 Podatek od czynnOŚC I CYWilnoprawnych 2000.00 

0690 Wplywy z róznych opiat 200,00 

09 10 Odsetki od nicteOlunowych wpłat z tytułu podatków I opIat 4000.00 
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75616 
Wplywy z podatku rolnego. podatku leśnego. podatku od spadków I darowizn, podatku 
od czynności CYWilno-prawnych oraz podatków i opiat lokalnych od osób fizycznych 

2274 830,00 

0310 Podatek od nieruchomOŚCI 1480000,00 

0320 Podatek rolny 72 000.00 

0330 Podatek l eśny 630,00 

0340 Podatek od środków transportowych 4 15000,00 

0360 podatek od spadków ł darOWizn 30000.00 

0430 Wpływy z opiaty t::ugowcJ 70000.00 

0500 Podatek od CZyllllOSC I CYWilnoprawnych 185000,00 

0690 Wpływy z różnych opiat 4200.00 

0910 Odsetki od ł\1ctCnlllllowych wpłat z tytułu podatków loplat 18000.00 

756 18 
Wp lywy z innych opiat stanowiących dochody jednostek samorLądu terytorial nego na 
podstawie ustaw 

540400.00 

0410 Wplywy z opiaty skarbowej 270000.00 

0480 Wplywy z opiat za zezwoJem.:!. na sprzedaż alkoholu 250000,00 

0490 
Wplywy z innych lokalnych opł at pobieranych pr.lezjednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 20000.00 

0590 Wply\V)' z opiat za konceSje i IIccncJe 400.00 

7562 1 Udział y gmin w podOlkach stanowiących dochód hudżetu p~ństwa 6457 698,00 

00 10 Podatek dochodo\V)' od osób fi zycznych 6237 698.00 

0020 Podatek dochodO\V)' od osób pra\\11ych 220000.00 

758 Róine rozJi cz/:' Jli M 7855 157.00 

75801 Część oświatowa subwenCji ogólncJ dla Jednostck samorządu terytonalncgo 6562943.00 

2920 Subwencje ogólne z budżetu pal'lstwa 6 562 943.00 

75807 Częsć \V)'równnwcza subwenCji ogólnej dla gmm 987816.00 

2920 Subwencje ogólne z budzetu państwa 987 &16.00 

75814 Różne rozliczellla finansowe 48000,00 

8120 OdsetkI od pożyczek ud Zielonych przezJednostkr; samorlądu terytorlalncgo 48000.00 

7583 1 Część równoważąca subwenc.J1 ogólnej dla gmin 256398.00 

2920 Subwencje ogólne Z budżetu panstwa 256398,00 

801 Oświallł i wychOWAni /:' I 182646.96 

\II tym z tytułu dotacji i środków na finansQwallle \V)'datków na rea lizaCję zadail 
finansowanych z udZiałem środków, Októrych mowa wart 5 ust. 1 pkt 2 I 3 

177 293,96 

80 101 Szkoly podstawowe 12989,00 

0750 
Dochody z najmu I dZ1Cri.awy skladlllków majątkowych Skarbu P:u;stwa, Jednostck 
samorządu terytorialnego lub innych Jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publ icznych oraz innych umów o podobnym charak terze 

10000.00 

0970 Wply\V)' z różnych dochodów 2989.00 
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80104 Przedszkola 572 364,00 

0690 Wplyw)' z różnych opłat 160700,00 

0830 Wpływy z us ł ug 405000,00 

0970 Wpływy z rÓŻnych dochodów 6664,00 

80 148 SI016wkl sZKolne i przedszkolne 420 000,00 

0830 Wpływy z usług 420000,00 

80195 Pozostała działalność 177 293 ,96 

w tym z t y t ułu dot acji I Środków na finansowame wydatków na realizaCJę zadań 
177 293,96

finansowanych z udZI ał em środków. o których 1110\'13 wart 5 ust 1 pkt 2 i 3 

DotaCje celowe w ramach programów finunsowallych z udziałem środków 
2007 europejskich oraz środków o których mowa wart 5 ust. l pkt 3 oraz USL 3 pkt 5 i 155447.45 

6 USUI\V)'. lub pł atnOŚCI w ramach budzetu środków europejskIch 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia łem środków 

2009 europejskich oraz Środków o których mowa w arl.5 ust 1 pkt 3 oraz USI. 3 pkt 5 I 21 846,51 
6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 

852 'pomoc s połeczna 36 11 462,00 

85202 Domy pomocy społecznej 16462.00 

0970 Wpływy z różnych dochodów 16462,00 

85212 
SWladczenia rodzmne. ŚWiadczenI U z funduszu ahlllentacYJneego oraz sldadki na 

2748 000,00
ubezpieczellla emerytał ne I rentowe z ubezpieczema społecznego 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pallstwa na rea lIzaCję 7.adal'l ble2.1cych z zakresu 
2010 admmIstracJi rządowej oraz innych zadan zlcconych gmlt1le (związkom gmin) 2736000,00 

ustawami 

2360 
Dochody Jednostck samorządu terytorialnego zwi ązane z realizacją 7.adań z zakresu 

12000,00
admin istracji rządowcJ oraz innych 7.adarl zlcconych ustawami 

Składki na ubezpleczen lc zdrowotne opłacane za osoby poblcra,lace ntektÓre 
85213 Świadczenia z pomocy społecznej, llIektóre śWladczema rodzmne oraz za osoby 43600,00 

uczestnIczące w zawclach w centrum IntegracjI społecznej . 

DOlacje celowe otrzymane z budżetu pailstwa na realizację zadniI biezących z zakresu 
20 10 administracji rządowej oraz nmych zadań zleconych gmime (związkom gmi n) 9600,00 

ustawami 

2030 
DOI:lCJc cclowe olrzymane z budżetu pallstwa na realizaCję własnych zadań blcżących 34 000,00 
gmm (zwIązków gmm) 

85214 ZasiłkI I pomoc w naturze oraz sk ł adki na UbcZplCCZl!nla eml!rytalnc I remowI! 67500.00 

2030 
DotaCje celowe otrzymanc z budżctu panstwa na realtzacJę własnych zadan bieżących 67500,00 
gmin (związków gmm) 

85216 ZaS I łki stałe 298400,00 

2030 
DotaCje cclowc otrzymane z budżetu panstwfl na realizaCję własnych zadaJl bleżących 

298400.00
gmll1 (ZWiązków gmm ) 

85219 OśrodkI pomocy społecznej 216900,00 
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2030 Dotacje celowe otrzymane z budtctu patlstwa na reallz.,cJ~ wł asnych zadań bIeżących 
gmin (zwIązków gmm) 

216900.00 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalIstyczne usł ugI oplckmlcze 80600,00 

0830 Wpływy z us ł ug 6600,00 

20 10 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu pailslwa na realizaCję zadaJI bietących z zakresu 
admimstracJi rządowej oraz innych zadań zleconych g n )l nLC (związkom gmin) 
usta wamI 

74000.00 

85295 Pozostała dZlOlalność 140000.00 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pmistwa na realizaCję własnych zadall blClących 

gm in (zwIązków &1111n) 
140000..00 

853 Pozos llIl ~ zad Ania w zakresie polity ki ~pol ec:lII ej 11 6350,00 

w ty1l1 z tyt ułu dotaCji i ś rodków na finansowamc wydatków na realizację zadal' 
tinansowanych z udział em środków, o których mowa wart. S usl. I pkt 2 l 3 

116350.00 

85395 POlostała działal ność 116350.00 

w tym z tytułu dotacJi i środków na finansowilllle wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udzmłem środków, Októrych mown w aą 5 us t. l pkt 2 L3 

116350.00 

2007 
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzlałcm środków 
europejskich oraz środków o k.tórych mowa w an 5 ust l pkt 3 oraz USL 3 pk t 5 i 
6 ustn\'vy , lub pJatnoścl w ramach budżetu środków europejskich 

110500.00 

2009 
DotaCje celowe w ramach programów fmansowanych z udZiałem środków 
europejskich oraz środków o kt órych mowa w an 5 USL I pkt) oraz ust 3 pkt 5 i 
6 us tawy, lub płatnoŚCI w ramach budżctu środków curopeJsklch 

5850,00 

900 GosJlodarkR komunaln a i oc hrona środowiska 76) 540,00 

90001 Gospodarka śCiekowa I ochrona wód 12000.00 

0970 Wpł ywy z różnych dochodów 12 000.00 

90002 Gospodarka odpndall.ll 688000,00 

0490 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jednostki samorządu 
terytorial nego na podstawie odrębnych ustaw 

685000.00 

0690 Wpł ywy z różnych opłat 3000,00 

90019 Wpływy I wydatki ZWiązane z gromadzelllem środków z ophll I kar za korzystanie ze 
środOWiska 

60000.00 

0690 Wpływy z różnych opłat 60000.00 

90020 Wpływy i wydatki zWIązane z gromadzemcm środ ków zopiat produktO\v)'ch I 540.00 

0400 Wpływy z opłaty produktowej l 540,00 

921 Kultura i oc hro nI! dziedzic twa Jl ltrodowe go 6000,00 

92116 Blbhoteki 6000.00 

2320 
DotacJc celowe otrzymane z powmtu na zaduma ble7Ące reali zowane na podstaWIe 
porozulTlleń (U lTl Ów) Imędzy Jednostkami salllorządu terytonalnego 

6000.00 

bieżące 27092732.96 
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w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadaJl 
finansowanych z udziałem środków, o 1-.1órych lllO\va wart . 5 ust. 1pkt 2 i 3 

54 1143,96 

maj~ t kowe 

700 Gospodarklł m i ł' sz kaJlillwlI 62 000,00 

70005 Gospodarka gruntami I nleruchomosclaml 62000,00 

0760 
Wpł ywy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przys ł ugującego 

osobom fizycznym w prawo własności 
2000,00 

0770 
Wplat y z tytułu odplatnego nabYCia prawa. własnosci oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomośc i 

60000,00 

majątkowe (,2000,00 

w tym z tytułu dotacji I srodków na fil)ansowanie \")'datków na rcahzuCJę zadali 
finansowanych z udZL,lłem środków, Októrych mowa wart. 5 ust. l pkt 2 i 3 

0,00 

Ogół em : 27 )54 732.96 

w tym 2 tytulu tlolll cji 
i środków oa fill lł n sowlłnit' wydatków 011 realizacjr za dail finansowa nych 
z udzia ł em 5rodków, o któryc h mowII w art. 5 lis i. I pkt 2 i 3 

,41 143.96 
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Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXłXl260/2013 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dni a 30 grud ni a 2013 r. 

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK 

Dział Rozdzial § Nazwa Plan 

ISO PrLt lwórslwo prLemyslowl' 7205,00 

1501 1 Rozwój przedsię~iorczo~ki 7205 ,00 

6639 
Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew6dzlwa na inwestycje I zakupy Inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumieli (umów) mIędzy JcdnoSlkal1)l samorządu terylormlncgo 

7205 ,00 

Pr:yspies:elfie W:I'OSIll konlwrencYjllOści \VojewÓ<l:twa ma:o'll'ieckiego, pJ-=e: bl/dowan;e 
spolec:elisfwa informacyjnego i gospodarki opal'lej /Ja wied:y p Opl-:=e= sfwOI-=Cllie :il1legl"owanych ba: 
wied:)' o Ml/:O\llS;u 

7105,00 

400 \ V}'lwlIrLll uie i Zllop lł lrywa nie w I'lItrgif elektryrZllą. gaz i wodf 300000,00 

4000 1 DostarczanJc (aepla 300 000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne Jednostek hudżclowych 300 000,00 

Budowa miejskiej sieci cieplow1fic=ej na odcinku od III. Gen. Pulaskiego do ul. St. Monius:kl • ('wp Jl 300000,00 

600 Tra nsport i l :trznośf 1466 401,00 

60016 Drogi puhliczne gm inne 1466401 ,00 

6050 Wydatki inwestycYJne Jednostek budżctowych 1400 000,00 

Pr:eblldowa IIlic IUI OS. Gr:allka wm: : monta;('1n separatora w lllicy Sportowej· etap JlI • ulica 
Ś'wierkowa Illlica Wiśniowa 500000,00 

Pr::eblldoll'G IIlic IW oSIedlII Królów Polskich - ulica K,.:=ywolI.wego, Chrobrego, c:ęść ulicy Jagielly 600000,00 

Pr:eblldowa ulicy KJ Galcz,'r'/isklego 300000,00 

6300 
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 11lIędzy JednostkamI samorządu terytorralnego na 
dofinansowanie wlasnych zadarł inwestycYJnych l zakupów inwestycYJ nych 

6640 1,00 

Pr:eblldoll'o dróg gmlllll)'ch IIspmwlllojących kOll/llllikacJf pOllllęd=y Gmlllą C:elll'ollka. Gmillą 
KanI/ewo j Miosfell/ Maków Ma:oll'iecki 

6640 1,00 

750 Administrlłcja pllblicZll1ł 13424,00 

75095 Po:wsla la dzia l al ność 13424,00 

6639 
DotacJc cclowe przekazane do s3mOrl1\du wOjewództwa na IIlwestycje I z"lkupy inwestycYJne 
realizo\Wnc na podstawie poroZUl»lCI\ tumów) między Jcdnostkanll samoT'lądu tcrytonalnego 

13424,00 

RO="l'ój elekf/'OmC:/Iej admil/lstracjl w somol-=qdach wOjeH'ód:nI1o IIra:owlecklego wspomagającej 
niwelowanie dWlId= l e/llośc l polenC)alllll'ojew6d:nva 

/ 3 414.00 

900 Gos podarka komunalna i oc.hro na ,Ś rodowiska I 600000,00 
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9000 1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód I 500 000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne Jednostek bLldzcto....'Ych I 500 000,00 

Budowa siecI kanali:aCji des=c:oweJ /fa odcm/(u od u/iey KoścIelnej do II IICY Celi. Pulaskiego lVfO; 

:: momo::cm separa/ora ora; wylolem kOI/alu des::c;owego do r=ck; O,-yc I 500 000.00 

90095 Pozostał a dzia ł alność 100 000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 

Opracowallie dokllll/ł?lI ll1Cjl rI'Wlrali:acjl l)'IIkullliejskil'go JOO 000.00 

Razem I 3 387 030.00 I 
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Zalącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/260/20 13 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 grudnia 20!3 r. 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU 

Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota 

I 2 J 4 

Przychody ogólem: 2200000,00 

I 
przychody ze spłat pożyczek j kredytów udzielonych ze 
środków publicznych 95J 300000,00 

2 
Przychody z zac iągniętych pożyczek i kredytów na 
rynku kraj owym 952 I 900000,00 

Rozchody ogółem: I 323 600,00 

I Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 I 323 600,00 
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Załącznik Nr 4 do Uchwaly Nr XXXIX/260/20 13 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 grudn ia 2013 r. 

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2014 ROK 

Dział RozcJzjal § N:łzwa Plan 

750 Administra cjlł publiczna 125559.00 

75011 Urzędy wojewódzkIe 125559,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu pw'lstwa na reahzacj~ zadań bieżących z zakresu 
admmIstracJi rządowej oraz mnych zadat'l zleconych gmllUC (związkom gmin) 
ustawami 

125559,00 

7S) 
Urzędy na cl.t'hl yc h organów wladz)' pRńs lwowej . kontroli i ochrony prRwn orAZ 
s~ dowlliclwa 

I 692,00 

75101 Urlędy naczelnych organów wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1692,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu pailstwa na reahz.1.cJę zadań b i eżących z zakresu 
admimstracji rządowej oraz IIlnych zadmi zleconych gnllme (związkom gmlll) 
ustawami 

1692,00 

754 Iłczp i cczenslwo publi czne i ochrOAA przec iwpOŻlI.rOWfl I 000,00 

754)4 Obrona cywilna 1000,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizaCję l.1dań biezących z zakresu 
admi nistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
us tawami 

1000,00 

8~2 I'olnoc S POICC'l1l1l 28 19600,00 

852 12 
Śwtadczenia rodzinne , śwmdczenta z funduszu altmentucyjneego oraz sk ladki na 
ubezpieczema emerytalne i rentowe z ubezpIeczenia spo ł ecznego 

2736000,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadall hiei.1cych z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami 

2736000,00 

85213 
SkładkI Ila uhezpJeczemc zdrowotne oplacane za osoby pobJerajacc mektóre 
świadczema z pomocy społecznej, niektóre św.adczem3 rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w ZajęCiach w centrum mtegracjl spo ł ecznej . 

9600,00 

20 10 
DotaCje celowe otrzymane z budżetu pal1stwa na realll.1cJę zada" bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gnllnie (związkom gnun) 
ustawarni 

9600,00 

85228 Usł ugi optckwicze t speCJalistyczne uslugt opIek uńcze 74000,00 

2010 
DOlacJe celowe otrzy mane z bud'Żetu pruiSI\"'3. na realtzacJę zadui) b l e2ących z zakresu 
admtlltSlracJI rz.ądowej oraz mnych zadań zleconych gmmle (ZWiązkom gmm) 
us tawamI 

74000,00 
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WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZAC.JĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 

RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 


2014 ROK 


Ozial Rozdzi a l § Nazwa Plan 

750 Administra cja pu bliczna 125 559,00 

750 11 Ur.l.ędy wOjewódzkie 125559.00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracoVlllików 96874,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8073,00 

4110 Składk i na ubezpleczema spo ł eczne 18041 ,00 

4120 Skład!... na Fundusz Pracy 2571.00 

75 1 
Urzędy na cze lnyc h o rglłn ów wladzy p ll ń!! twowej . ko ntroli i ochrony prllw lł onn: 
sądownie h"" 

1692,00 

75 10 1 Urzędy naczelnych organów władzy pallslwoWCJ, kontroli I ochrony prawa 1 692,00 

411 0 Sk ładk i na ubezpieczenia społ eczne 217.00 

4120 Sk ł adk i na Fund usz Pracy 35.00 

41 70 Wynagrodzenia bezosobowe l 440.00 

7~4 Dezpieczt'nstwo pllbliczne i oc hrOlIII przrc iwpoia rowlI I 000,00 

75414 Obrona cywi lna 1000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 1000,00 

852 Pom oc s połeczna 2 8 19 600,00 

85212 
Swiadczenia rodzinne, śWladczema z funduszu alimentacyjneego oraz skladki na 
ubezpieczenia emerytalne I rentowe z ubezpieczenia spolecznego 

2736000.00 

3020 Wyd alki osobowe meza lIczone do wynagrodzcIl 200,00 

3 11 0 SWlUdczcnia spoleczne 2600311.00 

4010 Wynagrodzen ia osobowe pracowników 48695.00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 057.00 

4 110 Skladkl na ubezpieczen ia społeczne 65084 ,00 

4120 Sk ładk i na Fundusz Pracy 555.00 

421 0 Zakup materiałów I wyposazema 2000.00 

4260 Zakup energiJ 5000.00 

4280 Zakup uslug zdrowotnych 150,00 
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4300 Zakup usług pozostałych 4300,00 

4350 Zakup usług dostępu do siecllnleOle! 800,00 

4370 
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych śWiadczonych w stacjonarnej 
publicznej sieci telefonicznej 

1010,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 

4440 Odpisy na zak ł adowy fundusz świadczeń SOCJalnych 2 188,00 

4610 Koszly postępowania sądowego L prokuratorskIego 150,00 

4700 Szkolenia pracownIków nicbędących członkami korpusu służby cywilnej 1200,00 

85213 
Sklad~:I na ubezpIeczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajacc niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzmne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej . 

Q 600,00 

4130 Składki nu ubezpieczenie zdrowotne 9600,00 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne us ł ugi opiekulkze 74000,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55392,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzcllIe roczne 46 16,00 

4110 Skladki Ila ubezpieCzenia spoleczne 10334,00 

41 20 Składki na Fundusz Pracy 1470,00 

4440 Odpisy na zakladowy fundusz ŚWiadczeń socjalnych 2 188,00 

2947 851,00 I 
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Zalączn i k Nr 5 do Uchwały Nr XXXłXl260/20 13 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 grudnia 20 J3 r. 

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2014 r. PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO 
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

Kwota dotacji 
Iw zl! 

Ozial Rozdzial Trcść 

podmiotowej l)rLCdmiotowcj ce lowej 

I 2 3 4 5 6 

Nazwa jednostki 

Jednostki sektora finan sów Ilublicznych 767000 138 030 

150 150 11 Samorląd Województwa Mazowieck iego 7205 

600 60016 Gmina Czerwon ka 66401 

750 75095 Samorząd W~icw6dzl\Va Mazowieckiego 13424 

85 1 85 154 Powiał Makowski 6000 

92 1 92 109 Miejsk i Dom KUl1UfV 375 000 45000 

92 1 92 11 6 Mieiska Bibl iotek Publiczna 392000 

Jednostki nic należące do sektora finan sów publicznych 173827 120000 

801 80104 Nicpub liczne przedszkola 173827 

85 1 85154 
Rea lizacj a programu profilaktyki 

\O 000 

antvalkoholowej 

92 1 92 105 Dzia łalność kulturalna 15000 

926 92605 l}pgwszecluliflnie kultury fizycznej i sportu 95000 

OGÓLEM: 940827 2,8030 
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Za lączn i k Nr 6 do Uchwa ly Nr XXXJX/260/20 13 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 grudnia 201 3 r. 

"MIEJSKJ PROGRAM PROFILAKTYKJ l ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
I MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKJ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANIJ" 

Wyszczególnienie Dział Rozdział 1)lan Wyszczegó lnienie Dział Rozdzial PJan 

l 2 3 4 5 6 7 8 

z tytułu zezwoleń na 
sprzedaż alkoholu 

756 756 18 250 000 
Miejski ])rogram Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 
85 1 85154 228000 

Miejski Program Profilaklyki i Przeciwdzia ł ania 

Narkomanii 
85 1 85 153 22 000 

Ogółem 250000 250000 
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Uzasa dni e ni e 

Budżet Miasta Maków Mazowiecki opracowany zostal na podstawie danych ewidencj i ks ięgowej z zakresu 
podatków i opiat, zami erzell w zakresie gospodarki mieniem kom unalnym, informacji z wydzialów Urzędu 
Miasta o wysokości planowanych dochodów i wydatków, informacji przekazanych przez M inistra Finansów 
IV sprawie określen ia wysokości subwencj i i udzialu M iasta we wplywach z podatku dochodowego od osób 
fi zycznych, Wydział Finansów i BudżelU Mazow ieckiego Urzędu Woj ewódzkiego odnośnie inform acj i 
o kwotach dochodów związanych z rea l i zacj ą zadali z zakresu adm inistracji rządowej oraz dotacji celowych 
przyjętych w projekcie ustawy bud żetowej na 20 I 4 r. , danych z Krajowego Biura Wyborczego oraz za lożeJ\ 
i wskaźników obow iązujących przy projekcie budżetu pruistwa na 20 14 r. 

l . 	 Dochody budżetu Miasta stanowi ą kwotę, w tym : 27.154.732,96 zl 

- dochody bieżące 27.092.732,96 zł 

- dochody majątkowe 62.000,00 zl 

Dochody te obejmują: 

a) subwencje ogólne z budżetu palistwa, w tym : 7.807. I 57,00 zl 

- część wyrównawcza 987.816,00 zl 

- część równoważąca 256.398,00 zl 

- część oświatowa 6.562.943 ,00 zl 

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , w tym : 3.704 .65 1,00 zl 

- na zadania zlecone 2.947.851,00 zl 

- na zadania wlasne 756.800,00 zl 

c) dotacje z od innych JST na zadani a bieżące 6.000,00 zl 

d) dotacje na programy realizowane z udzialem środków europejskich 541. 143 ,96 zl 

e) udzialy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu palistwa 6 .237.698,00 zl 

f) dochody wlasne 8.858.083 ,00 zl 

2. 	 Wydatki budżetu Miasta wynoszą: 28.03 ł.ł 32,96 zl 

- wydatki bieżące 24.644.102,96 zl 

- wydatki majątkowe 3.387.030,00 zl 

3. 	 Różnica między kwotą planowanych dochodów, a wysokością 876.400,00 zl 
planowanych wydatków stanowi defi cyt w wysokośc i 

4. 	 W roku 2014 planuje s ię sp l atę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 1.323.600,00 zl 
ubieglych na l ączną kwotę: 

DOCHODY 

Poszczególne pozycje dochodów wedlug źróde l ich pozyskania z uwzględn ieniem podzialu na dzialy, 
rozdzialy i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawione zostaly w układzie tabelarycznym, stanow iącym 

Zalącznik Nr I, do uchwaly budżetowej na 20 I 4 rok. 

Dzia l 700 - Gospoda r ka mieszka niowa 	 1.445.000 zł 

W dziale tym zaplanowano dochody z majątku komunalnego, skladające s i ę z: 

- opłat za wieczyste utytkowanie i zarząd , oraz przeksztalcenie prawa 59.000 zł 

użytkowania 

- czynszów za wynajem pomieszczeli biurowych, lokali m ieszkalnych, 	 944 .000 zł 

utytkowych i skladników mienia kom unalnego 

- wpływów ze sp rzedaży pozostalych składników majątkowych i mi eszkali 60.000 zł 

Kom unalnych 

- wplywów z opIat za media dotyczących miejskiego zasobu komunalnego 	 260.000 zł 

- wpływów ze sprzedaty uslug 95.000 zł 

- pozostałe wpływy i odsetki oraz róZne opIaty 27.000 zł 
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Dzial 720 -Informatyka - 247.500 zl 

W dziale tym zostala ujęta dotacj a ce lowa w wysokośc i 247.500 zł na realizacje projektu w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyj na Gospodarka ze środków UE. 

Dzial 750 - Administrac.ia Publiczna - 134.477 zl 

Na przewidywaną wyżej kwotę wplywów sk ladaj ą si ę: 

dotacja celowa z budżetu palistwa na realizację zadań b ieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadali zleconych gminie ustawam i - 125.559 zl (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FJN
1.3 111.23.88.20 13), 

prowizja zaplanowana od dochodów z tytulu realizacj i zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 
18 zl st anow i ąca 5% uzyskiwanych dochodów - 355 zl, 

wplywy z uslug i różnych dochodów - 6.900 zl, 

dobrowolne wplaty na promocj ę Miasta - 2.000 zł. 

Dzial 751 - Urzędy naczelnych organów wladzy pailstwowej , 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - \.692 zł 

Planowana w rozdzia le 75 10 I Urzędy naczelnych organów wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, 
kwota 1.692 zl stanowi przyznaną dotację ce lową na prowadzenie i aktuali zację stalego rejestru wyborców. 

Wielkość dotacji została okreś lona wstępnie w pi śmie Krajowego Bi ura Wyborczego Nr DOS 30 l 0-1-2711 3 
z dnia 10 października 20 I 3 r. 

Dzial 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.000 zl 

Planowana w rozdziale 754 I 4 - Obrona cywilna, kwota 1.000 zl stanowi dotację ce l ową na reali zację ,,,,dań 

zleconych z zakresu obrony cywilnej, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FJN
1.3 111.23.88.20 13. 

Dzial 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem - 11.791.908 zl 

Szacunek dochodów IV tym dzial e dokonany zostal w oparciu o: 

ana li zę wplat podatków za 3 kwartaly 2013 r, 

dane z wydzialów merytorycznych dotyczące ilości środków transportowych, il ośc i metrów kwadratowych 
powierzchni budynków i gruntów podlegających opodatkowani u podatkiem od nieruchomości, 

w ielkość wplywów z opiaty targowej, opiaty administracyjnej oraz opiaty za czynności urzędowe w trzech 
kwartalach roku 2013. 

Poszczegó lne rodzaje dochodów przedstawiono poni żej : 

I) W rozdziale 7560 I Wplywy z podatku dochodowego od osób fizycznych przewidziano dochody w kwocie 
20.000 zl z podatku dochodowego oplacanego w fonni e kalty podatkowej. 

2) W rozdziale 756 15 Wplywy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynnośc i cywilnoprawnych, 
podatków i opiat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organi zacyjnych na rok 2014 przewidziano 
dochody IV lącznej kwocie 2.498.980 zł. 

3) W rozdziale 756 16 Wplywy z podatku rolnego, podatk u leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku 
od czynnośc i cywil noprawnych oraz podatków i opiat lokalnych od osób fi zycznych na rok 20 14 skalkulowano 
dochody na lączną kwotę 2.274.830 zl. 

4) Rozdzial 756 18 Wplywy z innych opiat s tanowiących dochody jednostek samorząd u terytorialnego na 
podstawie ustaw, obej muj e wplywy z: 

opiat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 250.000 zl. 
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- wpływy z opłaty skarbowej - 270.000 zl, 


- z innych lokalnych opiat - 20.400 zl 


P lanując budżet na rok 20 I 4 określono dochody IV tym rozdziale na kwotę 540.400 z\. 


5) Rozdzial 7562 1 - Udzialy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu palistwa ustalono na kwotę 


6.457.698 zl, z podzialem na: 

a) udzialy z podatku dochodowego od osób fi zycznych, skalkulowane na kwotę 6.237.698 zl, tj. w wysokośc i 
ustalonej przez Ministra Finansów na podstawie zasad wynikających z ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego (pismo nr ST3/4820/ 1 0120 I 3). 

b) udzialy w podatku dochodowYlll od osób prawnych - wysokość planowanych wplywów zalożono na 
podstawie przewidywanego wykonania roku 20 13 na kwotę 220.000 z\. 

Dzial 758 - Różn e rozliczenia - 7.855. 157 zł 

Poszczególne częśc i subwencji na rok 20 13 przyjęto do projektu budżetu Miasta w wi elkości wyn i kającej 
z zawiadomienia Min istra Finansów, pislllo Nr ST3/4820/l 0120 13. 

Planowana dla Miasta Makowa Mazowieckiego subwencja ogólna stanowi kwotę 7.807. 157 zl i dzieli się 
na: 

część wyrównawczą - 987.8 I 6 zl, 


cześć oświatową - 6.562.943 zl, 


część równoważącą - 256.398 z\. 


W dziale tym wykazano ponadto zaplanowane dochody z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki w kwocie 

48.000 z\. 

Dzial 801 - Oświata i wychowa nic - 1.182.646,96 zł 

Określony w budżecie dochód stanowi przewidywany wplyw opIaty stalej za pobyt dzieci w przedszkolach, 
w kwoc ie 160.700 zl, opIat za przyrząd zenie posilków w szkolach i przedszkolach w kwocie 825.000 zl, 
refundacji wynagrodzeń z PUP w kwocie 9.653 zl, oraz wynajmu pomieszczeń w szkolach w kwocie 10.000 z\. 

Ponadto zaplanowano dotację ce lową ze środków Europejskiego Funduszu Spolecznego w wysokości 
177.293,96 zl na reali zację projektu w ramach Program u Operacyj nego Kapital Ludzki "Szkola Równych Szans 
- IV edycja bis". 

Dzial 8S2 - PonIOc spoleczna - 3.611 .462 zl 

W poszczegó lnych rozdzialach ujęto dotacje celowe z budżetu p31istwa na real i zację zadań zleconych gmin ie 
ustawami oraz na zadania wlasne w wysokościach określonych w piśm ie Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego Nr FIN-1.31 I 1.23.88.20 13, na lączną kwotę 3.576.400 z\. 

W piśm i e zaznaczono, że wysokość dotacji na pomoc spoleczną zostala określona wstępnie i może ulec 
zmian ie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 20 I 4. 

Ponadto zaplanowano wplywy z uslug na kwotę 6.600 zl z tytul u doplat do uslug sąsiedzki ch, dochody za 
pobyt \V domach pomocy spolecznej w wysokości 16.462 zl oraz dochody zw iązane z real i zacją zadań z zakresu 
admin istracji rządowej na kwotę 12.000 zl 

Dzial853 - Pozosta le zadania w zakresie poli tyk i spolecznej - 11 6.350 zl 

W dziale zaplanowano dotację celową ze środków Europejskiego Funduszu Spolecznego w wysokości 
J16.350 zl na realizację projektu "Aktywna kobieta" w ramach Programu Operacyj nego Kapital Ludzki . 

Dzial 900 - Gospodarka komun aln a i ochrona środowiska - 761.540 zl 

W dziale tym zaplanowano dochody z ty tułu opiat za odprowadzenie wód opadowych w kwocie 12.000 zl, 
dochody z tytulu gospodarowan ia odpadami komuna~lymi w wysokości 685.000 zl, wplywy z opłaty 
produktowej , różnych dochodów oraz wplywy z kar i opiat za korzyst311ie ze ś rodowi ska w kwocie 64.540 zl . 

Dział 921 - Kultura i och rona dziedzictwa narodowego - 6.000 zl 

Id ; O I 6695BA·97 A3-4fCA-8A5A·03 1 C95 17ED24. Podpisany Slrona 3 

http:1.23.88.20
http:FIN-1.31


Planowana kwota 6.000 zl stanowi dotację ce lową otrzymaną z powiatu na zadania b ieżące rea lizowane na 
podstawie porozu mi eli m iędzy jednostkami samorządu terytorialnego. 

WYD AT KI 

Wydatki budże tu miasta na 20 14 r. planuje s ię w l ączn ej kwocie - 28.031. 132,96 zl 

z tego : 

I. Wydatki bieżące w kwocie 24.644. 102,96 zł, w tym: 


- wynagrodzenia i sk ładki od nich nal i.czone - 11.898.048,00 zl, 


- dotacje na zadan ia bieżące - I.J 11.827,00 zł , 


- św iadczenia na rzecz osób fi zycznych - 3.954.699,00 zł , 


- obsł uga długu - 372.600,00 zł , 


- z tytułu poręczel] i gwarancj i - 4 ł .633,00 zł, 


- wydatki na programy z udzia łem środków z UE - 554 .793,96 zł , 


- pozostałe wydatki - 6.7 10.502.00 zł. 


IJ . Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 3.387.030,00 zł. 


Wydatki zos tały ustalone woparciu o możliwości dochodowe budżetu z uwzględnien iem niezbędnych 


potrzeb. 

Szczegółowy plan wydatków z podz i a łem na dziaŁy, rozdzia ły i paragrafy przedstawiono w Załączniku Nr 2. 
Wielkość wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2014 przedstawiono w Za łączn iku Nr 2a. 

Dział 010 - Rolnictwo i lowiectwo - 1.400 zl 

W rozdziale O1030 Izby rol nicze, zaplanowano wydatki na kwotę 1.400 zł dotyczące wpłaty obowiązkowej 

sk ładki na rzecz izby roln iczej. 

Składkę ustala s ię w wysokośc i 2% wpływów uzyskanych z podatku ro ł nego. 

Dzial150 - Przetwórstwo przemysłowe - 7.205 zł 

W dziale tym zaplanowano środki na rea l izację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007-20 13 na przedsięwzięcie inwestycyjne rea lizowane na podstawie umowy 
z Województwem Mazowieckim , tj . "Przyśp i eszenie wzrostu konkurencyjnośc i województwa mazowieckiego, 
przez budowanie spo łeczetistwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie 
zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". 

Dzia ł 400 - W ytwarza nie i zaopatrywanie w en erg ię e lektryczną, gaz i wodę - 300.000 zl 

W rozdziale 40001 Dostarczanie ciepla zabezpieczono środk i na zadanie inwestycyjne pn.: .,Budowa 
miejskiej sieci cieplowniczej na odcinku od ulicy Gen. Pułaskiego do ulicy SI. Moniuszki - etap II " w kwocie 
300.000 zl. 

Dzial 600 - Transport i łączność - 1.601.401 zl 

W rozdziale 600 16 Drogi publiczne gminne, zarezerwowano środki na remonty i bi eżące utrzymanie dróg 
w kwocie 235 .000 zł. Zaplanowano równ ież wydatki majątkowe na kwotę 1.466.40 I zł , w tym: 

- Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz Z montażem separatora IV ulicy Sportowej - etap III - ulica 
Świerkowa i ulica Wiśn i owa w kwocie 500.000 zl, 

- Przebudowa ulic na os ied lu Królów Polskich - ulica Krzywoustego, Cłu·obrego. część ulicy Jagielły 

w kwocie 600.000 zł , 

- Przebudowa ulicy K. I. GalczYl1skiego w kwocie 300.000 zł, 

- Przebudowa dróg gminnych usprawn iających komunikację pomiędzy Gminą Czerwonka, Gminą Karniewo 
i Miastem Maków Mazow iecki w kwoc ie 66.40 I zł - pomoc finansowa dla Gminy Czerwonka, 

Dzial 630 - T urystyka - 12.500 zl 
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Wykazana wyżej kwota przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów wypoczynku letniego nad 
zalewem oraz kosztów wynagrodzenia ratownika. 

Dzial 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 1.1l2.000 zl 

W rozdziale 70005 wydatki dotyczą gospodarki gru ntami i nieruchomośc i am i w kwocie 46.000 zł 
z przeznaczen iem na zakup uslug w zakresie wyceny gruntów, podziału dzialek, opiat sądowych , ogłoszeń 

prasowych zw i ązanych z zakupem lub sp rzedażą nieruchomości. 

W rozdziale 70095 Pozostala dzialal ność wyszacowanO wydatki na kwotę 1.066.000 zl z przeznaczeniem na 
zakup us ług związanych z utrzyman iem mieszkall komunalnych, opłaty za admi nistrowanie, oplata za 
zarządzanie lokalam i, konserwację i eksploatację, składki na fundusz remontowy za mieszkani a komunalne we 
wspólnotach. 

Dzial7l0 - Dzialalność uslugowa - 70.000 zl 

W dziale tym zaplanowano wydatki na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
oraz wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów. 

Dzial 720 - Informatyka - 247.500 zl 

W dziale zaplanowano środki w wysokośc i 247.500 zl na rea li zację projektu "Przeciwdzialanie wykluczeni u 
cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki" 

Dział 750 - Administracja publiczna - 3.064.653 zl 

Wydatki zaplanowane w tym dziale zost aną przeznaczone na: 

- rea li zację zad.,] zleconych z zakresu adm inistracji rządowej - 125.559 zl 

- sfinansowanie wydatków związanych z pracami Rady Miejskiej - 111 .100 zł , 

- wydatki dotyczące Urzędu Miejskiego - 2.741.530 zl, 

- promocję miasta - 29.000 zł , 

- pozost ałą dz i ałalność - 57.464 zl, w tym na realizację proj ektu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-20 13 na przedsięwzięcie inwestycyjne rea lizowane na 
podstawie umowy z Województwem Mazowieckim pn.: "Rozwój elektronicznej ad ministracji w samorządach 
województwa mazow ieckiego wspomagającej niwelowanie dwudz i elnośc i potencjalu województwa", oraz 
opracowanie strategi i rozwoju miasta. 

Dzial 751 - Urzędy Naczelnych organów wladzy paristwowej 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.692 zl 

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.692 zl przeznaczona zostanie na realizację zadan ia zleconego
prowadzenie i aktualizacja stalego rejestru wyborców. 

Dzial 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa - 28.050 zl 

Planowane wydatk i dotyczą: 

- sfin ansowania l etatu dzieln icowego zgodnie z ustawą o Po li cji - 23.500 zł, 

- ochotniczej straży pożarnej - 3.550 zl, 

- obrony cywilnej - 1.000 zl. 

Dzial 757 - Obsluga dlugu publicznego - 414.233 zl 

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

terytori alnego, wyasygnowano środki w wysokośc i 372.600 zl na zaplatę odsetek od kredytów i pożyczek 
zaciągni ętych w latach u biegłych. 

W rozdziale 75704 Rozliczenia z tytlIłu poręczefl i gwarancj i udzielonych przez Skarb Państwa, kwotę 
4 1.633 zl stanowi przewidywany wydatek na zabezpieczenie ewentualnych rozli czeri z tytulu poręczeń 

udzielonych przez Miasto dla Spółki z 0.0. "Jnwest- BlId" TBS w Makowie Mazowiecki m na zaciągnięcie 
kredytów mieszkaniowych. 
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Dział 758 - Różne rozliczenia - 110.000 zl 

W rozdziale 75 81 8 Rezerwy ogó lne i celowe zostala utworzona rezerwa ogólna w kwocie 40.000 zl, oraz 
rezerwa celowa na rea lizacje zadania wlasnego z zakresu zarządzan ia kryzysowego w kwocie 70.000 zl 

Dzi.180ł - Oświata i wychowanie - 11.222.836,96 zl 

W dziale tym skalkulowano środ k i na finansowanie wydatków zw iązanych z ut rzymaniem szkól 
podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz na utrzymanie Miejskiego Zespołu Obslugi Szkó ł i Pł acówek 
Oświatowo - Wychowawczych oraz realizację projektów z udzialem ś rodków unij nych. 

Wydatki przeznaczone będą na: 

- szkoły podstawowe - 4.444.243 z ł , 

- przedszkola i oddzialy przedszkolne - 2.720. 154 zl, 

- gimnazja - 2.673.254 z ł , 

- stolówki szkolne - 7 13.64 ł z ł , 

- dowożenie uczniów - 5.000 zł , 

- doksztalcanie i doskonalenie nauczyc ieli - 28.433 zł , 

- zespo ły obs ł ugi ekonomiczno-administracyj nej szkó ł - 350.62 1 zl, 

- pozostale wydatki (w tym ZFŚS emerytów) - 287.490,96 zł. 

Dzial 851 - Ochrona zdrowia - 250.000 zl 

Planowaną kwotę wpływów z tytu ł u wydawanych zezwołeó na sp rzedaż napoJow alkoholowych 
w wysokośc i 255.000 zł przeznacza s i ę na rea lizację Miejskiego Programu Profil aktyki i Rozwi ązywan ia 

Problemów Alkoholowych w kwoc ie 228.000 zł. oraz wydatki w kwocie 22.000 zł na rea li zację zadali 
okreś lonych w Miejskim Programie Pro fil akty ki i Przeciwdzia ł ania Narkomanii. 

Dzial 852 - Pomoc spoleczna - 4.912.260 zl 

W rozdziale 85202 Domy pomocy spolecznej zaplanowano wydatki na pokryc ie kosztów utrzymania 
mieszkańców umieszczonych w placówkach w kwocie 7 1.130 zł. 

W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w kwocie 32.247 zł . 

W rozdziale 85206 Wspieranie rodzi ny zapl anowano wydatki w kwocie 34.236 zł na pokrycie kosztów 
związanych z pracą asystenta rodziny. 

W rozdziale 852 12 Świadczeni a rodzinne, św i adczeni a z funduszu alimentacyj nego oraz składk i na 
ubezpieczenia emery ta~le i rentowe z ubezpieczenia spolecznego, zaplanowano środki w kwocie 2.736.000 zł. 

W ramach ww. środków fi nansowane są równ ież wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone 

pracownikom obsługującym świadczenia oraz koszty zakupu usług i mate ri a łów zw i ązanych z rea li zacją 

zadania. 

W rozdzi a ł e 852 ł 3 S kładki na ubezpieczenia zdrowotne op łacone za osoby pob ierające niektóre świadczenia 

z pomocy spo łecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęc i ach w centrum 
integracji spo łecznej zaplanowano środk i w kwocie 43.600 zł z przeznaczeniem na opłaceni e Składek 

zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia społeczne (kwota zapłanowana zgodnie z dotacją 

celową przyznaną na rea li zację zadania). 

W rozdziale 852 14 Zasiłk i i pomoc w naturze oraz sk ł adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 
przewidziano rea li zację wypła t zasiłków i pomocy w naturze na kwotę 12 1.1 50 zł ; z tego: kwotę 53.650 zł 

stanow ią środk i z budżetu gminy, natomiast kwotę 67.500 zł stanowi dotacja z Mazowieckiego U rzędu 

Wojewódzkiego. 

W rozdziale 852 15 Dodatki mieszkaniowe, przewidziano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych na 
kwotę 570.000 zł dla osób które spełni aj ą warunki do takiej pomocy i wystąpią do Mi asta z wnioskiem, 
o którym mowa w ustawi e o dodatkach mi eszkani owych. 

W rozdziale 852 ł 6 zap ł anowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych na kwotę 298.400 zł. 
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W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy spolecznej , zaplanowano kwotę 647.264 zł na utrzymanie Miej skiego 
Ośrodka Pomocy Spolecznej. 

W rozdziale 85228 Uslugi opiekuricze i specja listyczne uslugi opiekulicze, wyszacowano wydatki na kwotę 
168.233 zl z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla p i e lęgniarki oraz osób św i adczących usługi 

opieku';cze i specjalistyczne. 

W rozdziale 85295 Pozostala dzia l a l ność, przewidziano wydatki w kwocie 190.000 zl na doplaty do 
wyżywien ia w stolówkach szkolnych dla dzieci objętych programem "Pomoc palistwa w zakresie dożywiania". 

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 116.350 zł 

W dziale zaplanowano środki w wysokości 116.350 zl na rea li zację projektu "Aktywna kobieta" w ramach 
Programu Operacyjnego Kapita l Ludzki . 

Dzial 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 239.208 zł 

W rozdziale 8540 l Świetli ce szkolne, zaplanowano wydatki na kwotę 201.208 zl z przeznaczeniem na 
wynagrodzenia i pochodne dla pracowni ków świetli c szkolnych. Natomiast w rozdziale 854 12 zaplanowano 
wydatki na organ i zację zi mowiska w kwocie 6.000 zl, oraz w rozdziale 854 15 zabezpieczono środki na wkład 
wlasny niezbędny do wyplaty stypendium 

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.119.350 zł 

W rozdziale 90001 Gospodarka śc i ekowa i ochrona wód, zaplanowano wydatki na kwotę 1.567.400 zl 
z przeznaczeni em na drobne remonty , przeglądy oraz czyszczenie kana lizacji deszczowej, zakup uslug 
związanych z ochroną wód , ui szczen ie opIaty za wprowadzani e wód opadowych do kanali zacj i miej skiej na 
rzecz Urzęd u Marszalkowskiego. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokośc i 1.500.000 zl na 
zadanie pn: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kośc i eln ej do uli cy Gen. Pulaskiego 
wraz z montażem separatora oraz wylotem kanału deszczowego do rzeki Orzyc". 

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadam i zabezpieczono środ ki w kwocie 660.000 zl na pokrycie kosztów 
funkcjonowan ia systemu gospodarowania odpadami w 2014 roku. 

W rozdziale 90003 Oczyszczan ie miast i wsi, zaplanowano kwotę 130.000 zl na zakup uslug związanych 

z oczyszczaniem miasta i wywozem nieczystości. 

W rozdziale 90004 Utrzymanie zie leni w miastach i gminach, przewidziano wydatki na utrzymanie 
i konserwację zieleni w mieśc ie na kwotę 59.000 zł. 

W rozdziale 900 I 5 Oświetlen ie ulic, placów i dróg, zaplanowano kwotę 369.000 zl na wydatki związane 
z oświetleniem ulic, a w szczególności na zakup energii, wykonanie b i eżących remontów oświetlenia ulicznego 
oraz konserwację oświetlen ia ulicznego. 

W rozdziale 900 19 Wplywy i wydatki zw i ązane z gromadzeni em ś rodków z opIat i kar za korzystanie ze 
środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 60.000 zł. 

W rozdziale 90095 Pozostala dziala lność, planowane środk i stanow i ą kwotę 273.950 zl z przeznaczeniem na 
zakup materialów, zakup energii i wody (fontanna miej ska, zdroje uli czne), zakup uslug remomowych, wywóz 
nieczystości, wylapywanie bezpańskich psów, inkaso opIaty targowej, oraz opracowanie dokumentacji 
rewitalizacji rynku miejskiego. 

Dzial921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 827.000 zł 

W rozdziale 92 105 Pozo stale zadania w zakresie kultury zaplanowano wydatki w kwocie 15.000 zl 
z przeznaczeniem na dotacj ę dla instytucj i pożytku publicznego. 

W rozdziale 92 109 Domy i oś rodki k ullury, świe tlice i kluby, zaplanowano środki w kwocie 420.000 zl 
z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury . 

W rozdziale 92 1 16 zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 392.000 zl dla Miej skiej Biblioteki 
Publicznej na pokrycie kosztów dzi a lalnośc i b i eżącej. 

Dział 926 - Kułtura fizyczna i sport - 273.494 zł 
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W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 273.494 zl z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji pożytku 
publicznego na zorganizowanie imprez spol1owych dla dzieci i mlodzieży, wydatk i związane z utrzymaniem 
obiektów spol1owych Miasta, oraz stypendia. 

mgr O/tusz:~wski 
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