
ZARZĄDZENIE NR 96/21 
BURMISTRZA NASIELSKA 

z dnia 19 sierpnia 2021 r. 

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nasielsk za I półrocze 
2021r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk, informacji 

o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021r.: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Nasielsku, Nasielskiego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Nasielsku. 

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r.,  
poz. 305) oraz Uchwały Nr L/366/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie 
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze danego roku 
budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu 
wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Przedstawić Radzie Miejskiej w Nasielsku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie: 

1) informację o przebiegu  wykonania budżetu Gminy Nasielsk za I półrocze 2021r. stanowiącą załącznik 
Nr 1 do zarządzenia, 

2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  Gminy Nasielsk, w tym o przebiegu 
realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych w I półroczu 2021r. stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia, 

3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku 
za  I półrocze 2021r. stanowiącą załącznik Nr 3 do  zarządzenia, 

4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Nasielskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2021r. 
stanowiącą załącznik Nr 4 do  zarządzenia, 

5) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Nasielsku za I półrocze 2021r. stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu. 

 BURMISTRZ NASIELSKA 
 

mgr Bogdan  Ruszkowski 
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                                                                                                                                                                                Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 96/21 
                                Burmistrza Nasielska 

                                                                                                                                                                                z dnia 19 sierpnia 2021r. 

 

 

Informacja 

o przebiegu wykonania budżetu  Gminy Nasielsk  

za I półrocze 2021r.  

 

 Budżet Gminy Nasielsk na rok 2021 uchwalony został Uchwałą Budżetową Gminy 

Nasielsk na 2021 rok  Nr XXIII/218/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020r. 

 Uchwała budżetowa ustaliła: 

dochody budżetu Gminy Nasielsk w łącznej wysokości 99.390.552 zł, w tym: 

1) dochody bieżące w wysokości 99.160.552,- zł, 

2) dochody majątkowe w wysokości 230.000 zł, 

oraz wydatki budżetu Gminy Nasielsk w łącznej wysokości 111.082.154 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące w wysokości 97.160.832,58 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.921.321,42 zł. 

Dochody  Gminy Nasielsk obejmowały: 

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 32.318.801,00 zł, 

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 

370.000,00 zł, 

Wydatki Gminy Nasielsk obejmowały: 

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 32.318.801,00 zł, 

- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani w wysokości 

370.000,00 zł, w tym: na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 360.000,00 zł oraz 

na zwalczanie narkomanii w wysokości 10.000,00 zł,  

- dotacje podmiotowe w wysokości 5.620.000,00 zł, w tym dla: 

1) Nasielskiego Ośrodka Kultury w wysokości 800.000,00 zł, 

2) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 470.000,00 zł, 

3) Niepublicznych przedszkoli w wysokości 2.200.000,00 zł, 

4) Niepublicznej Szkoły Podstawowej w wysokości 2.150.000,00 zł. 

- dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez  podmioty należące i 

nienależące do sektora finansów publicznych   w wysokości 280.000,00 zł. 

W budżecie utworzono rezerwy: 

 - ogólną w wysokości 111.083,00 zł, 

 - celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 

310.039,00 zł, 

- celową związaną ze stopniem awansu nauczycieli oraz wzrostem wynagrodzeń nauczycieli 

w wysokości 578.878,00 zł. 

  W roku 2021 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 11.691.602,00 zł. Deficyt 

zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 9.377.807,- zł 

oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217, ust.2 pkt 8 ustawy 

o finansach publicznych w wysokości 2.313.795,- zł. 

   Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 2.622.193,00 zł, natomiast przychody w 

wysokości 14.313.795,00 zł. 

 W  I półroczu 2021 roku plan dochodów i wydatków budżetu zmieniano 11 razy, w  tym:  

- Rada Miejska w Nasielsku 5 razy, 

- Burmistrz Nasielska 6 razy. 
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Zmian dokonano n/w uchwałami i zarządzeniami:  

1) Zarządzeniem Nr 9/21 Burmistrza Nasielska z dnia 9 stycznia 2021r.:  

● plan dochodów budżetu: 

- zwiększono o kwotę 842.430,00 zł w dziale 600 „Transport i łączność”, 

● plan wydatków budżetu: 

- zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia”, 

- zwiększono o kwotę 992.430,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 

842.430,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o 

kwotę 150.000,00 zł, 

2) Zarządzeniem Nr 25/21 Burmistrza Nasielska z dnia 23 lutego 2021r.:  

● plan dochodów budżetu: 

- zmniejszono o kwotę 583.000,00, w tym: w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 3.000,00 

zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 580.000,00 zł, 

- zwiększono o kwotę 67.228,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 

34.354,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 32.650,00 zł, w dziale 855 

„Rodzina” o kwotę 224,00 zł, 

● plan wydatków budżetu: 

-  zmniejszono o kwotę 734.090,00, w tym: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o 

kwotę 123.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 25.890,00 zł, w dziale 

852 „Pomoc społeczna” o kwotę 3.000,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka 

wychowawcza” o kwotę 674,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 581.526,00 zł  

- zwiększono o kwotę 218.318,00 zł, w tym: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o 

kwotę 123.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 34.354,00 zł, w 

dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 25.890,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” 

o kwotę 32.650,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 674,00 zł, 

w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 1.750,00 zł, 

3) Uchwałą Nr XXV/249/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 marca 2021r.: 

● plan dochodów budżetu: 

- zwiększono o kwotę 1.200.000,00, w dziale 855 „Rodzina”, 

● plan wydatków budżetu: 

- zmniejszono o kwotę 1.811.300,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 

200.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 1.611.300,00 zł,  

- zwiększono o kwotę 3.011.300,00 zł, w tym:  w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 1.611.300,00 

zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 1.400.000,00 zł, 

4) Uchwałą Nr XXVI/251/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 marca 2021r.: 

● plan dochodów budżetu: 

- zmniejszono o kwotę 79.478,00 zł, w dziale 758 „Różne rozliczenia”, 

- zwiększono o kwotę 121.799,90 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 

28.326,90 zł, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ” o 

kwotę 24.100,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 21.373,00 zł, w dziale 900 

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 48.000,00 zł, 

● plan wydatków budżetu:  

- zmniejszono o kwotę 14.000,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 

4.000,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 

4.300,- zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 6.500,00 zł,  

- zwiększono o kwotę 9.049.539,30 zł,  w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o 

kwotę 120.000,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 4.508.679,92 zł, w dziale 

630 „Turystyka” o kwotę 150.000,- zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 
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400.000,00 zł, w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 29.000,00 zł, w dziale 750 

„Administracja publiczna” o kwotę 4.000,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 4.300,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o 

kwotę 308.155,38 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 65.481,- zł, w dziale 852 

„Pomoc społeczna” o kwotę 23.373,00 zł, w dziale  900 „Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska” o kwotę 1.459.350,00 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego” o kwotę 377.200,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 1.600.000,00 

zł, 

5) Zarządzeniem Nr 37/21 Burmistrza Nasielska z dnia 31 marca 2021r.:  

● plan dochodów budżetu: 

- zmniejszono o kwotę 35.166,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”, 

- zwiększono o kwotę 69.543,00 zł, w tym: w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 

15.000,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 54.543,00 zł, 

● plan wydatków budżetu: 

- zmniejszono o kwotę 44.522,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 

200,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 3.656,00 zł, w dziale 852 

„Pomoc społeczna” o kwotę 35.166,00 zł, w dziale 921  „Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego” o kwotę 5.500,00 zł, 

- zwiększono o kwotę 78.899,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 

200,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 3.656,00 zł, w dziale 852 

„Pomoc społeczna” o kwotę 15.000,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 

o kwotę 54.543,00 zł, w dziale 921  „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 

5.500,00 zł, 

6) Uchwałą Nr XXVII/265/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 kwietnia 2021r.: 

● plan dochodów budżetu: 

- zwiększono o kwotę 698.885,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, 

● plan wydatków budżetu: 

- zwiększono o kwotę 698.885,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, 

7) Zarządzeniem Nr 45/21 Burmistrza Nasielska z dnia 30 kwietnia 2021r.: 

● plan dochodów budżetu: 

- zwiększono o kwotę 588.652,92 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 

588.562,92 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 90,00 zł, 

● plan wydatków budżetu: 

- zmniejszono o kwotę 11.379,06 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 

3.959,06 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 5.420,00 zł, w dziale 855 

„Rodzina” o kwotę 2.000,00 zł,  

- zwiększono o kwotę 600.031,98 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 

588.562,92 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 3.959,06 zł, w dziale 801 

„Oświata i wychowanie” o kwotę 5.420,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 2.090,00 zł,  

8) Uchwałą Nr XXVIII/267/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 maja 2021r.: 

● plan dochodów budżetu: 

- zwiększono o kwotę 2.924.613,48 zł, w tym: w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 50.120,00 zł, 

w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 2.874.493,48 zł, 

● plan wydatków budżetu:  

- zmniejszono o kwotę 1.043.521,27 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 

975.505,24 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 32.176,03 zł, w dziale 

754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 1.500,00 zł, w dziale 

851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 14.000,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 

13.887,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 6.453,00 zł,   

- zwiększono o kwotę 3.968.134,75 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 

3.764.972,30 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 2.555,00 zł, w dziale 754 
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„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 1.500,00 zł, w dziale 851 

„Ochrona zdrowia” o kwotę 64.000,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 157,00 

zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 20.183,00 zł, w dziale  900 

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 28.591,42 zł, w dziale 921 

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 86.176,03 zł,  

9) Zarządzeniem Nr 57/21 Burmistrza Nasielska z dnia 31 maja 2021r.:  

● plan dochodów budżetu: 

- zwiększono o kwotę 1.000,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”, 

● plan wydatków budżetu: 

- zmniejszono o kwotę 205.952,69 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o 

kwotę 48.392,11 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 133.341,78 zł, w dziale 

852 „Pomoc społeczna” o kwotę 2.000,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka 

wychowawcza” o kwotę 7.590,52 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 10.628,28 zł, w dziale 

900  „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 3.000,00 zł, 

- zwiększono o kwotę 205.952,69 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 

48.392,11 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 133.341,78 zł, w dziale 852 

„Pomoc społeczna” o kwotę 3.000,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 

o kwotę 7.590,52 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 10.628,28 zł, w dziale 900  

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 3.000,00 zł, 

10) Uchwałą Nr XXIX/277/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 czerwca 2021r.: 

● plan dochodów budżetu: 

- zmniejszono o kwotę 160.050,00 zł, w tym: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o 

kwotę 80.000,- zł, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem ” o kwotę 80.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 50,00 zł, 

- zwiększono o kwotę 2.600.579,77 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 

12.037,67 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 623,00 zł, w dziale 700 

„Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 377.089,00 zł, w dziale 710 „Działalność usługowa” o 

kwotę 5.000,00zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 180.100,00 zł, w dziale 

754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 200,00 zł, w dziale 

756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ” o kwotę 

139.571,00 zł, w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 2.078.016,10 zł, w dziale 801 

„Oświata i wychowanie” o kwotę 30.478,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka 

wychowawcza” o kwotę 1.635,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 3.996,00 zł, w dziale 

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 1.740,00 zł, w dziale 926 

„Kultura fizyczna” o kwotę 94,00 zł, 

● plan wydatków budżetu:  

- zmniejszono o kwotę 328.641,82 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 

224.697,49 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 17.003,97 zł, w dziale 

750 „Administracja publiczna” o kwotę 581,36 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o 

kwotę 86.259,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 100,00 zł,  

- zwiększono o kwotę 2.769.171,59 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 

117.069,67 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 127.057,17 zł, w dziale 700 

„Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 17.003,97 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” 

o kwotę 392.281,36 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 2.104.628,42 zł, w 

dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 100,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka 

wychowawcza” o kwotę 1.635,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 3.996,00 zł, w dziale  

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 3.000,00 zł, w dziale 926 

„Kultura fizyczna” o kwotę 2.400,00 zł, 
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11) Zarządzeniem Nr 71/21 Burmistrza Nasielska z dnia 30 czerwca 2021r.:  

● plan dochodów budżetu: 

- zwiększono o kwotę 304.608,24 zł, w tym: w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 

219.962,24 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 53.100,00 zł, w dziale 854 

„Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 5.976,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 

25.570,00 zł, 

● plan wydatków budżetu: 

- zmniejszono o kwotę 364.300,00 zł, w tym: w dziale „Transport i łączność” o kwotę 

349.000,- zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 15.300,00 zł, 

- zwiększono o kwotę 668.908,24 zł, w tym: w dziale „Transport i łączność” o kwotę 

349.000,- zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 235.262,24 zł, w dziale 852 

„Pomoc społeczna” o kwotę 53.100,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 

o kwotę 5.976,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 25.570,00 zł. 

 

Po wprowadzonych w  I półroczu 2021 roku zmianach, plan dochodów i wydatków budżetu 

Gminy Nasielsk przedstawiał się następująco: 

Dochody             107.952.198,31 zł, w tym: 

1) dochody bieżące       101.267.868,73 zł, 

2) dochody majątkowe         6.684.329,58 zł, 

Wydatki              128.636.217,71 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące       100.183.119,13 zł, 

2) wydatki majątkowe        28.453.098,58 zł. 
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 Dochody budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody 

bieżące i majątkowe według  źródeł powstania 

 

Dział Źródło 

Uchwała 

Budżetowa 

Plan (w zł)  

 Zmiany planu  
 Plan po 

zmianach  

Wykonanie za      

I półrocze 

2021r. (w zł) 

Wykonanie 

za I 

półrocze 

2021r. 

(w %) 

1 2 3 4 5 6 7 

010 Rolnictwo i łowiectwo                       -               600 600,59             600 600,59             589 019,90     98,07% 

  bieżące                       -               600 600,59             600 600,59             589 019,90     98,07% 

  Wpływy z pozostałych odsetek                       -                      155,00                    155,00                    158,47     102,24% 

  Wpływy z różnych dochodów                       -                      300,00                    300,00                    298,51     99,50% 

  

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami 

                      -               588 562,92             588 562,92             588 562,92     100,00% 

  

Dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy 

lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego 

                      -                 11 582,67               11 582,67                            -       0,00% 

020 Leśnictwo            3 500,00                           -                   3 500,00                 3 390,20     96,86% 

  bieżące            3 500,00                           -                   3 500,00                 3 390,20     96,86% 

  

Wpływy 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 

           3 500,00                           -                   3 500,00                 3 390,20     96,86% 

600 Transport i łączność          12 000,00          3 717 546,48          3 729 546,48             348 798,54     9,35% 

  

bieżące          12 000,00             843 053,00             855 053,00             348 798,54     40,79% 

Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw 

         12 000,00                           -                 12 000,00                 4 367,13     36,39% 

Wpływy z różnych opłat                       -                      612,00                    612,00                    612,00     100,00% 

Wpływy z pozostałych odsetek                       -                        11,00                      11,00                      10,41     94,64% 
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Środki na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących gmin, 

powiatów (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych, 

związków powiatów) 

samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł 

                      -               842 430,00             842 430,00             343 809,00     40,81% 

  majątkowe                       -            2 874 493,48          2 874 493,48                            -       0,00% 

  

Dotacja celowa otrzymana z 

tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych  

                      -               900 000,00             900 000,00                            -       0,00% 

  

Środki otrzymane z 

państwowych funduszy celowych 

na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek sektora 

finansów publicznych 

                      -            1 974 493,48          1 974 493,48                            -       0,00% 

700 Gospodarka mieszkaniowa     1 360 000,00               67 089,00          1 427 089,00             921 326,29     64,56% 

  bieżące     1 130 000,00     -        18 731,00          1 111 269,00             604 544,29     54,40% 

  
Wpływy z opłat za trwały zarząd, 

użytkowanie i służebności 
         10 000,00                 1 665,00               11 665,00               11 718,13     100,46% 

  

Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw 

         80 000,00     -        80 000,00                            -                              -       0,00% 

  

Wpływy z opłat z tytułu 

użytkowania wieczystego 

nieruchomości 

         90 000,00               54 000,00             144 000,00             143 550,12     99,69% 

  

Wpływy  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 

       550 000,00                           -               550 000,00             242 994,32     44,18% 

  Wpływy z pozostałych odsetek                       -                   5 000,00                 5 000,00                 5 683,10     113,66% 

  

Wpływy z tytułu kosztów 

egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień 

                      -                      604,00                    604,00                    661,20     109,47% 

  Wpływy z rożnych dochodów        400 000,00                           -               400 000,00             199 937,42     49,98% 

  majątkowe        230 000,00               85 820,00             315 820,00             316 782,00     100,30% 

  

Wpływy z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego 

przysługującego osobom 

fizycznym w prawo własności 

         30 000,00                    500,00               30 500,00               31 468,20     103,17% 

  

Wpłaty z tytułu odpłatnego 

nabycia prawa własności oraz 

prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości 

       200 000,00               85 320,00             285 320,00             285 313,80     100,00% 
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710 Działalność usługowa            7 000,00                 5 000,00               12 000,00                 5 000,00     41,67% 

  bieżące            7 000,00                 5 000,00               12 000,00                 5 000,00     41,67% 

  Wpływy z różnych dochodów                       -                   5 000,00                 5 000,00                 5 000,00     100,00% 

  

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na zadania 

bieżące realizowane przez gminę 

na podstawie porozumień z 

organami administracji rządowej 

           7 000,00                           -                   7 000,00                            -       0,00% 

750 Administracja publiczna        289 584,00             242 780,90             532 364,90             235 008,84     44,14% 

  bieżące        289 584,00               74 780,90             364 364,90             235 008,84     64,50% 

  Wpływy z pozostałych odsetek               200,00                    700,00                    900,00                    778,63     86,51% 

  

Wpływy z tytułu kar i 

odszkodowań wynikających z 

umów 

              5 700,00                 5 700,00                 5 723,10     100,41% 

  Wpływy z różnych dochodów        130 500,00                 5 700,00             136 200,00               81 563,70     59,89% 

  

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami 

       158 884,00               34 354,00             193 238,00             118 601,01     61,38% 

  

Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z 

realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych 

ustawami 

                      -                             -                              -                        15,50     0,00% 

  

Środki na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących gmin, 

powiatów (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych, 

związków powiatów) 

samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł 

                      -                 28 326,90               28 326,90               28 326,90     100,00% 

  majątkowe                       -               168 000,00             168 000,00                            -       0,00% 

  

Dotacja celowa otrzymana z 

tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych  

                      -               168 000,00             168 000,00                            -       0,00% 

751 

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 

           3 957,00                           -                   3 957,00                 1 983,00     50,11% 

  

bieżące            3 957,00                           -                   3 957,00                 1 983,00     50,11% 

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami 

           3 957,00                           -                   3 957,00                 1 983,00     50,11% 
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752 Obrona narodowa            5 000,00                           -                   5 000,00                            -       0,00% 

  
bieżące            5 000,00                           -                   5 000,00                            -       0,00% 

Wpływy z różnych dochodów            5 000,00                           -                   5 000,00                            -       0,00% 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 
                      -                      200,00                    200,00                    300,00     150,00% 

  bieżące                       -                      200,00                    200,00                    300,00     150,00% 

  

Wpływy z tytułu grzywien, 

mandatów i innych kar 

pieniężnych od osób fizycznych 

                      -                      200,00                    200,00                    300,00     150,00% 

756 

Dochody od osób prawnych, od 

osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających 

osobowości  prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem 

  27 849 000,00               83 671,00        27 932 671,00        15 648 653,37     56,02% 

  bieżące   27 849 000,00               83 671,00        27 932 671,00        15 648 653,37     56,02% 

  
Wpływy z podatku dochodowego 

od osób fizycznych 
  16 500 000,00                           -          16 500 000,00          8 111 997,00     49,16% 

  
Wpływy z podatku dochodowego 

od osób prawnych 
       150 000,00                           -               150 000,00               87 525,81     58,35% 

  
Wpływy z podatku od 

nieruchomości 
    7 900 000,00                           -            7 900 000,00          4 954 412,28     62,71% 

  Wpływy z podatku rolnego        969 000,00                           -               969 000,00             689 751,44     71,18% 

  Wpływy z podatku leśnego          72 000,00                           -                 72 000,00               50 051,38     69,52% 

  
Wpływy z podatku od środków 

transportowych 
       467 000,00                           -               467 000,00             333 862,97     71,49% 

  

Wpływy z podatku od 

działalności  gospodarczej osób 

fizycznych, opłacany w formie 

karty podatkowej 

         23 000,00                           -                 23 000,00                 2 722,02     11,83% 

  
Wpływy z podatku od spadków i 

darowizn 
         80 000,00                           -                 80 000,00               55 454,19     69,32% 

  Wpływy z opłaty skarbowej        100 000,00                           -               100 000,00               77 495,87     77,50% 

  Wpływy z opłaty targowej          80 000,00     -        80 000,00                            -                              -       0,00% 

  
Wpływy z opłat za zezwolenia na 

sprzedaż alkoholu 
       370 000,00               24 100,00             394 100,00             297 122,31     75,39% 

  

Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw 

       200 000,00               50 000,00             250 000,00             245 747,51     98,30% 

  

Wpływy z tytułu kosztów 

egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień 

                      -                   6 082,00                 6 082,00               10 744,73     176,66% 

  
Wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych 
       805 000,00                           -               805 000,00             585 950,57     72,79% 

  

Wpływy z odsetek od 

nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat 

         70 000,00                           -                 70 000,00               26 988,32     38,55% 

  Wpływy z pozostałych odsetek                       -                      417,00                    417,00                    503,97     120,86% 

  

Rekompensaty utraconych 

dochodów w podatkach i 

opłatach lokalnych 

         63 000,00               83 072,00             146 072,00             118 323,00     81,00% 
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758 Różne rozliczenia   28 165 118,00          1 998 538,10        30 163 656,10        18 482 428,10     61,27% 

  bieżące   28 165 118,00     -        79 478,00        28 085 640,00        16 404 412,00     58,41% 

  
Subwencje ogólne z budżetu 

państwa 
  28 165 118,00     -        79 478,00        28 085 640,00        16 404 412,00     58,41% 

  majątkowe                       -            2 078 016,10          2 078 016,10          2 078 016,10     100,00% 

  

Wpłata środków finansowych z 

niewykorzystanych w terminie 

wydatków, które nie wygasają z 

upływem roku 

                      -            2 078 016,10          2 078 016,10          2 078 016,10     100,00% 

801 Oświata i wychowanie     1 113 833,00             949 275,24          2 063 108,24          1 473 708,87     71,43% 

  

bieżące     1 113 833,00             949 275,24          2 063 108,24          1 473 708,87     71,43% 

Wpływy z opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego 
         90 000,00                 1 000,00               91 000,00               42 642,27     46,86% 

Wpływy 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 

           7 000,00                           -                   7 000,00                 1 994,76     28,50% 

Wpływy z pozostałych odsetek            2 200,00                           -                   2 200,00                      12,95     0,59% 

Wpływy z różnych dochodów          98 200,00               29 428,00             127 628,00             117 871,65     92,36% 

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminom 

(związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami  

                      -               194 962,24             194 962,24             194 962,24     100,00% 

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków 

powiatowo - gminnych) 

       916 433,00               25 000,00             941 433,00             458 225,00     48,67% 

Dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy 

lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego 

                      -               698 885,00             698 885,00             658 000,00     94,15% 

851 Ochrona zdrowia               600,00                           -                      600,00                    515,00     85,83% 

  

bieżące               600,00                           -                      600,00                    515,00     85,83% 

Wpływy z różnych dochodów                       -                             -                              -                      368,00     0,00% 
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Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminom 

(związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami  

              600,00                           -                      600,00                    147,00     24,50% 

852 Pomoc społeczna        900 860,00               84 957,00             985 817,00             549 457,47     55,74% 

  bieżące        900 860,00               84 957,00             985 817,00             549 457,47     55,74% 

  Wpływy z usług          30 000,00                           -                 30 000,00               18 585,71     61,95% 

  
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 

lat ubiegłych 
              100,00                           -                      100,00                 5 203,97     5203,97% 

  Wpływy z pozostałych odsetek               100,00                           -                      100,00                      27,40     27,40% 

  Wpływy z różnych dochodów          33 200,00                           -                 33 200,00               19 626,23     59,12% 

  

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnych) ustawami 

         78 360,00     -        35 166,00               43 194,00               27 129,00     62,81% 

  

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych) 

       759 100,00               98 750,00             857 850,00             457 388,00     53,32% 

  

Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z 

realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych 

ustawami 

                      -                             -                              -                      124,16     0,00% 

  

Środki na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących gmin, 

powiatów (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych, 

związków powiatów) 

samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł 

                      -                 21 373,00               21 373,00               21 373,00     100,00% 

854 
Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
                      -                 62 154,00               62 154,00               62 154,00     100,00% 

  

bieżące                       -                 62 154,00               62 154,00               62 154,00     100,00% 

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych) 

                      -                 62 154,00               62 154,00               62 154,00     100,00% 

855 Rodzina   32 965 100,00             700 000,00        33 665 100,00        17 254 391,48     51,25% 

  bieżące   32 965 100,00     -      500 000,00        32 465 100,00        16 054 391,48     49,45% 

  Wpływy z usług        550 000,00                           -               550 000,00             294 738,24     53,59% 
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Wpływy z odsetek od dotacji 

oraz płatności: wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem 

procedur, o których mowa w art. 

184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości 

           5 600,00                           -                   5 600,00                    778,27     13,90% 

  Wpływy z pozostałych odsetek            1 000,00                           -                   1 000,00                      25,31     2,53% 

  
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 

lat ubiegłych 
         51 000,00                           -                 51 000,00               29 347,48     57,54% 

  Wpływy z różnych dochodów        200 500,00                 3 596,00             204 096,00               65 837,95     32,26% 

  

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnych) ustawami 

    9 084 000,00     -      424 716,00          8 659 284,00          4 022 481,00     46,45% 

  

Dotacja celowa otrzymana z 

budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo - 

gminnych) 

                      -                 50 120,00               50 120,00                            -       0,00% 

  

Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z 

realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych 

ustawami 

         80 000,00                           -                 80 000,00               27 792,23     34,74% 

  

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej zlecone gminom 

(związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnych), związane 

z realizacją świadczenia 

wychowawczego stanowiącego 

pomoc państwa w wychowaniu 

dzieci 

  22 993 000,00     -      129 000,00        22 864 000,00        11 613 391,00     50,79% 

  majątkowe                       -            1 200 000,00          1 200 000,00          1 200 000,00     100,00% 

  

Dotacja celowa otrzymana z 

budżetu państwa na realizację 

inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych gmin 

(związków gmin, związków 

powiatowo - gminnych) 

                      -            1 200 000,00          1 200 000,00          1 200 000,00     100,00% 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
    6 715 000,00               49 740,00          6 764 740,00          3 527 333,45     52,14% 

  
                                                       

bieżące 
    6 715 000,00                 1 740,00          6 716 740,00          3 479 333,45     51,80% 

  Wpływy z opłaty produktowej                       -                             -                              -                          0,61     0,00% 

  

Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw 

    6 700 000,00                           -            6 700 000,00          3 444 299,35     51,41% 
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  Wpływy z różnych opłat          15 000,00                           -                 15 000,00                 8 635,93     57,57% 

  

Wpływy z odsetek od 

nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat  

                      -                             -                              -                   7 269,63     0,00% 

  

Wpływy z tytułu kosztów 

egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień 

                      -                             -                              -                   8 388,91     0,00% 

  

Środki otrzymane od pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na 

realizację zadań bieżących 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych 

                      -                             -                              -                   9 000,00     0,00% 

  
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 

lat ubiegłych 
                      -                   1 740,00                 1 740,00                 1 739,02     99,94% 

  majątkowe                       -                 48 000,00               48 000,00               48 000,00     100,00% 

  

Dotacja celowa otrzymana z 

tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych  

                      -                 48 000,00               48 000,00               48 000,00     100,00% 

926 Kultura fizyczna                       -                        94,00                      94,00                      93,80     99,79% 

  bieżące                        -                        94,00                      94,00                      93,80     99,79% 

  
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 

lat ubiegłych 
                      -                          2,00                        2,00                        2,00     100,00% 

  Wpływy z różnych dochodów                       -                        92,00                      92,00                      91,80     99,78% 

bieżące   99 160 552,00          2 107 316,73      101 267 868,73        55 460 764,21     54,77% 

majątkowe        230 000,00          6 454 329,58          6 684 329,58          3 642 798,10     54,50% 

Ogółem:   99 390 552,00          8 561 646,31      107 952 198,31        59 103 562,31     54,75% 

 

Dochody budżetu Gminy Nasielsk ustalone, po wprowadzonych w I półroczu 2021r. po 

zmianach, w wysokości 107.952.198,31 zł zrealizowano w wysokości 59.103.562,31 zł, co 

stanowi 54,75 % planu, w tym: 

1)    dochody bieżące zaplanowane w wysokości 101.267.868,73 zł, zrealizowano  w 

wysokości 55.460.764,21 zł, co stanowi 54,77 % planu, 

2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 6.684.329,58 zł  zrealizowano 

w wysokości 3.642.798,10 zł, co stanowi 54,50 % planu. 

Realizacja dochodów majątkowych nastąpi w II półroczu 2021r. po wykonaniu i rozliczeniu 

zadań inwestycyjnych. 

Realizacja dochodów budżetu  Gminy Nasielsk w I półroczu 2021 roku przedstawia się 

w poszczególnych działach następująco:  

 

DZIAŁ 010  ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO  

Ustalony w dziale plan dochodów bieżących w wysokości 600.600,59 zł zrealizowano w 

wysokości 589.019,90 zł, co stanowi 98,07% planu, w tym: 

-  pozostałe odsetki, plan 155,00 zł, realizacja 158,47 zł (102,24% planu), 

- wpływy z różnych dochodów, plan 300,00 zł, realizacja 298,51 zł (99,50% planu), 
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- dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego na zwrot I transzy  podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym zaplanowana w wysokości 

588.562,92 zł została zrealizowana w wysokości 588.562,92 zł (100,00% planu), 

- dotacja w ramach KSOW z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, plan 

11.582,67 zł nie został zrealizowany, realizacja w II półroczu po rozliczeniu zadania. 

 

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 

Ustalony w dziale plan dochodów bieżących w wysokości 3.500,00 zł  został  zrealizowany 

w wysokości 3.390,20 zł (96,86% planu).  

Uzyskane  dochody to wpływający do gminy, ze starostw powiatowych, czynsz płacony przez 

koła łowieckie za dzierżawę obwodów łowieckich.  

 

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

Planowane w dziale dochody w wysokości 3.729.546,48 zł zostały zrealizowane w wysokości 

348.798,54 zł (9,35% planu), w tym: 

1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 855.053,00 zł zostały zrealizowane 

w wysokości 348.798,54 zł (40,79% planu), w tym: 

- dochody z wpływy z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków na terenie Gminy 

Nasielsk, plan 12.000,00 zł, realizacja 4.367,13 zł (36,39% planu), 

- wpływy z różnych opłat, plan 612,00 zł, realizacja 612,00 zł (100% planu),  

- wpływy z pozostałych odsetek, plan 11,00 zł, realizacja 10,41 zł (94,64% planu), 

- środki na dofinansowanie przejazdów regionalnych od Wojewody Mazowieckiego, plan 

842.430,00 zł, realizacja 343.809,00 zł (40,81% planu), 

2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 2.874.493,48 zł nie zostały zrealizowane w 

tym: 

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, plan w 

wysokości 900.000,00 zł nie został zrealizowany. Dotacja na przebudowę ul. Krupki w 

Nasielsku do realizacji w II półroczu 2021r. 

- środki otrzymane z Rządowego Programu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Przechodniej w 

Nasielsku, plan 1.974.493,48 zł do realizacji w II półroczu 2021r. 

 

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Plan dochodów w dziale ustalony w wysokości 1.427.089,00 zł zrealizowano w wysokości 

921.326,29 zł, co stanowi 64,56% planu, w tym: 

1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 1.111.269,00 zł zostały zrealizowane 

w wysokości 604.544,29 zł (54,40% planu), w tym: 

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, plan 11.665,00 zł, realizacja 

11.718,13 zł (100,46% planu), 

- wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości 

144.000,00 zł zrealizowano w wysokości 143.550,12 zł (99,69% planu), 

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zaplanowane w wysokości 

550.000,00 zł zrealizowano w wysokości 242.994,32 zł (44,18% planu), 

- pozostałe odsetki, plan 5.000,00 zł  zrealizowano w wysokości 5.683,10 zł (113,66% planu), 

- wpływy z różnych dochodów, plan 400.000,00 zł, realizacja 199.937,42 zł (49,98% planu), 

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 

604,00 zł zrealizowano wysokości 661,20 zł (109,47% planu), 

2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 315.820,00 zł zostały zrealizowane w 

wysokości 316.782,00 zł (100,30% planu). Wpływ ze sprzedaży mienia gminnego i 

odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego. 
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DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

Zaplanowane w dziale dochody bieżące w wysokości 12.000,00 zł, zostały zrealizowane w 

wysokości 5.000,00 (41,67% planu), w tym: 

- wpływy z różnych dochodów, plan 5.000,00 zł, realizacja 5.000,00 zł (100% planu), 

- dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy zaplanowana w wysokości 7.000,00 zł nie została 

wykonana. Realizacja w II półroczu 2021r. po rozliczeniu zadania. 

 

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Dochody działu zaplanowane w wysokości 532.364,90 zł zostały zrealizowane w wysokości 

235.008,84 zł  (44,14% planu), w tym: 

1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 364.364,90 zł zostały zrealizowane 

w wysokości 235.008,84 zł (64,50% planu), w tym: 

- pozostałe odsetki, plan 900,00 zł zrealizowano w wysokości 778,63 zł (86,51% planu), 

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan 5.700,00 zł, realizacja 

5.723,10 zł (100,41% planu), 

- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 136.200,00 zł zrealizowano 

w wysokości 81.563,70 zł (59,89% planu); zrealizowane dochody to głównie wpływy 

z Urzędu Pracy otrzymane z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 

prace interwencyjne i społecznie użyteczne, 

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowane w wysokości 

193.238,00 zł (na zadania realizowane przez USC, Wydział Zarządzania Kryzysowego, 

Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej) zrealizowano w wysokości 118.601,01 zł (61,38% 

planu),  

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano 

w wysokości 15,50 zł, 

- środki z PFRON na zainstalowanie platformy przychodowej w wysokości 28.326,90 zł 

zostały zrealizowane w 100%, 

2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 168.000,00 nie zostały zrealizowane. 

Dotacja na zainstalowanie stacji ładowania pojazdów z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego do realizacji w II półroczu 2021r. po rozliczeniu zadania. 

 

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH  ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  

KONTROLI  I  OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

Zaplanowane w dziale dochody bieżące z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie 

w wysokości 3.957,00 zł wykonano w wysokości 1.983,00 zł (50,11% planu).  

Otrzymana dotacja przeznaczona na aktualizację list wyborców. 

 

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 

Plan dochodów bieżących w dziale ustalony w wysokości 5.000,00 zł nie został zrealizowany 

- wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów żołnierzom powołanych z rezerwy.  

 

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 

Plan dochodów bieżących w dziale w wysokości 200,00 zł zrealizowano w wysokości 300,00 

zł (150% planu). Wpływy z mandatów.  
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DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM  

Zaplanowane w dziale dochody bieżące w wysokości 27.932.671,00 zł zrealizowano 

w wysokości 15.648.653,37 zł, co stanowi 56,02% planu. 

Realizacja dochodów w dziale przedstawia się następująco:  

- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowany w wysokości 16.500.000,00 zł 

zrealizowano w wysokości 8.111.997,00 zł, co stanowi 49,16% planu, 

- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany w wysokości 150.000,00 zł 

zrealizowano w wysokości 87.525,81 zł (58,35% planu), 

- podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 7.900.000,00 zł  zrealizowano 

w wysokości 4.954.412,28 zł (62,71% planu), 

- podatek rolny zaplanowany w wysokości 969.000,00 zł zrealizowano w wysokości 

689.751,44 zł (71,18% planu), 

- podatek leśny zaplanowany w wysokości 72.000,00 zł zrealizowano w wysokości 50.051,38 

zł (69,52% planu), 

- podatek od środków transportowych planowany w wysokości 467.000,00 zł zrealizowano 

w wysokości  333.862,97 zł (71,49% planu ), 

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 

zaplanowany w wysokości 23.000,00 zł zrealizowano w wysokości 2.722,02 zł (11,83%),  

- podatek od spadków i darowizn planowany w wysokości 80.000,00 zł zrealizowano 

w wysokości  55.454,19 zł (69,32% planu), 

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł zrealizowano 

w wysokości 77.495,87 zł (77,50% planu), 

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 

394.100,00 zł zrealizowano w wysokości 297.122,31 zł (75,39% planu), 

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw zaplanowane w wysokości 250.000,00 zł, zostały zrealizowane 

w wysokości 245.747,51 zł (98,30% planu), wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego,  

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 

6.082,00 zł zrealizowano wysokości 10.744,73 zł (176,66% planu), 

- podatek od czynności cywilnoprawnych planowany w wysokości 805.000,00 zł 

zrealizowano w wysokości 585.950,57 zł  (72,79% planu), 

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 70.000,00 zł, realizacja 

26.988,32 zł (38,55% planu), 

- pozostałe odsetki, plan 417,00 zł zrealizowano w wysokości 503,97 zł (120,86% planu), 

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, plan 146.072,00 zł, 

realizacja 118.323,00 zł (81,00% planu), rekompensata opłaty targowej oraz z PFRON. 

 

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA  

Plan dochodów w dziale wynoszący 30.163.646,10 zł zrealizowano w wysokości 

18.482.428,10 zł (61,27% planu), w tym: 

1) Dochody bieżące, plan 28.085.640,00 zł zrealizowano w wysokości 16.404.412,00 zł 

(58,41% planu), w tym: 

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana 

w wysokości 20.467.109,00 zł została zrealizowana w wysokości 12.595.144,00 zł 

(61,54%), 

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zaplanowana w wysokości 7.618.531,00 zł 

została zrealizowana w wysokości 3.809.268,00 zł (50,00%). 

2) Dochody majątkowe, plan 2.078.016,10 zł zrealizowano w 100%. Środki niewykorzystane 

w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku. 
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DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Zaplanowane w dziale dochody bieżące w wysokości 2.063.108,24 zł zrealizowano 

w wysokości 1.473.708,87 zł (71,43% planu), w tym: 

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowane w wysokości 

91.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 42.642,27 zł (46,86% planu), 

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek oraz 

innych umów o podobnym charakterze  zaplanowane w wysokości 7.000,00 zł  zostały 

zrealizowane w wysokości 1.994,76 zł (28,50% planu), 

- pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 2.200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 

12,95 zł (0,59% planu), 

- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 127.628,00 zł zostały zrealizowane 

w wysokości 117.871,65 zł (92,36% planu), 

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, plan 194.962,24 zł, realizacja 

194.962,24 zł (100% planu), dotacja podręcznikowa, 

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin) zaplanowana w wysokości 941.433,00 zł została zrealizowana 

w wysokości 458.225,00 zł (48,67% planu). Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań 

w zakresie wychowania przedszkolnego, 

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, plan 

698.885,00 zł, realizacja 658.000,00 zł (94,15% planu), dotacja na realizację programu 

„Dostępna szkoła”. 

 

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA  

Zaplanowane w dziale dochody bieżące w wysokości 600,00 zł zostały zrealizowane 

w wysokości 515,00 zł (85,83% planu), w tym: 

- wpływy z różnych dochodów realizacja 368,00 zł, 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 

zaplanowana w wysokości 600,00 zł  została zrealizowana w wysokości 147,00 zł (24,50% 

planu). 

 

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 

Dochody bieżące działu zaplanowane w wysokości 985.817,00 zł zrealizowano w wysokości 

549.457,47 zł, co stanowi 55,74% planu, w tym: 

- wpływy z usług zaplanowane w wysokości 30.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 

18.585,71 zł (61,95% planu), 

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 100,00 zł został zrealizowany w 

wysokości 5.203,97 zł (5203,97% planu), 

- pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 100,00 zł zrealizowano w wysokości  27,40 zł 

(27,40% planu), 

- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 33.200,00 zł zrealizowano 

w wysokości 19.626,23 zł (59,12% planu), 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

zaplanowane w wysokości 43.194,00 zł zrealizowano w wysokości 27.129,00 zł (62,81% 

planu),  
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- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin) zaplanowane w wysokości 857.850,00 zł zrealizowano w wysokości 

457.388,00 zł (53,32 % planu), 

 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowane w wysokości  

124,16 zł, 

- środki otrzymane na przeciwdziałanie COVID – 19 „Wspieraj Seniora”, plan 21.373,00 zł 

zrealizowany w 100%. 

 

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

Dochody bieżące działu to dotacja celowa otrzymana z budżetu  państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowana w wysokości 62.154,00 zł 

została zrealizowana w wysokości 62.154,00 zł (100,00% planu). 

Dotacja celowa  przeznaczona na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla 

uczniów pochodzących z najuboższych rodzin . 

 

DZIAŁ 855 RODZINA 

Dochody działu zaplanowane w wysokości 33.665.100,00 zł zrealizowano w wysokości 

17.254.391,48 zł, co stanowi 51,25% planu, w tym: 

1) Dochody bieżące, plan 32.465.100,00 zł zrealizowano w wysokości 16.054.391,48 zł 

(49,45% planu), w tym: 

- wpływy z usług zaplanowane w wysokości 550.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 

294.738,24 zł (53,59% planu), opłata za żłobek, 

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 

lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 5.600,00 zł, realizacja 778,27 zł (13,90% 

planu), 

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 51.000,00 zł został zrealizowany w 

wysokości 29.347,48 zł (57,54% planu), 

- pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł zrealizowano w wysokości  25,31 

zł (2,53% planu), 

- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 204.096,00 zł zrealizowano 

w wysokości 65.837,95 zł (32,26% planu), 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

zaplanowane w wysokości 8.659.284,00 zł zrealizowano w wysokości 4.022.481,00 zł 

(46,45% planu),  

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 80.000,00 zł,  

zrealizowane w wysokości  27.792,23 zł (34,74% planu), 

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, plan 

50.120,00 nie został zrealizowany, 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych), związane z 

realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu 

dzieci, plan 22.864.000,00 zł, realizacja 11.613.391,00 zł(50,79% planu). Realizacja 

programu 500+. 

2) Dochody majątkowe, plan 1.200.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.200.000,00 zł 

(100% planu). Dotacja w ramach programu MALUCH+ na budowę żłobka w Starych 

Pieścirogach. 
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DZIAŁ 900 GOSPODARKA  KOMUNALNA I  OCHRONA ŚRODOWISKA 

Zaplanowane w dziale dochody w wysokości 6.764.740,00 zł zrealizowano w wysokości 

3.527.333,45 zł, co stanowi  52,14% planu, w tym: 

1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 6.716.740,00 zł zostały zrealizowane w 

wysokości 3.479.333,45 zł (51,80% planu), w tym: 

- wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł zrealizowano w wysokości 

8.635,93 zł (57,57% planu),  

- wpływy z opłaty produktowej, realizacja 0,61 zł, 

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw zaplanowane w wysokości 6.700.000,00 zł zrealizowane w 

wysokości 3.444.299,35 zł (51,41% planu). Zrealizowane dochody to wpływ opłat za 

odbieranie i transport odpadów komunalnych z tzw. „ustawy śmieciowej”, 

- odsetki od nieterminowych wpłat realizacja 7.269,63 zł, 

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień realizacja 

8.388,91 zł, 

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, plan 1.740,00 zł, realizacja 1.739,02 zł (99,94% planu), 

- środki otrzymane z WFOŚIGW na utrzymanie punktu informacyjnego „Czyste Powietrze” 

zrealizowano w wysokości 9.000,00 zł, 

2) dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 48.000,00 zł (100% planu) dotacja 

na instalacje stacji meteorologicznej. 

 

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 

Dochody bieżące działu zaplanowane w wysokości 94,00 zł zrealizowano w wysokości 93,80 

zł, co stanowi 99,79% planu, w tym: wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z rozliczeń z 

lat ubiegłych. 
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Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na 

wydatki bieżące i majątkowe 

Klasyfikacja 

Uchwała 

Budżetowa 

Plan (w zł)  

Zmiana planu  Plan po zmianach 

  Wykonanie za               

I półrocze 2021r. 

(w zł) 

Wykonanie 

za                  

I półrocze  

2021r. 

(w %) 

1  2 3  4 5 6 

010 Rolnictwo i łowiectwo         136 880,00               825 632,59             962 512,59           631 342,87     65,59% 

  

01009 Spółki wodne                        -                   20 000,00               20 000,00                         -       0,00% 

bieżące                        -                   20 000,00               20 000,00                         -       0,00% 

01010 
Infrastruktura wodociągowa i 

sanitacyjna wsi         100 000,00     
          188 000,00             288 000,00             10 000,00     3,47% 

                                                

majątkowe         100 000,00     
          188 000,00             288 000,00             10 000,00     3,47% 

01030 Izby rolnicze           19 380,00                             -                 19 380,00             13 048,97     67,33% 

bieżące           19 380,00                             -                 19 380,00             13 048,97     67,33% 

01041 
Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 
                       -                   11 582,67               11 582,67                         -       0,00% 

bieżące                        -                   11 582,67               11 582,67                         -       0,00% 

01042 
Wyłączenie z produkcji 

gruntów rolnych 
            2 500,00                 17 487,00               19 987,00             19 730,98     98,72% 

bieżące             2 500,00                 17 487,00               19 987,00             19 730,98     98,72% 

01095 Pozostała działalność           15 000,00               588 562,92             603 562,92           588 562,92     97,51% 

bieżące                        -                 588 562,92             588 562,92           588 562,92     100,00% 

majątkowe           15 000,00                             -                 15 000,00                         -       0,00% 

020 Leśnictwo             3 500,00                             -                   3 500,00                         -       0,00% 

  
02095 Pozostała działalność             3 500,00                             -                   3 500,00                         -       0,00% 

bieżące             3 500,00                             -                   3 500,00                         -       0,00% 

600 Transport i łączność      5 849 074,49            7 842 936,66        13 692 011,15        1 583 366,06     11,56% 

  

60004 Lokalny transport zbiorowy         107 000,00               842 430,00             949 430,00           386 298,10     40,69% 

bieżące         107 000,00               842 430,00             949 430,00           386 298,10     40,69% 

60013 Drogi publiczne wojewódzkie         169 100,00     -          56 435,00             112 665,00               3 710,00     3,29% 

bieżące             6 100,00                             -                   6 100,00               3 710,00     60,82% 

majątkowe         163 000,00     -          56 435,00             106 565,00                         -       0,00% 

60014 Drogi publiczne powiatowe           13 300,00                      200,00               13 500,00             12 873,62     95,36% 

bieżące           13 300,00                      200,00               13 500,00             12 873,62     95,36% 

60016  Drogi publiczne gminne      5 559 674,49            3 886 741,66          9 446 416,15        1 180 484,34     12,50% 

bieżące      1 327 821,61               562 973,37          1 890 794,98           646 326,60     34,18% 

majątkowe      4 231 852,88            3 323 768,29          7 555 621,17           534 157,74     7,07% 

  60018 
Działalność Funduszu Dróg 

Samorządowych 
                       -              3 170 000,00          3 170 000,00                         -       0,00% 

  majątkowe                        -              3 170 000,00          3 170 000,00                         -       0,00% 
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630 Turystyka         242 570,00               150 000,00             392 570,00             54 648,90     13,92% 

  63095 Pozostała działalność         242 570,00               150 000,00             392 570,00             54 648,90     13,92% 

  bieżące         170 000,00                             -               170 000,00             54 648,90     32,15% 

  majątkowe           72 570,00               150 000,00             222 570,00                         -       0,00% 

700 Gospodarka mieszkaniowa      2 061 378,74               367 823,97          2 429 202,71           812 078,19     33,43% 

  
70005 

Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 
     2 061 378,74               367 823,97          2 429 202,71           812 078,19     33,43% 

bieżące      2 036 378,74     -            7 176,03          2 029 202,71           812 078,19     40,02% 

  majątkowe           25 000,00               375 000,00             400 000,00                         -       0,00% 

710 Działalność usługowa           49 000,00                 29 000,00               78 000,00             28 782,00     36,90% 

  

71004 
Plany zagospodarowania 

przestrzennego 
                       -                   29 000,00               29 000,00                         -       0,00% 

bieżące                        -                   29 000,00               29 000,00                         -       0,00% 

71035 Cmentarze             7 000,00                             -                   7 000,00                         -       0,00% 

bieżące             7 000,00                             -                   7 000,00                         -       0,00% 

71095 Pozostała działalność           42 000,00                             -                 42 000,00             28 782,00     68,53% 

bieżące           42 000,00                             -                 42 000,00             28 782,00     68,53% 

750 Administracja publiczna      8 938 394,30               428 609,00          9 367 003,30        4 232 451,68     45,18% 

  

75011 
Urzędy wojewódzkie na 

prawach powiatu) 
        634 400,00                   2 879,00             637 279,00           280 696,49     44,05% 

bieżące         634 400,00                   2 879,00             637 279,00           280 696,49     44,05% 

75022 
Rady gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) 
        193 200,00                   4 000,00             197 200,00             95 637,02     48,50% 

bieżące         193 200,00                   4 000,00             197 200,00             95 637,02     48,50% 

75023 
Urzędy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) 
     6 953 000,00               351 255,00          7 304 255,00        3 312 108,48     45,34% 

bieżące      6 953 000,00                   2 700,00          6 955 700,00        3 309 553,81     47,58% 

majątkowe                        -                 348 555,00             348 555,00               2 554,67     0,73% 

75056 Spis powszechny i inne                         -                   24 775,00               24 775,00             13 828,95     55,82% 

bieżące                        -                   24 775,00               24 775,00             13 828,95     55,82% 

75075 
Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego 
        120 000,00                 40 000,00             160 000,00             65 524,98     40,95% 

bieżące         120 000,00                 40 000,00             160 000,00             65 524,98     40,95% 

75085 
Wspólna obsługa jednostek 

samorządu terytorialnego 
        757 161,00                   5 118,64             762 279,64           399 751,34     52,44% 

bieżące         757 161,00                   5 118,64             762 279,64           399 751,34     52,44% 

75095 Pozostała działalność         280 633,30                      581,36             281 214,66             64 904,42     23,08% 

bieżące         280 633,30                      581,36             281 214,66             64 904,42     23,08% 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

            3 957,00                             -                   3 957,00                         -       0,00% 

  
75101 

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa  

            3 957,00                             -                   3 957,00                         -       0,00% 

bieżące             3 957,00                             -                   3 957,00                         -       0,00% 
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752 Obrona narodowa             5 000,00                             -                   5 000,00                         -       0,00% 

  75212 Pozostałe wydatki obronne             5 000,00                             -                   5 000,00       0,00% 

  bieżące             5 000,00                             -                   5 000,00       0,00% 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
        492 700,00               150 000,00             642 700,00           244 984,60     38,12% 

  

75412 Ochotnicze straże pożarne         350 000,00                             -               350 000,00           138 375,91     39,54% 

bieżące         350 000,00                             -               350 000,00           138 375,91     39,54% 

75416 Straż gminna (miejska)         138 700,00                             -               138 700,00             80 716,87     58,20% 

bieżące         138 700,00                             -               138 700,00             80 716,87     58,20% 

75421 Zarządzanie kryzysowe             4 000,00               150 000,00             154 000,00             25 891,82     16,81% 

                                                        

bieżące 
            4 000,00               150 000,00             154 000,00             25 891,82     16,81% 

757 Obsługa długu publicznego         922 600,00                             -               922 600,00           166 943,90     18,09% 

  
75702 

Obsługa papierów 

wartościowych, kredytów i 

pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego 

        922 600,00                             -               922 600,00           166 943,90     18,09% 

  bieżące         922 600,00                             -               922 600,00           166 943,90     18,09% 

758 Różne rozliczenia      1 000 000,00     -        150 000,00             850 000,00                         -       0,00% 

  
75818 Rezerwy ogólne i celowe      1 000 000,00     -        150 000,00             850 000,00                         -       0,00% 

                                                        

bieżące 
     1 000 000,00     -        150 000,00             850 000,00                         -       0,00% 

801 Oświata i wychowanie    34 085 122,67            1 627 572,04        35 712 694,71      16 470 958,72     46,12% 

  

80101 Szkoły podstawowe    18 181 305,67               285 019,32        18 466 324,99        9 856 085,46     53,37% 

bieżące    18 181 305,67                 30 019,32        18 211 324,99        9 856 085,46     54,12% 

majątkowe                        -                 255 000,00             255 000,00                         -       0,00% 

80103 
Oddziały przedszkolne w 

szkołach podstawowych 
     1 672 269,00     -          11 043,22          1 661 225,78           792 867,20     47,73% 

bieżące      1 672 269,00     -          11 043,22          1 661 225,78           792 867,20     47,73% 

80104 Przedszkola       7 585 487,00               314 041,81          7 899 528,81        2 356 401,08     29,83% 

bieżące      4 585 487,00                   8 620,39          4 594 107,39        2 356 401,08     51,29% 

majątkowe      3 000 000,00               305 421,42          3 305 421,42                         -       0,00% 

80113 Dowożenie uczniów do szkół         550 000,00                             -               550 000,00           213 975,57     38,90% 

bieżące         550 000,00                             -               550 000,00           213 975,57     38,90% 

80146 
Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 
        108 597,00                   4 150,00             112 747,00             24 310,74     21,56% 

bieżące         108 597,00                   4 150,00             112 747,00             24 310,74     21,56% 

80148 
Stołówki szkolne i 

przedszkolne 
     1 063 745,00                 11 493,36          1 075 238,36           549 616,09     51,12% 

bieżące      1 063 745,00                 11 493,36          1 075 238,36           549 616,09     51,12% 
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80149 

Realizacja zadań 

wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci 

w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych 

formach wychowania 

przedszkolnego 

     1 014 557,00                   1 705,73          1 016 262,73           603 246,15     59,36% 

bieżące      1 014 557,00                   1 705,73          1 016 262,73           603 246,15     59,36% 

80150 

Realizacja zadań 

wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci i 

młodzieży 

w szkołach podstawowych, 

gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach 

profilowanych 

i szkołach zawodowych oraz 

szkołach artystycznych 

     3 548 552,00                   3 816,19          3 552 368,19        1 772 504,93     49,90% 

bieżące      3 548 552,00                   3 816,19          3 552 368,19        1 772 504,93     49,90% 

80153 

Zapewnienie uczniom prawa 

do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych 

                       -                 194 962,24             194 962,24                         -       0,00% 

bieżące                        -                 194 962,24             194 962,24                         -       0,00% 

80195 Pozostała działalność         360 610,00               823 426,61          1 184 036,61           301 951,50     25,50% 

bieżące         360 610,00               784 426,61          1 145 036,61           301 951,50     26,37% 

  majątkowe                        -                   39 000,00               39 000,00                         -       0,00% 

851 Ochrona zdrowia         370 600,00               115 481,00             486 081,00           186 927,91     38,46% 

  

85111 Szpitale ogólne                        -                   50 000,00               50 000,00                         -       0,00% 

majątkowe                        -                   50 000,00               50 000,00                         -       0,00% 

85153 Zwalczanie narkomanii           10 000,00                             -                 10 000,00                  650,00     6,50% 

bieżące           10 000,00                             -                 10 000,00                  650,00     6,50% 

85154 
 Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 
        360 000,00                 65 481,00             425 481,00           186 131,71     43,75% 

bieżące         360 000,00                 65 481,00             425 481,00           186 131,71     43,75% 

85195  Pozostała działalność                600,00                             -                      600,00                  146,20     24,37% 

                                                      

bieżące                600,00     
                        -                      600,00                  146,20     24,37% 

852 Pomoc społeczna      4 673 161,00                 73 227,00          4 746 388,00        2 214 069,48     46,65% 

  

85202 Domy pomocy społecznej      1 200 000,00                             -            1 200 000,00           620 560,04     51,71% 

                                                       

bieżące 
     1 200 000,00                             -            1 200 000,00           620 560,04     51,71% 

85205 

Zadania w zakresie  

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

               800,00                             -                      800,00                  100,00     12,50% 

bieżące                800,00                             -                      800,00                  100,00     12,50% 
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85213 

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w 

zajęciach w centrum integracji 

społecznej 

          38 500,00                   1 000,00               39 500,00             18 664,48     47,25% 

bieżące           38 500,00                   1 000,00               39 500,00             18 664,48     47,25% 

85214 

Zasiłki okresowe, celowe i 

pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe 

        280 300,00     -            2 000,00             278 300,00           101 353,62     36,42% 

bieżące         280 300,00     -            2 000,00             278 300,00           101 353,62     36,42% 

85215 Dodatki mieszkaniowe         120 000,00                             -               120 000,00             70 767,27     58,97% 

bieżące         120 000,00                             -               120 000,00             70 767,27     58,97% 

85216 Zasiłki stałe         431 000,00                 30 000,00             461 000,00           230 123,93     49,92% 

bieżące         431 000,00                 30 000,00             461 000,00           230 123,93     49,92% 

85219 Ośrodki pomocy społecznej      1 929 481,00     -          10 158,00          1 919 323,00           881 391,75     45,92% 

bieżące      1 929 481,00     -          10 158,00          1 919 323,00           881 391,75     45,92% 

85228 

Usługi opiekuńcze  i 

specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

        529 920,00     -          23 738,00             506 182,00           200 966,90     39,70% 

bieżące         529 920,00     -          23 738,00             506 182,00           200 966,90     39,70% 

85230 Pomoc w zakresie dożywiania         136 200,00                 56 750,00             192 950,00             83 731,60     43,40% 

bieżące         136 200,00                 56 750,00             192 950,00             83 731,60     43,40% 

85295 Pozostała działalność             6 960,00                 21 373,00               28 333,00               6 409,89     22,62% 

bieżące             6 960,00                 21 373,00               28 333,00               6 409,89     22,62% 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza         732 124,00                 82 337,00             814 461,00           421 762,31     51,78% 

  

85401 Świetlice szkolne         676 178,00     -               236,08             675 941,92           328 060,35     48,53% 

bieżące         676 178,00     -               236,08             675 941,92           328 060,35     48,53% 

85404 
Wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka 
          54 706,00                      236,08               54 942,08             28 901,96     52,60% 

bieżące           54 706,00                      236,08               54 942,08             28 901,96     52,60% 

85415 
Pomoc materialna dla uczniów 

o charakterze socjalnym             1 240,00     
            82 337,00               83 577,00             64 800,00     77,53% 

bieżące             1 240,00                 82 337,00               83 577,00             64 800,00     77,53% 

855 Rodzina    34 677 795,00            1 054 727,00        35 732 522,00      17 108 067,33     47,88% 

  

85501 Świadczenie wychowawcze    23 026 000,00     -        129 500,00        22 896 500,00      11 607 897,06     50,70% 

bieżące    23 026 000,00     -        129 500,00        22 896 500,00      11 607 897,06     50,70% 

85502 

Świadczenia rodzinne, 

świadczenie z fundusz 

alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenie emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

     8 330 000,00     -        448 000,00          7 882 000,00        3 996 968,27     50,71% 

bieżące      8 330 000,00     -        448 000,00          7 882 000,00        3 996 968,27     50,71% 
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85503 Karta Dużej Rodziny                        -                        373,00                    373,00                  231,41     62,04% 

bieżące                        -                        373,00                    373,00                  231,41     62,04% 

85504 Wspieranie rodziny         915 431,00     -            8 453,00             906 978,00             42 453,12     4,68% 

bieżące         915 431,00     -            8 453,00             906 978,00             42 453,12     4,68% 

85508 Rodziny zastępcze         120 000,00                             -               120 000,00             52 160,91     43,47% 

bieżące         120 000,00                             -               120 000,00             52 160,91     43,47% 

85510 
Działalność placówek 

opiekuńczo-wychowawczych         170 000,00     
                        -               170 000,00             76 146,27     44,79% 

bieżące         170 000,00                             -               170 000,00             76 146,27     44,79% 

85513 

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie 

z przepisami ustawy o 

świadczeniach rodzinnych oraz 

za osoby pobierające zasiłki 

dla opiekunów, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 4 

kwietnia 2014r. o ustaleniu i 

wypłacie zasiłków dla 

opiekunów 

          38 000,00                 25 411,00               63 411,00             37 687,17     59,43% 

bieżące           38 000,00                 25 411,00               63 411,00             37 687,17     59,43% 

85516 
System opieki nad dziećmi do 

lat 3      2 077 864,00     
       1 614 879,24          3 692 743,24        1 294 135,55     35,05% 

bieżące      2 077 864,00                   3 579,24          2 081 443,24           981 364,13     47,15% 

majątkowe                        -              1 611 300,00          1 611 300,00           312 771,42     19,41% 

85595 Pozostała działalność                500,00                        16,76                    516,76                  387,57     75,00% 

bieżące                500,00                        16,76                    516,76                  387,57     75,00% 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
   12 408 254,51            1 490 941,42        13 899 195,93        4 478 278,34     32,22% 

  

90001 
Gospodarka ściekowa i 

ochrona wód 
     1 428 795,00               915 000,00          2 343 795,00                  614,14     0,03% 

bieżące           15 000,00                 15 000,00               30 000,00                  614,14     2,05% 

majątkowe      1 413 795,00               900 000,00          2 313 795,00                         -       0,00% 

90002 Gospodarka odpadami      6 700 000,00                             -            6 700 000,00        3 461 803,02     51,67% 

bieżące      6 700 000,00                             -            6 700 000,00        3 461 803,02     51,67% 

90003 Oczyszczanie miast i wsi         458 000,00                             -               458 000,00           197 611,00     43,15% 

bieżące         458 000,00                             -               458 000,00           197 611,00     43,15% 

90004 
Utrzymanie zieleni w miastach 

i gminach 
     2 160 000,00                             -            2 160 000,00           171 955,50     7,96% 

bieżące         160 000,00                             -               160 000,00           101 955,50     63,72% 

majątkowe      2 000 000,00                             -            2 000 000,00             70 000,00     3,50% 

90005 
Ochrona powietrza 

atmosferycznego i klimatu 
                       -                 504 350,00             504 350,00               2 152,50     0,43% 

bieżące                        -                     4 350,00                 4 350,00               2 152,50     49,48% 

majątkowe                        -                 500 000,00             500 000,00                         -       0,00% 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg      1 456 459,51                 31 591,42          1 488 050,93           604 831,14     40,65% 

bieżące      1 075 990,39                             -            1 075 990,39           580 919,16     53,99% 

majątkowe         380 469,12                 31 591,42             412 060,54             23 911,98     5,80% 
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90026 
Pozostałe działania związane z 

gospodarką odpadami 
                       -                   40 000,00               40 000,00                         -       0,00% 

majątkowe                        -                   40 000,00               40 000,00                         -       0,00% 

90095 Pozostała działalność         205 000,00                             -               205 000,00             39 311,04     19,18% 

bieżące         205 000,00                             -               205 000,00             39 311,04     19,18% 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
     1 478 580,46               463 376,03          1 941 956,49           762 646,51     39,27% 

  

92109 
Domy i ośrodki kultury, 

świetlice  i kluby 
     1 008 580,46               151 700,00          1 160 280,46           435 399,51     37,53% 

bieżące         988 946,04                   6 700,00             995 646,04           433 005,68     43,49% 

majątkowe           19 634,42               145 000,00             164 634,42               2 393,83     1,45% 

92116 Biblioteki         470 000,00               153 000,00             623 000,00           321 747,00     51,64% 

bieżące         470 000,00               153 000,00             623 000,00           321 747,00     51,64% 

92195 Pozostała działalność                        -                 158 676,03             158 676,03               5 500,00     3,47% 

bieżące                        -                     5 500,00                 5 500,00               5 500,00     100,00% 

majątkowe                        -                 153 176,03             153 176,03                         -       0,00% 

926 Kultura fizyczna      2 951 461,83            3 002 400,00          5 953 861,83           666 258,93     11,19% 

  

92601 Obiekty sportowe      2 846 461,83            3 002 400,00          5 848 861,83           566 258,93     9,68% 

bieżące         346 461,83                             -               346 461,83           119 701,80     34,55% 

majątkowe      2 500 000,00            3 002 400,00          5 502 400,00           446 557,13     8,12% 

92605 
Zadania w zakresie kultury 

fizycznej 
        100 000,00                             -               100 000,00           100 000,00     100,00% 

bieżące         100 000,00                             -               100 000,00           100 000,00     100,00% 

92695 Pozostała działalność             5 000,00                             -                   5 000,00                         -       0,00% 

bieżące             5 000,00                             -                   5 000,00                         -       0,00% 

RAZEM  111 082 154,00          17 554 063,71      128 636 217,71      50 063 567,73     38,92% 

bieżące    97 160 832,58            3 022 286,55      100 183 119,13      48 661 220,96     48,57% 

majątkowe    13 921 321,42          14 531 777,16        28 453 098,58        1 402 346,77     4,93% 

 

 

   Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk na rok 2021 ustalony, po zmianach, w 

wysokości 128.636.217,71 zł został w I półroczu 2021r. zrealizowany w wysokości 

50.063.567,73 zł, co stanowi 38,92% planu, w tym: 

1)  wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 100.183.119,13 zł  zrealizowano w wysokości  

48.661.220,96  zł (48,57 planu), 

2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 28.453.098,58 zł zrealizowano w wysokości 

1.402.346,77 zł (4,93% planu). 

Realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu 2021r. 

 Realizacja wydatków w poszczególnych działach oraz rozdziałach klasyfikacji budżetowej 

w tym opis realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz zadań z udziałem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków finansowych 

niepodlegających zwrotowi, przedstawia się następująco: 

 

DZIAŁ 010  ROLNICTWO I  ŁOWIECTWO  

Plan wydatków ustalony w dziale w wysokości 962.512,59 zł został zrealizowany 

w wysokości 631.342,87 zł (65,59% planu). 

Wydatki planowano i realizowano:  
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● w rozdziale 01009 „Spółki wodne”, plan wydatków bieżących wynoszący 20.000,00 zł nie 

został zrealizowany, dotacja dla spółki wodnej do realizacji w II półroczu, 

● w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” plan wydatków 

majątkowych ustalony w wysokości 288.000,00 zł, realizacja 10.000,00 zł (3,47% planu), 

w tym: 

- „Budowa małych sieci wodociągowych”, plan 200.000,00 zł, realizacja 10.000,00 zł (5% 

planu) realizacja nastąpi w II półroczu 2021r., 

- „Modernizacja SUW w Nunie”, plan 88.000,00 zł nie został zrealizowany, realizacja nastąpi 

w II półroczu 2021r., 

● w rozdziale 01030 „Izby rolnicze”, plan wydatków bieżących wynoszący 19.380,00 zł 

zrealizowano w wysokości 13.048,97 zł (67,33% planu).  

Wydatki, to należna Mazowieckiej Izbie Rolniczej, wpłata w wysokości 2% wpływów 

z tytułu podatku rolnego. 

● w rozdziale 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” plan wydatków bieżących w 

wysokości 11.582,67 zł nie został zrealizowany. Realizacja w II półroczy w ramach dotacji 

z KSOW.  

● w rozdziale 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” plan wydatków bieżących w 

wysokości 19.987,00 zł, realizacja 19.730,98 (98,72% planu). Opłata za wyłączenie z 

produkcji gruntów rolnych.  

● w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” plan wydatków w wysokości 603.562,92 zł, 

realizacja 588.562,92 zł (97,51% planu), w tym: 

1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 588.562,92 zł zrealizowano w wysokości 

588.562,92 zł (100,00% planu), w tym: 

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 8.816,77 zł, realizacja 8.816,77 zł (100,00%), 

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 1.507,66 zł, realizacja 1.507,66 zł (100,00%), 

- składki na Fundusz Pracy, plan 216,02 zł, realizacja 216,02 zł (100,00% planu), 

- zakup usług pozostałych, plan 1.000,00 zł, realizacja 1.000,00 zł (100,00% planu), 

- różne opłaty i składki, plan 577.022,47 zł, realizacja 577.022,47 zł (100,00 % planu).  

Wydatki  poniesiono na wypłatę dla producentów rolnych zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej. 

2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 15.000,00 zł nie zostały zrealizowane, 

realizacja w II półroczu w ramach funduszu sołeckiego. 

 

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 

Plan wydatków bieżących ustalony w rozdziale 02095 „Pozostała działalność” w wysokości 

3.500,00 zł nie został zrealizowany.  

Wydatki poniesione zostaną w II półroczu bieżącego roku na dokarmiania zwierząt leśnych 

zimą. 

  

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 13.692.011,15 zł zrealizowano w wysokości 

1.583.366,06 zł (11,56% planu). 

Wydatki działu planowano i realizowano w następujących rozdziałach: 

● w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” plan wydatków bieżących w wysokości 

949.430,00 zł zrealizowany w wysokości 386.298,10 zł (40,69%planu); wydatki 

poniesiono na utrzymanie i remonty przystanków w gminie Nasielsk oraz lokalny transport 

zbiorowy, 

● w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” plan wydatków 

w wysokości 112.665,00 zł, realizacja w wysokości 3.710,00 zł (3,29% planu), w tym: 

1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 6.100,00 zł zrealizowano w wysokości 

3.710,00 zł (60,82% planu), opłata za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej, 
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2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 106.565,00 zł nie zostały zrealizowane. 

Realizacja w II półroczu na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej 

przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 571 w Nasielsku”, 

● w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, plan wydatków bieżących w wysokości 

13.500,00 zł, realizacja 12.873,62 zł (95,36% planu), opłata za zajęcie pasa drogi 

powiatowej, 

● w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, plan 9.446.416,15 zł, realizacja 1.180.484,34 

zł (12,50% planu), w tym: 

1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1.890.794,98 zł zrealizowano w wysokości 

646.326,60 zł (34,18% planu); wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i remonty dróg 

gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego 32.196,97 zł. 

2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 7.555.621,17 zł zrealizowano w wysokości 

534.157,74 zł (7,07% planu), w tym:   

- „Przebudowa ul. Leśnej w Nasielsku”, plan 1.000.000,00 zł nie został zrealizowany, 

wykonanie nastąpi w II półroczu 2021r. 

- „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2021r.”, plan 137.268,01 zł, realizacja 24.153,96 

(17,60% planu), wykonanie nastąpi w II półroczu 2021r. 

- „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych.”, plan 1.522.993,48 zł zostanie 

zrealizowany w II półroczu bieżącego roku. 

- „Budowa drogi gminnej łączącą ul. Elektronową z ul. Warszawską w Nasielsku” plan 

995.359,68 zł zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku. 

- „Przebudowa chodników gminnych” plan 250.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu 

bieżącego roku, 

- „Przebudowa ul. Bursztynowej w Starych Pieścirogach” plan 250.000,00 zł zostanie 

zrealizowany w II półroczu bieżącego roku, 

- „Przebudowa ul. Krupka w Nasielsku” plan 2.200.000,00 zł zostanie zrealizowany w II 

półroczu bieżącego roku, 

- „ Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Ogrodowej w Nasielsku” plan 60.000,00 zł 

zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku, 

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w Cieksynie” plan 

30.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku, 

- „Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Rostkowskiej w Nasielsku” plan 40.000,00 zł 

zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku, 

- „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej relacji Chrcynno-Paulinowo” plan 

70.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku, 

- „Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych”, plan 1.000.000,00 zł, realizacja 

509.975,28 zł (51,00% planu). Wykupy gruntów w trakcie realizacji. 

● w rozdziale 60018 „Działalność Funduszu Dróg Samorządowych”, plan wydatków 

majątkowych w wysokości 3.170.000,00 zł nie został zrealizowany. Realizacja w II 

półroczu bieżącego roku na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ul. Przechodnia w 

Nasielsku” w ramach dofinansowania. 

 

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 

Zaplanowane w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” wydatki w wysokości 392.570,00 zł 

zostały zrealizowane w wysokości 54.648,90 zł (13,92% planu), w tym: 

1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 170.000,00 zł zostały zrealizowane w 

wysokości 54.648,90 zł (32,15% planu), wydatki z przeznaczeniem na usługę roweru 

miejskiego, 

2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 222.570,00 zł nie zostały zrealizowane, w 

tym:  
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- „Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej” plan 72.570,00 zł do realizacji 

w II półroczu, 

- „Modernizacja ścieżki rowerowej” plan 150.000,00 zł do realizacji w II półroczu. 

 

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 2.429.202,71 zł zrealizowano w 

wysokości 812.078,19 zł (33,43% planu). 

Wydatki działu planowano i realizowano w następującym rozdziale: 

● w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, w tym: 

1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 2.029.202.71 zł zostały zrealizowane w 

wysokości 812.078,19 zł (40,02% planu), w tym: 

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 2.000,00 zł nie został zrealizowany, 

- zakup usług remontowych, plan 100.000,00 zł, realizacja 3.602,00 zł (3,60% planu); 

wydatki poniesiono na remonty gminnego zasobu mieszkań komunalnych,  

- zakup usług pozostałych, plan 780.202,71 zł, realizacja 272.907,90 zł (34,98% planu); 

Wydatki dotyczą gminnych zasobów mieszkaniowych i lokali gminnych we wspólnotach 

mieszkaniowych.  

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 

977.000,00 zł, realizacja 444.678,54 zł (45,51% planu), 

- różne opłaty i składki, plan 40.000,00 zł, realizacja 5.385,40 zł (13,46% planu), 

Wydatki poniesione zostały na rzecz gminnej spółki Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe 

sp. z o.o., zgodnie z zawartą umową na zarządzanie gminnym zasobem mieszkań 

komunalnych. 

- opłaty na rzecz budżetów jst, plan 123.000,00 zł, realizacja 82.275,44 zł (66,89% planu), 

- koszty sądowe i prokuratorskie, plan 7.000,00 zł, realizacja 3.228,91 zł (46,13% planu). 

2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 400.000,00 zł nie zostały zrealizowane, w 

tym: 

- „Modernizacja budynku po byłym Domu Modlitwy w Mazewie Dworskim” plan 100.000,00 

zł nie został zrealizowany. Realizacja w II półroczu bieżącego roku, 

- „Opracowanie dokumentacji projektowej budynku wielorodzinnego w Chrcynnie” plan 

150.000,00 zł nie został zrealizowany. Realizacja w II półroczu bieżącego roku, 

- „Wykonanie kontenerów mieszkalnych w Chrcynnie” plan 150.000,00 zł nie został 

zrealizowany. Realizacja w II półroczu bieżącego roku. 

 

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 78.000,00 zł zrealizowano w wysokości 

28.782,00 zł, co stanowi 36,90% planu. 

Wydatki działu planowano i realizowano w następujących rozdziałach: 

● w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” plan wydatków  w wysokości 

29.000,00 zł nie został zrealizowany, 

● w rozdziale 71035 „Cmentarze”, plan 7.000,00 zł nie został zrealizowany, wydatek 

przeznaczony na renowację cmentarzy i grobów w ramach dotacji, 

● w rozdziale 71095 „Pozostała działalność”, plan 42.000,00 zł, realizacja 28.782,00 (68,53% 

planu), wydatek na projekty decyzji o warunkach zabudowy. 

 

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Planowane w dziale wydatki w wysokości 9.367.003,30 zł zrealizowano w wysokości 

4.232.451,68 zł (45,18% planu). 

Wydatki działu planowano i realizowano w następujących rozdziałach: 

● w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 

637.279,00 zł zrealizowano w wysokości 280.696,49 zł (44,05% planu), w tym: 
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- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 1.900,00 zł , realizacja 1.670,00 zł 

(87,89% planu), 

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 459.579,00 zł, realizacja 195.395,94 zł 

(42,52% planu), 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 30.800,00 zł , realizacja 30.766,17 zł (99,89%),  

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 84.000,00 zł, realizacja 31.076,32 zł (37,00%),  

- składki na Fundusz Pracy, plan 12.000,00 zł, realizacja 3.901,95 zł (32,52% planu), 

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 4.000,00 zł, realizacja 461,95 zł (11,55% planu), 

- zakup usług zdrowotnych, plan 800,00 zł, realizacja 730,00 zł (91,25% planu), 

- zakup usług pozostałych, plan 25.000,00 zł , realizacja 7.127,34 zł (28,51% planu); wydatki 

poniesione zostały na konserwację programów elektronicznych dla potrzeb USC i spraw 

obywatelskich, 

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 700,00 zł, realizacja 295,20 zł 

(42,17 % planu), 

- podróże służbowe krajowe, plan 2.000,00 zł, realizacja 801,62 zł (40,08% planu), 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 11.000,00 zł, realizacja 8.250,00 

zł (75,00% planu), 

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 1.500,00 zł, 

realizacja 220,00 zł (14,67% planu), 

- wpłaty na PPK, plan 4.000,00 zł, nie został zrealizowany, 

● w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki bieżące 

zaplanowane w wysokości 197.200,00 zł zrealizowano w wysokości 95.637,02 zł (48,50% 

planu), w tym: 

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 190.000,00 zł, realizacja 94.512,00 zł (49,74% 

planu), diety radnych, 

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 2.370,00 zł, realizacja 774,47 zł (32,68 % planu), 

- zakup usług pozostałych, plan 4.130,00 zł, realizacja 129,15 zł (3,13 % planu), 

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 700,00 zł, realizacja 221,40 zł 

(31,63% planu), 

● w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki 

zaplanowane w wysokości 7.304.225,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 

3.312.108,48 zł (45,34%), w tym: 

1) wydatki bieżące planowane w wysokości 6.955.700,00 zł zrealizowano w wysokości 

3.309.553,81 zł (47,58% planu), w tym: 

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 25.000,00 zł , realizacja 7.802,05 zł 

(31,21% planu), 

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 3.900.000,00 zł , realizacja 1.831.874,31 zł 

(46,97% planu),  

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 268.200,00 zł , realizacja 268.099,62 zł (99,96%),  

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 730.000,00 zł , realizacja 301.721,27 zł (41,33%),  

- składki na Fundusz Pracy, plan 110.000,00 zł , realizacja 37.326,58 zł (33,93% planu), 

- wpłaty na PFRON, plan 1.000,00 zł  nie został zrealizowany, 

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 40.000,00 zł , realizacja 12.185,14 zł (30,46% planu), 

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 200.000,00 zł , realizacja 92.945,88 zł (46,47%); 

wydatki poniesiono głównie na zakup: tonerów, książek, papieru, drukarek, środków 

czystości, kwiatów, artykułów spożywczych, artykułów biurowych, paliwa do samochodu 

służbowego, komputerów,  

- zakup energii, plan 150.000,00 zł , realizacja 66.491,39 zł (44,33% planu), 

- zakup usług remontowych, plan 15.000,00 zł, realizacja 3.246,00 zł (21,64% planu), 

- zakup usług zdrowotnych, plan 6.000,00 zł , realizacja 1.930,00 z (32,17% planu), 
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- zakup usług pozostałych, plan 1.040.700,00 zł , realizacja 497.733,92 zł (47,83% planu); 

wydatki, to przede wszystkim: opłaty za dzierżawę terenu pod tzw. „witacze”, opłaty za 

obsługę prawną UM, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za usługi elektroniczne, opłaty 

bankowe, opłaty za ochronę budynku UM i budynku po byłej szkole w Krzyczkach, opłaty 

za utrzymanie elektronicznej skrzynki podawczej, opłaty za obsługę prawną dla 

mieszkańców gminy, opłaty za wywóz nieczystości, obsługa inspektora RODO, 

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 33.000,00 zł, realizacja 21.600,27 zł 

(65,46% planu), 

- opłaty za administrowanie, plan 53.800,00 zł, realizacja 24.790,44 zł (46,08% planu), 

- podróże służbowe krajowe, plan 15.000,00 zł, realizacja 5.382,40 zł (35,88% planu), 

- różne opłaty i składki, plan 150.000,00 zł, realizacja 27.229,92 zł (18,15% planu);  wydatki 

z tytułu ubezpieczenia majątku gminy,  

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 107.000,00 zł, realizacja 

80.250,00 zł (75,00% planu), 

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, plan 6.000,00 zł, realizacja 

2.673,75 zł (44,56% planu), 

- podatek od towarów i usług VAT, plan 20.000,00 zł, realizacja 920,00 (4,60% planu), 

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 20.000,00 zł, realizacja 13.148,97 zł 

(65,74% planu) 

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 30.000,00 zł, 

realizacja 11.724,00 zł (39,08% planu), 

- wpłaty na PPK, plan 35.000,00 zł, realizacja 477,90 zł (1,37% planu), 

2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 348.555,00 zł zostały zrealizowane w 

wysokości 2.554,67 zł (0,73% planu),  w tym: 

- „Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych przy Urzędzie Miejskim w 

Nasielsku” plan 336.000,00 zł nie został zrealizowany, realizacja w II półroczu 2021r., 

- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy biura obsługi klienta w budynku 

UM”, plan 10.000,00 zł nie został zrealizowany, realizacja w II półroczu 2021r., 

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 

informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” plan 2.555,00 zł, realizacja 

2.554,67 zł (99,99% planu). 

● w rozdziale 75056 „Spisy powszechne i inne”, plan 24.775,00 zł, realizacja 13.828,95 zł 

(55,82% planu), w tym: 

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 24.210,00 zł, realizacja 13.778,95 zł (56,91% 

planu),  

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 265,00 zł , realizacja 50,00 zł (18,87% planu), 

- zakup usług pozostałych, plan 300,00 zł nie został zrealizowany, 

● w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, plan 160.000,00 zł, 

realizacja 65.524,98 zł (40,95% planu), w tym: 

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 60.000,00 zł, realizacja 8.340,60 zł (13,90% planu), 

- zakup usług pozostałych, plan 100.000,00 zł, realizacja 57.184,38 zł (57,18% planu), 

Poniesione wydatki przeznaczone były na promocję gminy oraz inicjatywy lokalne. 

● w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, plan 762.279,64 

zł, realizacja 399.751,34 zł (52,44% planu) w tym: 

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 4.526,00 zł, realizacja 3.525,74 zł 

(77,90% planu), 

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 528.266,11 zł, realizacja 264.102,53 zł 

(49,99% planu),  

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 39.447,38 zł , realizacja 39.447,38 zł (100,00%),  

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 98.000,00 zł , realizacja 52.713,49 zł (53,79%),  

- składki na Fundusz Pracy, plan 14.000,00 zł , realizacja 7.110,17 zł (50,79% planu),  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E1966DA7-AAF6-4E56-811D-027D37CACD7A. Podpisany Strona 31



- zakup materiałów i wyposażenia, plan 11.000,00 zł , realizacja 4.492,18 zł (40,84% planu), 

- zakup usług zdrowotnych, plan 500,00 zł, realizacja 260,00 zł( 52,00% planu), 

- zakup usług pozostałych, plan 44.000,00 zł , realizacja 15.979,30 zł (36,32% planu), 

- podróże służbowe krajowe, plan 400,00 zł, realizacja 145,43 zł (36,36% planu), 

- różne opłaty i składki, plan 500,00 zł nie został zrealizowany, 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 11.340,15 zł, realizacja 

8.505,12 zł (75,00% planu), 

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 9.300,00 zł, 

realizacja 3.470,00 zł (37,31% planu), 

- wpłaty na PPK, plan 1.000,00 zł nie został zrealizowany, 

● w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, plan 281.214,66 zł, realizacja 64.904,42 zł 

(23,08% planu) w tym: 

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 65.000,00 zł, realizacja 0,00 zł, diety dla 

sołtysów za udział w sesji, 

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, plan 90.000,00 zł , realizacja 63.509,00 zł (70,57% 

planu). Wydatki dotyczyły wynagrodzenia za inkaso od podatków lokalnych dla sołtysów. 

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 12.000,00 zł nie został zrealizowany,  

- zakup usług pozostałych, plan 113.633,30 zł, realizacja 959,40 zł (0,84% planu), 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 581,36 zł, realizacja 436,02 zł 

(75,00% planu). 

 

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ  SĄDOWNICTWA 

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 3.957,00 zł nie zostały zrealizowane, w tym: 

● w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa” plan w wysokości 3.957,00 zł nie został zrealizowany. 

Wydatki planowano w paragrafach : 

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 3.309,92 zł, 

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 565,99 zł,  

- składki na Fundusz Pracy, plan 81,09 zł, 

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu bieżącego roku na aktualizację list wyborczych. 

 

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 5.000,00 zł nie zostały zrealizowane , 

wydatki zaplanowane na zwrot kosztów powołania żołnierzy rezerwy na przeszkolenia. 

 

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 642.700,00 zł zrealizowano w 

wysokości 244.984,60 zł, co stanowi 38,12% planu, w tym: 

● w rozdziale 75412„Ochotnicze straże pożarne”, plan wydatków bieżących w wysokości 

350.000,00 zł, realizacja 138.375,91 zł (39,54% planu), w tym: 

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 2.500,00 zł, realizacja 666,90 zł (26,68% planu), 

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 45.000,00 zł, realizacja 20.785,27 zł (46,19% planu), 

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 62.700,00 zł, realizacja 35.576,32 zł (56,74% planu), 

- zakup energii, plan 40.000,00 zł, realizacja 13.387,10 zł (33,47% planu), 

- zakup usług remontowych, plan 30.000,00 zł, realizacja 7.520,75 zł (25,07% planu), 

- zakup usług zdrowotnych, plan 18.000,00 zł, realizacja 9.750,00 zł (54,17% planu), 

- zakup usług pozostałych, plan 80.700,00 zł, realizacja 23.431,58 zł (29,04% planu), 

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 1.500,00 zł, realizacja 752,39 zł 

(41,80% planu), 
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- opłaty za administrowanie budynkami, plan 44.300,00 zł, realizacja 22.103,10 zł (49,89% 

planu), 

- różne opłaty i składki, plan 25.000,00 zł, realizacja 4.402,50 zł (17,61% planu), 

Wydatki rozdziału poniesiono na utrzymanie w gotowości  7 jednostek Ochotniczej Straży 

Pożarnej, w: Cieksynie, Jackowie, Jaskółowie, Krzyczkach, Nasielsku, Nunie, Psucinie. 

● w rozdziale 75416„Straż gminna (miejska)”, plan wydatków w wysokości 138.700,00 zł 

został zrealizowany w wysokości 80.716,87 (58,20% planu), w tym: 

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 500,00 zł, realizacja 180,00 zł 

(36,00% planu),  

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 100.000,00 zł, realizacja 59.671,48 zł (59,67% 

planu), 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 8.222,00 zł , realizacja 8.221,20 zł (99,99%),  

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 17.100,00 zł, realizacja 8.464,71 zł (49,50% 

planu), 

- składki na Fundusz Pracy, plan 2.500,00 zł, realizacja 1.212,78 zł (48,51% planu),  

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 3.278,00 zł, realizacja 295,30 zł (9,01% planu), 

- zakup usług pozostałych, plan 3.000,00 zł, realizacja 1.250,00 zł (41,67% planu), 

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 500,00 zł, realizacja 221,40 zł 

(44,28% planu), 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 1.600,00 zł, realizacja 1.200,00 zł 

(75,00% planu), 

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 1.000,00 zł, 

nie został zrealizowany, 

- wpłaty na PPK, plan 1.000,00 zł nie został zrealizowany, 

● w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” plan wydatków bieżących w wysokości 

154.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 25.891,82zł (16,81% planu), w tym: 

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 102.000,00 zł, realizacja 21.045,92 zł (20,63% 

planu), 

- zakup usług pozostałych, plan 52.000,00 zł, realizacja 4.845,90 zł (9,32% planu), 

Wydatki przeznaczona na walkę z pandemią COVID – 19. 

 

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 

Plan wydatków bieżących, ustalony  

● w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego” w wysokości 922.600,00 zł, zrealizowano w wysokości 

166.943,90 zł, co stanowi 18,09% planu.  

Wydatki działu to odsetki płacone od zaciągniętych przez gminę kredytów oraz emisji 

obligacji. 

 

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 

Plan wydatków bieżących ustalony w dziale w wysokości 850.000,00 zł nie został 

zrealizowany, w tym: 

● w rozdziale 75818 „Rezerwy” plan w wysokości 850.000,00 zł  to pozostałe do rozwiązania 

rezerwy celowe, w tym rezerwa ogólna w wysokości 111.083,00 zł, rezerwa oświatowa w 

wysokości 578.878,00 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 160.039,00 zł. 

 

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 35.712.694,71 zł zrealizowano w wysokości 

16.470.958,72 zł, co stanowi 46,12% planu, w tym: 

● w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” plan wydatków w wysokości 18.466.324,99 zł, 

zrealizowano w wysokości 9.856.085,46 zł (53,37% planu), w tym: 
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1) wydatki bieżące planowane w wysokości 18.211.324,99 zł zostały zrealizowane w 

wysokości 9.856.085,46 zł (54,12% planu),  w tym: 

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 750.000,00 

zł, realizacja 396.483,91 (52,86% planu). Dotacja dla niepublicznej szkoły w Nasielsku. 

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 376.002,00 zł, realizacja 178.673,09 

zł (47,52% planu),  

- stypendia dla uczniów, plan 76.900,00 zł, realizacja 14.025,00 zł (18,24% planu), 

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 11.639.962,29 zł, realizacja 6.020.867,29 zł 

(51,73% planu), 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 934.276,08 zł, realizacja 934.276,08 zł (100,00% 

planu),  

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 2.132.039,00 zł, realizacja 1.197.680,13 zł 

(56,18% planu),  

- składki na Fundusz Pracy, plan 306.418,00 zł, realizacja 119.442,40 zł (38,98% planu),  

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 94.500,00 zł, realizacja 24.936,69 zł (26,39% planu),  

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 327.970,67 zł, realizacja 154.806,64 zł (47,20%),  

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 12.650,00 zł, realizacja 3.911,50 

zł (30,92% planu), 

- zakup energii, plan 490.500,00 zł, realizacja 242.339,71 zł (49,41% planu),  

- zakup usług remontowych, plan 163.462,00 zł, realizacja 18.065,52 zł (11,05% planu), 

- zakup usług zdrowotnych, plan 20.400,00 zł, realizacja 3.805,00 zł (18,65% planu), 

- zakup usług pozostałych, plan 268.160,00 zł, realizacja 133.017,79 zł (49,60% planu),  

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 14.000,00 zł, realizacja 4.758,40 zł 

(33,99% planu), 

- podróże służbowe krajowe, plan 7.800,00 zł, realizacja 1.342,31 zł (17,21% planu), 

- różne opłaty i składki, plan 43.000,00 zł, realizacja 9.587,50 zł (22,30% planu), 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 526.289,95 zł, realizacja 

394.717,47 zł (75,00% planu), 

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 8.436,00 zł, 

realizacja 2.279,60 zł (27,02%), 

- wpłaty na PPK, plan 18.559,00 zł, realizacja 1.069,43 zł (5,76% planu), 

2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 255.000,00 zł nie zostały zrealizowane, w 

tym: 

- „Modernizacja placów zabaw przy szkołach w Budach Siennickich i Dębinkach, plan 

110.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku, 

- „Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nasielsku”, plan 120.000,00 zł 

zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku, 

- „Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Budach Siennickich” plan 

25.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku, 

● w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, plan wydatków 

bieżących w wysokości 1.661.225,78 zł został zrealizowany w wysokości 792.867,20 zł, 

co stanowi 47,73% planu, w tym: 

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 49.503,00 zł, realizacja 23.394,89 zł  

(47,26% planu), 

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1.148.007,00 zł, realizacja 531.030,26 zł  

(46,26% planu), 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 68.487,69 zł, realizacja 68.486,75 zł (100,00%),  

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 219.749,00 zł, realizacja 102.364,36 zł (46,58%),  

- składki na Fundusz Pracy, plan 31.484,00 zł, realizacja 11.016,35 zł (34,99% planu), 

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 12.710,00 zł, realizacja 6.940,41 zł (54,61% planu), 
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- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 5.415,00 zł, realizacja 1.620,60 

zł, (29,93% planu), 

- zakup usług remontowych, plan 14.000,00 zł  nie został zrealizowany, 

- zakup usług zdrowotnych, plan 1.900,00 zł, realizacja 320,00 zł (16,84% planu), 

- zakup usług pozostałych, plan 1.000,00 zł  nie został zrealizowany, 

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 

terytorialnego, plan 50.000,00 zł, realizacja 5.136,64 zł (10,27% planu), 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 56.618,09 zł, realizacja 42.463,59 

zł (75,00% planu),  

- wpłaty na PPK, plan 2.352,00 zł, realizacja 93,35 zł (3,97% planu), 

● w rozdziale 80104 „Przedszkola” plan wydatków wynoszący 7.899.528,81 zł został 

zrealizowany w wysokości  2.356.401,08 zł , co stanowi 29,83% planu, w tym:  

1) wydatki bieżące planowane w wysokości 4.594.107,39 zł zrealizowano w wysokości 

2.356.401,08 zł (51,29% planu), w tym: 

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan  

1.350.000,00 zł, realizacja 720.633,30 zł (53,38% planu); w tym dotacje dla 

funkcjonujących na terenie gminy niepublicznych przedszkoli: przedszkola „Sakolandia”- 

276.382,12 zł  oraz przedszkola „Pod Fiołkami” - 444.251,18 zł, 

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 32.896,00 zł, realizacja 15.330,97 zł 

(46,60% planu), 

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 2.006.087,60 zł, realizacja 1.020.228,50 zł  

(50,86% planu), 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 151.162,99 zł, realizacja 151.162,99 zł (100,00%), 

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 373.795,49 zł, realizacja 195.651,86 zł  (52,34%),  

- składki na Fundusz Pracy, plan 53.256,00 zł, realizacja 20.823,39 zł (39,10% planu), 

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 14.000,00 zł, realizacja 5.352,20 zł (38,23% planu), 

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 65.714,00 zł, realizacja 26.342,02 zł (40,09% planu), 

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 7.500,00 zł, realizacja 3.299,01 zł 

(43,99% planu), 

- zakup energii, plan 93.000,00 zł, realizacja 58.799,99 zł  (63,23% planu), 

- zakup usług remontowych, plan 1.500,00 zł, realizacja 615,00 zł  (41,00% planu), 

- zakup usług zdrowotnych, plan 4.100,00 zł, realizacja 325,00 zł (7,93% planu), 

- zakup usług pozostałych, plan 43.776,00 zł, realizacja 24.382,28 zł (55,70% planu), 

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 

terytorialnego, plan 250.000,00 zł, realizacja 19.001,63 zł (7,60% planu), 

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 2.600,00 zł, realizacja 1.277,80 zł 

(49,15% planu), 

- podróże służbowe krajowe, plan 683,00 zł nie został zrealizowany,  

- różne opłaty i składki, plan 31.000,00 zł, realizacja 13.842,66 zł (44,65% planu), 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 102.043,31 zł, realizacja 

76.532,48 zł (75,00% planu), 

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 7.618,00 zł, 

realizacja 2.800,00 zł (36,76% planu), 

- wpłaty na PPK, plan 3.375,00 zł nie został zrealizowany, 

2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 3.305.421,42 zł nie zostały zrealizowane, 

Budowa samorządowego przedszkola wraz ze żłobkiem w Starych Pieścirogach, 

inwestycja w trakcie realizacji. 

● w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, plan wydatków bieżących 550.000,00 

zł, realizacja 213.975,57 zł (38,90% planu), w tym: 
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- zakup usług pozostałych, plan 550.000,00 zł , realizacja 213.975,57 zł (38,90% planu); w 

tym wynagrodzenie dla firmy świadczącej usługi dowożenia dzieci do gminnych jednostek 

oświatowych oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych ośrodków, 

● w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, plan wydatków bieżących 

w wysokości 112.747,00 zł, realizacja 24.310,74 zł (21,56% planu), w tym: 

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 16.554,00 zł, realizacja 555,12 zł (3,35% planu), 

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 20.157,00 zł, realizacja 6.779,00 

zł (33,63% planu), 

- zakup usług pozostałych, plan 12.418,00 zł, realizacja 4.268,35 zł (34,37% planu), 

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 63.618,00 zł, 

realizacja 12.708,27 zł (19,98% planu). 

●  w rozdziale  80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, plan wydatków bieżących 

1.075.238,36 zł, realizacja 549.616,09 zł (51,12% planu), w tym: 

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 4.800,00 zł, realizacja 27,84 zł 

(0,58% planu),  

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 743.484,00 zł, realizacja 376.456,86 zł 

(50,63% planu), 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 59.677,87 zł, realizacja 59.677,08 zł (100,00% 

planu),  

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 138.510,00 zł, realizacja 71.554,67 zł (51,66%),  

- składki na Fundusz Pracy, plan 19.844,00 zł, realizacja 7.467,97 zł (37,63%), 

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 61.420,00 zł, realizacja 11.216,10 zł (18,26% planu), 

- zakup energii, plan 2.604,00 zł, realizacja 900,00 zł (34,56% planu), 

- zakup usług remontowych, plan 9.600,00 zł nie został zrealizowany, 

- zakup usług zdrowotnych, plan 3.100,00 zł, realizacja 165,00 zł (5,32% planu), 

- zakup usług pozostałych, plan 3.600,00 zł, realizacja 1.908,00 zł (53,00% planu), 

- odpisy na  zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 26.788,49 zł, realizacja 20.091,37 

zł  (75,00% planu),  

- wpłaty na PPK, plan 1.810,00 zł, realizacja 151,20 zł (8,35% planu), 

● w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, plan wydatków bieżących 

1.016.262,73 zł, realizacja 603.246,15 zł (59,36% planu), w tym: 

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan  

850.000,00 zł, realizacja 550.939,19 zł (64,82% planu); w tym dotacje dla funkcjonujących 

na terenie gminy niepublicznych przedszkoli: przedszkola „Sakolandia”- 78.836,83 zł  oraz 

przedszkola „Pod Fiołkami” - 472.102,36 zł, 

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 3.562,00 zł, realizacja 1.756,45 zł 

(49,31% planu),  

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 118.151,18 zł, realizacja 28.856,29 zł (24,43% 

planu), 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 7.121,51 zł, realizacja 7.121,05 zł (99,99% planu), 

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 22.297,00 zł, realizacja 5.858,20 zł (26,27%),  

- składki na Fundusz Pracy, plan 3.551,00 zł, realizacja 840,79 zł (23,68%), 

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 5.000,00 zł, realizacja 4.000,00 zł (80,00% planu), 

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 2.376,00 zł, realizacja 1.375,89 zł 

(57,91% planu), 

- zakup usług zdrowotnych, plan 200,00 zł nie został zrealizowany, 

- zakup usług pozostałych, plan 500,00 zł nie został zrealizowany, 

- odpisy na  zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 3.331,04 zł, realizacja 2.498,29 zł  

(75,00% planu), 
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- wpłaty na PPK, plan 173,00 zł nie został zrealizowany, 

● w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 

artystycznych”, plan wydatków bieżących 3.552.368,19 zł, realizacja 1.772.504,93 zł 

(49,90% planu), w tym: 

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 

1.400.000,00 zł, realizacja 703.155,42 (50,23% planu). Dotacja dla niepublicznej szkoły w 

Nasielsku. 

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 56.825,00 zł, realizacja 25.569,27 zł 

(45,00% planu),  

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1.499.069,87 zł, realizacja 701.181,76 zł 

(46,77% planu), 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 106.557,71 zł, realizacja 106.555,05 zł (100,00% 

planu), 

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 283.266,00 zł, realizacja 144.230,25 zł (50,92%),  

- składki na Fundusz Pracy, plan 40.586,00 zł, realizacja 14.239,93 zł (35,09%), 

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 64.426,00 zł, realizacja 26.034,93 zł (40,41% planu), 

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 17.500,00 zł, realizacja 680,40 zł 

(3,89% planu), 

- zakup usług remontowych, plan 1.000,00 zł nie został zrealizowany, 

- zakup usług zdrowotnych, plan 500,00 zł nie został zrealizowany, 

- zakup usług pozostałych, plan 7.500,00 zł nie został zrealizowany, 

- podróże służbowe krajowe, plan 5.000,00 zł nie został zrealizowany, 

- odpisy na  zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 67.801,61 zł, realizacja 50.851,21 

zł  (75,00% planu), 

- wpłaty na PPK, plan 2.336,00 zł, realizacja 6,71 zł (0,29% planu), 

● w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, plan wydatków bieżących 

194.962,24 zł nie został zrealizowany, w tym: 

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 1.930,32 zł nie został zrealizowany, 

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 193.031,92 zł nie został 

zrealizowany. Dotacja podręcznikowa do realizacji w II półroczu. 

● w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”, plan wydatków 1.184.036,61 zł, realizacja 

301.951,50 zł (25,50% planu), w tym: 

1) wydatki bieżące planowane w wysokości 1.145.036,61 zł zrealizowano w wysokości 

301.951,50 zł (26,37% planu), w tym: 

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 3.400,00 zł, realizacja 2.050,00 zł 

(60,29% planu), 

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 94.285,00 zł nie został zrealizowany, 

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 4.501,59 zł, realizacja 731,54 zł (16,25%),  

- składki na Fundusz Pracy, plan 600,00 zł, realizacja 104,80 zł (17,47%), 

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 27.431,25 zł, realizacja 8.892,99 zł (32,42% planu), 

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 59.217,22 zł, realizacja 5.184,06 zł (8,74% planu), 

- zakup środków żywności, plan 2.004,54 zł, realizacja 1.144,22 zł (57,08% planu), 

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 13.760,00 zł, realizacja 11.218,32 

zł (81,53% planu), 

- zakup usług remontowych, plan 435.800,00 zł nie został zrealizowany, 

- zakup usług pozostałych, plan 149.540,00 zł, realizacja 27.060,42 zł (18,09% planu), 

- podróże służbowe krajowe, plan 1.424,78 zł, realizacja 150,44 zł (10,56% planu), 

- różne opłaty i składki, plan 686,00 zł nie został zrealizowany, 
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- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 189.886,23 zł, realizacja 

142.414,71 zł (75,00% planu). 

- zakup usług pozostałych, plan 103.000,00 zł, realizacja 103.000,00 zł (100,00% planu), 

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 59.500,00 zł 

nie został zrealizowany, 

2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 39.000,00 zł nie zostały zrealizowane, 

wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Dostępna szkoła do realizacji w 

II półroczu. 

Przygotowane przez dyrektorów jednostek oświatowych informacje o przebiegu wykonania 

planów finansowych poszczególnych szkół i przedszkoli w I półroczu 2021r. - w załączeniu 

do niniejszej informacji. W planie działu 80195 wydatki na projekty w ramach „Dostępna 

szkoła” oraz „Lowe”. 

 

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 486.081,00 zł zrealizowano 

w wysokości 186.927,91 zł (38,46% planu), w tym:  

● w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” plan wydatków majątkowych w wysokości 50.000,00 

zł nie został zrealizowany, dotacja dla szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim do 

realizacji w II półroczu, 

● w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” plan wydatków bieżących w wysokości 

10.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 650,00 zł (6,50% planu), w tym: 

- zakup usług pozostałych, plan 10.000,00 zł, realizacja 650,00 zł (6,50% planu) 

Realizacja na stąpi w II półroczu. 

●  w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, plan wydatków bieżących 

w wysokości 425.481,00 zł, realizacja 186.131,71 zł (43,75% planu), w tym: 

- wpłaty na państwowy fundusz celowy, plan 24.000,00zł, realizacja 24.000,00 zł (100,00% 

planu), dotacja na służby ponadnormatywne oraz na zakup alkomatu,  

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

fundacjom, plan 20.000,00 zł, realizacja 20.000,00 zł (100,00% planu), 

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom, plan 160.000,00 zł, realizacja 93.000,00 zł (58,13% planu), 

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 27.000,00 zł , realizacja 14.357,00 zł 

(53,17%),  

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 20.000,00 zł, realizacja 7.169,80 zł (35,85% planu), 

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 90.000,00 zł, realizacja 17.105,27 zł (19,01% planu), 

- zakup usług pozostałych, plan 73.481,00 zł, realizacja 8.105,00 zł (11,03% planu), 

- różne opłaty i składki, plan 10.000,00 zł, realizacja 2.014,64 zł (20,15% planu), 

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 1.000,00 zł, 

realizacja 380,00 zł (38,00% planu), 

● w rozdziale 85195„Pozostała działalność” plan wydatków bieżących w wysokości 600,00 zł 

został zrealizowany w wysokości 146,20 zł (24,37% planu), w tym: 

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 209,00 zł, realizacja 41,78 zł (19,99% planu), 

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 36,00 zł, realizacja 7,20 zł (20,00%),  

- składki na Fundusz Pracy, plan 5,00 zł, realizacja 1,02 zł (20,40%), 

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 100,00 zł, realizacja 19,70 zł (19,70% planu), 

- zakup usług pozostałych, plan 250,00 zł, realizacja 76,50 zł (30,60 % planu). 
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DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 4.746.388,00 zł zrealizowano 

w wysokości 2.214.069,48 zł (46,65% planu), w tym: 

● w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” plan 1.200.000,00 zł, realizacja 620.560,04 

zł (51,71% planu), w tym zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 

jednostek samorządu terytorialnego, 

●  w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” plan 

800,00 zł , realizacja 100,00 zł, w tym: 

- zakup materiałów i wyposażenia, plan w wysokości 400,00 zł, realizacja 100,00 zł,  

- zakup usług pozostałych, plan 400,00 nie został zrealizowany, 

● w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, plan 39.500,00 zł, realizacja  

18.664,48 zł (47,25% planu), w tym: 

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 500,00 zł, realizacja 246,84 zł (49,37% 

planu), 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan 39.000,00 zł , realizacja 18.417,64 zł (47,22% 

planu). 

● w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, plan 278.300,00 zł, realizacja 101.353,62zł (36,42% 

planu), w tym: 

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 300,00 zł, realizacja 0,00 zł, 

- świadczenia społeczne, plan 238.000,00 zł , realizacja 77.527,98 zł (32,57% planu), 

- zakup usług pozostałych, plan 40.000,00 zł, realizacja 23.825,64 zł (59,56% planu), 

● w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, plan 120.000,00 zł, realizacja 70.767,27 zł  

(58,97% planu), świadczenia społeczne, 

● w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”, plan 461.000,00 zł, realizacja 230.123,93 zł (49,92%), 

w tym: 

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 4.000,00 zł, realizacja 3.865,40 zł (96,64% 

planu), 

- świadczenia społeczne, plan 457.000,00 zł , realizacja 226.258,53 zł (49,51% planu). 

● w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, plan wydatków bieżących 1.919.323,00 

zł, realizacja 881.391,75 zł (45,92% planu), w tym: 

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 7.500,00 zł, realizacja 3.572,64 zł 

(47,64% planu), 

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1.345.000,00 zł, realizacja 582.160,72 zł 

(43,28% planu), 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 100.685,00 zł, realizacja 100.684,48 zł (100,00%), 

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 256.000,00 zł realizacja 100.763,54 zł (39,36%), 

- składki na Fundusz Pracy, plan 36.000,00 zł, realizacja 8.913,44 zł (24,76% planu), 

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 10.000,00 zł, realizacja 3.851,00 zł (38,51% planu), 

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 40.000,00 zł, realizacja 9.081,03 zł (22,70%), 

- zakup energii, plan 13.900,00 zł, realizacja 11.253,12 zł (80,96% planu), 

- zakup usług zdrowotnych, plan 500,00 zł, realizacja 500,00 zł (100,00% planu), 

- zakup usług pozostałych, plan 57.000,00 zł, realizacja 26.949,54 zł (47,28% planu), 
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- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 3.500,00 zł, realizacja 1.695,06 zł 

(48,43% planu), 

- podróże służbowe krajowe, plan 3.300,00 zł, realizacja 1.227,18 zł (37,19% planu), 

- różne opłaty i składki, plan 3.000,00 zł, realizacja 2.837,00 zł (94,57% planu), 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 30.231,00 zł, realizacja 

22.674,00 zł (75,00% planu), 

- podatek od nieruchomości, plan 1.907,00 zł , realizacja 954,00 zł (50,03% planu), 

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 100,00 zł, realizacja 0,00 zł, 

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 4.000,00 zł, 

realizacja 3.638,70 zł (90,97% planu), 

- wpłaty na PPK, plan 6.700,00 zł, realizacja 636,30 zł (9,50% planu), 

● w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, plan 

506.182,00 zł, realizacja 200.966,90 zł (39,70% planu), w tym: 

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 4.545,00 zł, realizacja 1.823,30 zł 

(40,12% planu), 

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 386.869,00 zł, realizacja 143.950,42 zł  

(37,21% planu), 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 22.176,00 zł, realizacja 22.174,93 zł (100,00%), 

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 70.251,00 zł, realizacja 22.640,51 zł (32,23%), 

- składki na Fundusz Pracy, plan 9.208,00 zł, realizacja 1.886,04 zł (20,48% planu), 

- zakup usług zdrowotnych, plan 555,00 zł, realizacja 185,00 zł (33,33% planu), 

- podróże służbowe krajowe, plan 200,00 zł nie został zrealizowany, 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 10.273,00 zł, realizacja 8.142,00 

zł (79,26% planu), 

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 220,00 zł, 

realizacja 164,70 zł (74,86% planu), 

- wpłaty na PPK, plan 1.885,00 zł, realizacja 0,00 zł, 

● w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”, plan 192.950,00 zł, realizacja 

83.731,60 zł (43,40% planu), świadczenia społeczne,  

● w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, plan 28.333,00 zł, realizacja 6.409,89 (22,62% 

planu), w tym: 

- świadczenia społeczne, plan 6.960,00 zł, realizacja 2.100,00 zł (30,17% planu), 

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 17.274,00 zł, realizacja 3.050,00 zł (17,66% 

planu), 

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 2.975,00 zł, realizacja 525,59 zł (17,67% planu), 

- składki na Fundusz Pracy, plan 424,00 zł, realizacja 34,30 zł (8,09% planu), 

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 700,00 zł, , realizacja 700,00 zł (100,00% planu). 

 

W załączeniu „Informacja z wykonania planu finansowego w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, 

852 „Pomoc społeczna” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku w I półroczu 

2021r.” 

 

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 814.461,00 zł zrealizowano 

w wysokości 421.762,31 zł (51,78% planu), w tym: 

● w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne”, plan 675.941,92 zł, realizacja 328.060,35 zł  

(48,53% planu) w tym: 

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 18.125,00 zł, realizacja 8.644,07 zł 

(47,69% planu), 

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 476.198,06 zł, realizacja 219.161,02 zł 

(46,02% planu), 
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- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 31.836,91 zł, realizacja 31.835,37 zł (100,00%), 

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 90.209,00 zł, realizacja 41.891,66 zł (46,44%), 

- składki na Fundusz Pracy, plan 12.883,00 zł, realizacja 3.968,25 zł (30,80% planu), 

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 7.091,00 zł, realizacja 4.128,00 zł (58,21% planu), 

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan w wysokości 11.110,00 zł nie 

został zrealizowany,  

- zakup usług zdrowotnych, plan 1.000,00 zł, realizacja 160,00 zł (16,00% planu), 

- zakup usług pozostałych, plan 2.000,00 zł, realizacja 80,00 zł (4,00% planu), 

- podróże służbowe krajowe, plan 500,00 zł nie został zrealizowany, 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 24.255,95 zł, realizacja 

18.191,98 zł (75,00% planu), 

- wpłaty na PPK, plan 733,00 zł, realizacja 0,00 zł, 

Wydatki poniesione w świetlicach funkcjonujących w jednostkach oświatowych zostały 

szczegółowo opisane w załączonych informacjach o przebiegu wykonania planów 

finansowych szkół i przedszkoli w I półroczu 2021 roku. 

● w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”, plan 54.942,08 zł, realizacja 

28.901,96 zł (52,60%), w tym: 

 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 789,00 zł, realizacja 417,31 zł 

(52,89% planu), 

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 40.237,83 zł, realizacja 19.547,79 zł (48,58% 

planu), 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 3.147,62 zł, realizacja 3.146,64 zł (99,97%), 

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 7.529,00 zł, realizacja 3.821,56 zł (50,76%), 

- składki na Fundusz Pracy, plan 1.078,00 zł, realizacja 466,29 zł (43,26% planu), 

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 100,00 zł nie został zrealizowany, 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 1.998,63 zł, realizacja 1.498,98 zł 

(75,00% planu), 

- wpłaty na PPK, plan 62,00 zł, realizacja 3,39 zł, 

● w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, plan 83.577,00 zł, realizacja 64.800,00 

zł (77,53%).  

Wydatki to stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów pochodzących z ubogich rodzin. 

 

DZIAŁ 855 RODZINA 

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 35.732.522,00 zł zrealizowano w wysokości 

17.108.067,33 zł (47,88% planu), w tym: 

●  w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze”, plan 22.896.500,00 zł, realizacja 

11.607.897,06 zł (50,70% planu), w tym: 

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 29.500,00 zł, realizacja 3.166,70 zł (10,73% 

planu), 

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 300,00 zł nie został zrealizowany, 

- świadczenia społeczne, plan 22.669.656,00 zł, realizacja 11.503.485,64 zł (50,74% planu), 

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 130.697,00 zł, realizacja 64.225,60 zł (49,14% 

planu), 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 9.300,00 zł, realizacja 9.300,00 zł (100,00%), 

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 24.100,00 zł realizacja 10.754,27 zł (44,62%), 

- składki na Fundusz Pracy, plan 3.430,00 zł, realizacja 1.522,45 zł (44,39% planu), 

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 2.556,00 zł, realizacja 482,48 zł (18,88% planu), 

- zakup usług zdrowotnych, plan 310,00 zł, realizacja 50,00 zł (16,13% planu), 

- zakup usług pozostałych, plan 16.000,00 zł, realizacja 11.258,14 zł (70,36% planu), 
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- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 300,00 zł, realizacja 150,38 zł 

(50,13% planu), 

- podróże służbowe krajowe, plan 100,00 zł, realizacja 0,00 zł, 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 4.651,00 zł, realizacja 3.489,00 zł 

(75,02%), 

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 3.000,00 zł, realizacja 12,40 zł (0,41%), 

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 500,00 zł, realizacja 0,00 zł,  

- wpłaty na PPK, plan 2.100,00 zł, realizacja 0,00 zł, 

●  w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, plan 

7.882.000,00 zł, realizacja 3.996.968,27 zł (50,71% planu), w tym: 

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym  wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości, plan 40.000,00 zł, realizacja 25.900,96 zł (64,75% planu), 

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 300,00 zł nie został zrealizowany, 

- świadczenia społeczne, plan 7.259.181,00 zł, realizacja 3.640.376,35 zł (50,15% planu), 

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 141.176,00 zł, realizacja 63.664,76 zł (45,10% 

planu), 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 10.545,00 zł, realizacja 10.544,56 zł (100,00%), 

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 383.255,00 zł realizacja 232.357,18 zł (60,63%), 

- składki na Fundusz Pracy, plan 3.752,00 zł, realizacja 1.549,47 zł (41,30% planu), 

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 1.615,00 zł, realizacja 361,71 zł (22,40% planu), 

- zakup usług zdrowotnych, plan 310,00 zł, realizacja 130,00 zł (41,94% planu), 

- zakup usług pozostałych, plan 29.000,00 zł, realizacja 17.588,41 zł (60,65% planu), 

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 300,00 zł, realizacja 150,38 zł 

(50,13% planu), 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 4.651,00 zł, realizacja 3.489,00 zł 

(75,02%), 

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 5.000,00 zł, realizacja 675,39 zł (13,51%), 

- koszty postępowania sądowego oraz prokuratorskiego, plan 500,00 zł, realizacja 180,10 zł 

(36,02% planu), 

- wpłaty na PPK, plan 2.415,00 zł, realizacja 0,00 zł, 

●  w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”, plan 373,00 zł , realizacja 231,41 zł (62,04% 

planu), w tym: 

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 292,00 zł, realizacja 205,91 zł (70,52% planu), 

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 51,00 zł, realizacja 18,51 zł (36,29% planu), 

- składki na Fundusz Pracy, plan 8,00 zł, realizacja 2,63 zł (32,88% planu), 

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 22,00 zł, realizacja 4,36 zł (19,82% planu), 

●  w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”, plan 906.978,00 zł , realizacja 42.453,12 zł 

(4,68% planu), w tym: 

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 1.744,00 zł, realizacja 435,83 zł 

(24,99% planu), 

- świadczenia społeczne, plan 734.700,00 zł, realizacja 0,00 zł, 

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 123.164,00 zł, realizacja 27.320,41 zł (22,18% 

planu), 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 4.292,00 zł, realizacja 4.291,23 zł (99,98% planu), 
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- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 23.026,00 zł, realizacja 4.854,15 zł (21,08% 

planu), 

- składki na Fundusz Pracy, plan 2.026,00 zł , realizacja 0,00 zł, 

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 2.416,00 zł, realizacja 0,00 zł, 

-  zakup usług zdrowotnych, plan 50,00 zł nie został zrealizowany, 

-  zakup usług pozostałych, plan 2.000,00 zł, realizacja 1.789,65 zł (89,48% planu), 

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 900,00 zł, realizacja 184,50 zł 

(20,50% planu), 

- podróże służbowe krajowe, plan 6.600,00 zł, realizacja 1.251,35 zł (18,96% planu), 

- odpisy na  zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 3.101,00 zł, realizacja 2.326,00 zł  

(75,01% planu), 

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan w wysokości 

500,00 zł, realizacja 0,00 zł, 

- wpłaty na PPK, plan 2.009,00 zł, realizacja 0,00 zł, 

● w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” plan 120.000,00 zł, realizacja 52.160,91 zł (43,47% 

planu), w tym zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 

samorządu terytorialnego, 

● w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych”, plan 

170.000,00 zł, realizacja 76.146,27 zł (44,79% planu), w tym zakup usług przez jednostki 

samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, 

● w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 

kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”, plan 63.411,00 zł, 

realizacja 37.687,17 zł (59,43% planu), w tym: 

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym  wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości, plan 500,00 zł, realizacja 61,20 zł (12,24% planu), 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan 62.911,00 zł, realizacja 37.625,97 zł (59,81% 

planu), 

●  w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi do lat 3”, plan 3.692.743,24 zł, realizacja 

1.294.135,55 zł (35,05% planu), w tym: 

1) wydatki bieżące planowane w wysokości 2.081.443,24 zł zrealizowano w wysokości 

981.364,13 zł (47,15% planu), w tym: 

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 4.000,00 zł, realizacja 255,80 zł 

(6,40% planu), 

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1.001.709,41 zł, realizacja 481.021,99 zł 

(48,02% planu), 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 64.006,72 zł, realizacja 64.006,72 zł (100,00%), 

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 183.000,00 zł realizacja 93.136,90 zł (50,89%), 

- składki na Fundusz Pracy, plan 27.000,00 zł, realizacja 10.548,72 zł (39,07% planu), 

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 12.200,00 zł, realizacja 5.255,60 (43,08% planu), 

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 15.100,00 zł, realizacja 5.579,04 zł (36,95% planu), 

- zakup środków żywności, plan 450.000,00 zł, realizacja 116.444,28 zł (25,88% planu), 

- zakup energii, plan 190.000,00 zł, realizacja 127.706,38 zł  (67,21% planu), 

- zakup usług remontowych, plan 4.000,00 zł, realizacja 2.216,46 zł  (55,41% planu), 

- zakup usług zdrowotnych, plan 2.000,00 zł, realizacja 330,00 zł  (16,50% planu), 

- zakup usług pozostałych, plan 51.000,00 zł, realizacja 28.262,53 zł (55,42% planu), 

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 2.000,00 zł, realizacja 938,72 zł 

(46,94% planu), 

- podróże służbowe krajowe, plan 200,00 zł, realizacja 0,00 zł, 
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- różne opłaty i składki, plan 29.000,00 zł, realizacja 13.842,66 zł (47,73%), 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 36.431,11 zł, realizacja 27.323,33 

zł (75,00%), 

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 8.096,00 zł, 

realizacja 4.495,00 zł (55,52%), 

- wpłaty na PPK, plan 1.700,00 zł, realizacja 0,00 zł, 

2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 1.611.300,00 zł zrealizowano w wysokości 

312.771,42 zł (19,41% planu), Budowa samorządowego przedszkola wraz ze żłobkiem w 

Starych Pieścirogach, inwestycja w trakcie realizacji, 

●  w rozdziale 85595 „Pozostała działalność”, plan 516,76 zł, realizacja 387,57 zł (75,00% 

planu), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 

W załączeniu „Informacja z wykonania planu finansowego w dziale 855 „Rodzina”, przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku oraz Żłobek Miejski w Nasielsku w I 

półroczu 2021r. 

 

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I  OCHRONA ŚRODOWISKA 

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 13.899.195,93 zł zrealizowano w wysokości 

4.478.278,34 zł, co stanowi 32,22% planu, w tym: 

● w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” plan wydatków w wysokości 

2.343.795,00 zł został zrealizowany w wysokości 614,14 (0,03% planu), w tym: 

1) wydatki bieżące, plan 30.000,00 zł, realizacja 614,14 zł (2,05% planu) w tym:  

- zakup energii, plan 5.000,00 zł, realizacja 0,00 zł, 

- zakup usług pozostałych, plan 25.000,00, realizacja 614,14 zł (2,46% planu) 

2) wydatki majątkowe, plan 2.313.795,00 zł nie został zrealizowany, w tym: 

- „Budowa małych sieci wodociągowo – kanalizacyjnych”, plan 300.000,00 zł nie został 

zrealizowany. Realizacja w II półroczu. 

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku”, plan 2.013.795,00 zł nie został zrealizowany. 

Realizacja w II półroczu. 

● w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, plan wydatków bieżących w wysokości 

6.700.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 3.461.803,02 zł (51,67% planu), w tym: 

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 300,00 zł nie został zrealizowany, 

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 130.000,00 zł, realizacja 93.850,82 zł (72,19% 

planu), 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 12.000,00 zł, realizacja 9.820,17 zł (81,83%), 

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 24.500,00 zł, realizacja 11.052,06 zł (45,11%), 

- składki na Fundusz Pracy, plan 3.500,00 zł, realizacja 1.277,64 zł (36,50% planu), 

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 500,00 zł, realizacja 137,00 zł (27,40% planu), 

- zakup usług pozostałych, plan 6.523.700,00 zł, realizacja 3.343.265,33 zł (51,25% planu),  

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 3.200,00 zł, realizacja 2.400,00 zł 

(75,00% planu), 

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan w wysokości 

1.000,00 zł, realizacja 0,00 zł, 

- wpłaty na PPK, plan 1.300,00 zł, realizacja 0,00 zł, 

Planowane w rozdziale wydatki bieżące przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych 

z tzw. „ustawą śmieciową”. 

● w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” plan wydatków bieżących w wysokości 

458.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 197.611,00 zł (43,15% planu), w tym: 

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 5.000,00 zł nie został zrealizowany, 

- zakup usług remontowych, plan 3.000,00 zł nie został zrealizowany, 

- zakup usług pozostałych, plan 450.000,00 zł, realizacja 197.611,00 zł (43,91% planu), 

Wydatki poniesiono na utrzymanie czystości w gminie.  
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● w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, plan wydatków w 

wysokości 2.160.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 171.955,50 zł (7,96% planu), 

w tym: 

1) wydatki bieżące, plan 160.000,00 zł, realizacja 101.955,50 zł (63,72% planu) w tym:  

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 13.000,00 zł, realizacja 11.765,87 zł (90,51% planu), 

- zakup usług pozostałych, plan 147.000,00 zł, realizacja 90.189,63 zł (61,35% planu), 

Wydatki poniesiono na utrzymanie i pielęgnację miejskiej zieleni. 

2) wydatki majątkowe, plan 2.000.000,00 zł, realizacja 70.000,00 zł (3,50% planu). 

Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku, realizacja w II półroczu 2021r. 

● w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, plan wydatków w 

wysokości 504.350,00 zł został zrealizowany w wysokości 2.152,50 zł (0,43% planu), w 

tym: 

1) wydatki bieżące, plan 4.350,00 zł, realizacja 2.152,50 zł (49,48% planu) w tym:  

- zakup usług pozostałych, plan 4.350,00 zł, realizacja 2.152,50 zł (49,48% planu), system 

monitorowania jakości powietrza, 

2) wydatki majątkowe, plan 500.000,00 zł nie został zrealizowany. Realizacja w II półroczu 

2021r., dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła. 

● w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, plan 1.488.050,93 zł, realizacja 

604.831,14 zł (40,65% planu), w tym: 

1) wydatki bieżące, plan 1.075.990,39 zł , realizacja 580.919,16 zł (53,99% planu), w tym: 

- zakup energii, plan 650.000,00 zł , realizacja 377.565,08 z (58,09% planu), 

- zakup usług remontowych, plan 380.000,00 zł, realizacja 195.103,93 zł (51,34% planu), 

- zakup usług pozostałych, plan 45.990,39 zł, realizacja 8.250,15 zł (17,94% planu), 

2) wydatki majątkowe, plan 412.060,54 zł, realizacja 23.911,98 zł (5,80% planu), w tym:  

- „Dobudowa punktów świetlnych” plan 100.000,00 zł nie został zrealizowany. Inwestycje w 

trakcie realizacji, wykonanie nastąpi w II półroczu 2021r. 

- „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2021r.” plan 312.060,54, realizacja 23.911,98 

(7,66% planu). Wykonanie funduszy sołeckich nastąpi w II półroczu 2021r. 

● w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami”, plan wydatków 

majątkowych w wysokości 40.000,00 zł nie został zrealizowany. Realizacja w II półroczu 

na zadanie pn. „Wykonanie koncepcji budowy instalacji przetwarzania bioodpadów w 

Jaskółowie”, 

● w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, plan wydatków bieżących w wysokości 

205.000,00 zł został  zrealizowany w wysokości 39.311,04 zł (19,18% planu), w tym: 

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 5.000,00 zł nie został zrealizowany, 

- zakup usług pozostałych, plan 200.000,00 zł, realizacja 39.311,04 zł (19,66% planu), 

Wydatki zaplanowano na: odłowienie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska, 

przyjęcie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, wynajem i serwis kabin 

sanitarnych, usług weterynaryjnych, 

 

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Zaplanowane w dziale wydatki ogółem w wysokości 1.941.956,49 zł zrealizowano 

w wysokości 762.646,51 zł (39,27% planu), w tym:  

● w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, plan 1.160.280,46 zł, 

realizacja 435.399,51 zł (37,53% planu), w tym: 

1) wydatki bieżące planowane w wysokości 995.646,04 zł zostały zrealizowane w wysokości 

433.005,68 zł (43,49% planu), w tym: 

- dotacja podmiotowa dla Nasielskiego Ośrodka Kultury, plan 800.000,00 zł, realizacja 

400.002,00 zł (50,00% planu), 

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 50.862,51 zł, realizacja 4.400,00 zł (8,65% planu), 

wydatki w ramach funduszu sołeckiego, 
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- zakup energii, plan 13.000,00 zł, realizacja 11.015,28 zł (84,73% planu), 

- zakup usług remontowych, plan 79.697,57 zł, realizacja 0,00 zł, wydatki w ramach funduszu 

sołeckiego do realizacja w II półroczu, 

- zakup usług pozostałych, plan 19.903,96 zł, realizacja 1.500,00 zł (7,54% planu), wydatki w 

ramach funduszu sołeckiego, 

- opłaty za administrowanie budynkami, plan 32.200,00 zł, realizacja 16.088,40 zł (49,96% 

planu), 

2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 164.634,42 zł, realizacja 2.393,83 (1,45% 

planu), w tym: 

- „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2021r.”, plan 19.634,42, realizacja 2.393,83 

(12,19% planu), 

- „Opracowanie dokumentacji projektowej Nasielskiego Ośrodka Kultury wraz z rewitalizacją 

skweru” plan 45.000,00 zł do realizacji w II półroczu, 

- „Modernizacja świetlicy w Jackowie Dworskim” plan 100.000,00 zł do realizacji w II 

półroczu, 

● w rozdziale 92116 „Biblioteki”, plan 623.000,00 zł, realizacja 321.747,00 zł (51,64%)  

dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku. 

● w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” plan wydatków w wysokości 158.676,03 zł, 

realizacja 5.500,00 zł (3,47% planu), w tym: 

1) wydatki bieżące planowane w wysokości 5.500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 

5.500,00 zł (100,00% planu) – przeprowadzenie badań archeologicznych, 

2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 153.176,03 zł nie zostały zrealizowane, w 

tym: 

- „Przebudowa pomnika w Borkowie”, plan 100.000,00 zł do realizacji w II półroczu, 

- „Budowa miejsca integracji społecznej w Cieksynie” - fundusz sołecki Cieksyn 32.176,03 

zł, budżet gminy 21.000,- zł. W trakcie realizacji. 

 

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA  

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 5.953.861,83 zł zrealizowano w wysokości 

666.258,93 zł (11,19 % planu), w tym: 

● w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”, plan 5.848.861,83 zł, realizacja 566.258,93 zł  

(9,68% planu), w tym: 

1) wydatki bieżące, plan 346.461,83 zł , realizacja 119.701,80 zł (34,55% planu), w tym: 

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 21.915,13 zł plan nie został zrealizowany, 

- zakup energii, plan 35.000,00 zł, realizacja 17.572,93 zł (50,21% planu), 

- zakup usług remontowych, plan 3.000,00 zł  nie został zrealizowany, 

- zakup usług pozostałych, plan 47.146,70 zł, realizacja 2.378,87 zł (5,05% planu), 

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 300,00 zł nie został zrealizowany,  

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 

239.400,00 zł, realizacja 99.750,00 zł (41,67%). 

Wydatki rozdziału poniesiono na utrzymanie miejskiego stadionu oraz wydatki w ramach 

funduszy soleckich. 

2) wydatki majątkowe, plan 5.502.400,00 zł, realizacja 446.557,13 (8,12% planu), w tym: 

- „Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku” plan 3.900.000,00 zł, realizacja 

446.516,03 zł (11,45% planu). Inwestycja w trakcie realizacji. 

- „Zakup pumptracka modułowego wraz z przygotowaniem terenu” plan 102.400,00 

realizacja 41,10 zł (0,04% planu). Inwestycja do realizacji w II półroczu 2021r. 

- „Budowa boisk przyszkolnych” plan 1.500.000,00 nie został zrealizowany. Inwestycja do 

realizacji w II półroczu 2021r. 
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● w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”, plan wydatków 

bieżących  w wysokości 100.000,00 zł, realizacja 100.000,00 zł (100,00% planu), w tym: 

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom, plan 100.000,00 zł, realizacja 100.000,00 zł (100,00% planu). Dotacje na 

dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy przez kluby sportowe. 

● w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” plan wydatków bieżących w wysokości 5.000,00 

zł nie został zrealizowany. 
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WYNIK BUDŻETU 

Zaplanowane na rok 2021 dochody budżetowe Gminy Nasielsk, po wprowadzonych 

w I półroczu 2021r. zmianach, w wysokości 107.952.198,31 zł zostały zrealizowane 

w wysokości 59.103.562,31 zł, co stanowi 54,75% planu, w tym: 

- dochody bieżące, plan 101.267.868,73 zł, realizacja 55.460.764,21 zł (54,77% planu), 

- dochody majątkowe, plan 6.684.329,58 zł, realizacja 3.642.798,10 zł (54,50% planu). 

  Planowane na rok 2021 wydatki budżetowe Gminy Nasielsk, po wprowadzonych 

w I półroczu 2021r. zmianach, w wysokości 128.636.217,71 zł zrealizowano w wysokości 

50.063.567,73 zł, co stanowi 38,92% planu wydatków, w tym: 

- wydatki bieżące planowane w wysokości 100.183.119,13 zł zrealizowano w wysokości 

48.661.220,96 zł (48,57% planu), 

- wydatki majątkowe planowane w wysokości 28.453.098,58 zł zrealizowano w wysokości 

1.402.346,77 zł (4,93% planu). 

  Planowany w wysokości 20.684.019,40 zł deficyt budżetowy został zrealizowany jako 

nadwyżka budżetowa w wysokości 9.039.994,58 zł. 

  Planowane w wysokości 23.306.212,40 zł przychody ogółem zrealizowane zostały 

w wysokości 17.306.212,40 zł, w tym:  

1) 14.906.231,02 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych, 

2) 2.399.981,38 niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 

ustawy o finansach publicznych, 

  Rozchody ogółem, planowane w wysokości 2.622.193,00 zł zrealizowano w wysokości 

561.101,40 zł (21,40% planu). 

  Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek oraz 

emisji obligacji  wg.  stanu na dzień 30.06.2021r. wynosi 27.991.402,07 zł.  
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                                                                                                                                                                                Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 96/21 
Burmistrza Nasielska 

                                                                                                                                                                                z dnia 19 sierpnia 2021r. 

 

                                                            Informacja  

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk, w tym o przebiegu 

realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych w I półroczu 2021 roku. 

 

 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk, uchwalona Uchwałą Nr XXIII/217/20 

Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Nasielsk obejmuje lata 2021-2033 tj. okres, w którym planowana jest 

spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

Przyjęta prognoza zakłada spełnienie przez gminę Nasielsk w 2021 roku i latach następnych 

wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy 

o finansach publicznych. 

 W okresie I półrocza 2021r. wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk była dwa razy 

zmieniana. Po wprowadzonych zmianach, wg stanu na dzień 30 czerwca 2021r. 

w wieloletniej prognozie finansowej planowane wielkości przedstawiały się następująco. 

 Przychody w 2021 roku w wysokości 23.306.212,40 zł, w tym:  

- papiery wartościowe obligacje w wysokości 6.000.000,- zł, 

- wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w 

wysokości 14.906.231,02 zł, 

- niewykorzystanymi środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o 

finansach publicznych w wysokości 2.399.981,38 zł, 

przeznacza się na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetowego w wysokości 20.684.019,40 

zł na inwestycje pn. „Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku”, „Budowa 

przedszkola w Starych Pieścirogach”, „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku”, 

Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku” zaplanowanych w WPF oraz na zadanie 

jednoroczne „Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych” oraz na spłatę wcześniej 

zaciągniętych kredytów i emisję obligacji w wysokości 2.622.193,- zł. 

W 2021 roku zaplanowano deficyt budżetowy natomiast w pozostałych latach 2021-2033 

planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych 

kredytów i pożyczki, w następującej wysokości; 

- w 2021r.: - 20.684.019,40zł, 

- w 2022r.: 2.022.193,-zł, 

- w 2023r.: 2.622.193,-zł, 

- w 2024r.: 2.622.193,-zł, 

- w 2025r.: 2.822.190,51 zł, 

- w 2026r.: 3.248.310,-zł, 

- w 2027r.: 3.048.310,-zł, 

- w 2028r.: 3.148.310,-zł, 

- w 2029r.: 3.148.310,-zł, 

- w 2030r.: 3.248.300,96 zł, 

- w 2031r.: 2.000.000,- zł, 

- w 2032r.: 2.000.000,- zł, 

- w 2033r.: 2.000.000,- zł, 

Rozchody budżetu Gminy czyli środki przeznaczone na spłatę zaciągniętych przez Gminę 

kredytów i emisję obligacji zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami oraz w oparciu o 

harmonogramy spłat rat oraz wykupu obligacji w latach 2021 - 2033 oraz zaplanowane 

przychody z tytułu emisji obligacji na 2021 rok, których spłata nastąpi w latach 2031 - 2033, 

w tym: 
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- w 2021r.: 2.622.193,-zł, 

- w 2022r.: 2.022.193,-zł, 

- w 2023r.: 2.622.193,-zł, 

- w 2024r.: 2.622.193,-zł, 

- w 2025r.: 2.822.190,51 zł, 

- w 2026r.: 3.248.310,-zł, 

- w 2027r.: 3.048.310,-zł, 

- w 2028r.: 3.148.310,-zł, 

- w 2029r.: 3.148.310,-zł, 

- w 2030r.: 3.248.300,96 zł, 

- w 2031r.: 2.000.000,- zł, 

- w 2032r.: 2.000.000,- zł, 

- w 2033r.: 2.000.000,- zł, 

Planowana kwota długu gminy w latach 2021 - 2033 wynosi: 

- wg stanu na 31.12.2021r. w wysokości 31.930.310,47 zł, 

- wg stanu na 31.12.2022r. w wysokości 29.908.117,47 zł, 

- wg stanu na 31.12.2023r. w wysokości 27.285.924,47- zł, 

- wg stanu na 31.12.2024r. w wysokości 24.663.731,47- zł, 

- wg stanu na 31.12.2025r. w wysokości 21.841.540,96 zł, 

- wg stanu na 31.12.2026r. w wysokości 18.593.230,96 zł, 

- wg stanu na 31.12.2027r. w wysokości 15.544.920,96 zł, 

- wg stanu na 31.12.2028r. w wysokości 12.396.610,96 zł, 

- wg stanu na 31.12.2029r. w wysokości 9.248.300,96 zł, 

- wg stanu na 31.12.2030r. w wysokości 6.000.000,- zł, 

- wg stanu na 31.12.2031r. w wysokości 4.000.000,- zł, 

- wg stanu na 31.12.2032r. w wysokości 2.000.000,- zł, 

- wg stanu na 31.12.2033r. — wszystkie zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów oraz 

emisji obligacji zostają spłacone. 

W załącznikach do Uchwały Nr XXIII/217/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 

2020r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określone zostały przedsięwzięcia w 

ramach wydatków majątkowych. 

Po wprowadzonych zmianach, wg stanu na dzień 30 czerwca 2021r. w wieloletniej prognozie 

finansowej planowane i realizowane są wydatki na przedsięwzięcia, w tym: 

1. „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Starych Pieścirogach” mająca na celu poprawę 

warunków lokalowych dla dzieci przedszkolnych. Realizacja w latach 2019 - 2021, łączne 

nakłady finansowe w wysokości 6.030.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 3.000.000,- zł 

(2021r. – 3.000.000,- zł). W trakcie realizacji. 

2. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku” mająca na celu poprawę infrastruktury 

drogowej. Realizacja w latach 2019 - 2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 

1.563.016,64 zł, limit zobowiązań w wysokości 1.000.000,- zł (2021r. – 1.000.000,- zł). W 

trakcie realizacji. 

3. „Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku” mający na celu poprawę oferty 

kulturalnej. Realizacja w latach 2019-2023, łączne nakłady finansowe w wysokości 

6.147.477,-  zł, limit zobowiązań w wysokości 6.000.000,- zł (2022r. - 3.000.000,- zł, 2023 – 

3.000.000,- zł). 

4.   „Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku” mający na celu poprawę warunków 

lokalowych pacjentów. Realizacja w latach 2019-2023, łączne nakłady finansowe w 

wysokości 2.100.000,-  zł, limit zobowiązań w wysokości 2.000.000,- zł (2022r. - 1.000.000,- 

zł, 2023 – 1.000.000,- zł). 

5. „Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku” mająca na celu poprawę wizerunku 

centrum miasta. Realizacja w latach 2019 - 2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 
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2.031.758,60 zł, limit zobowiązań w wysokości 2.000.000,- zł (2021r. – 2.000.000,- zł). W 

trakcie realizacji. 

6. „Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku” mająca na celu poprawę infrastruktury 

sportowej. Realizacja w latach 2020 - 2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 

3.939.360,- zł, limit zobowiązań w wysokości 3.900.000,- zł (2021r. – 3.900.000,- zł). W 

trakcie realizacji. 
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