
ZARZADZENIE Nr 6112006
WÓJT A G MI NY B R O C H Ó W

z dnia 10 mat'ca 2006 t'oku

w sprawie przy,jecia przez Wó,jta Gminy Brochów spI'awozdania
z wykonania budzetu gminy za 2005 I'oku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 mal'ca l 990 I'. o samorzadzie
gminnym /j. t. Dz. U. NI' 142 poz. 1591 z 2001 L ze zm. / i art. 199 ust. 1 i 2.
ustawy o finansach publicznych z dn. 30 czenvca 2005 L / Dz. U. Nr 249, poz. 2104
z 2005 r. / - Wó,jt Gminy zarz~!dza , co nastepu.ie:

§l.
Przyjac sprawozdanie z wykonania budzetu gminy BROCHÓ\V za
2005 t'ok w bl'zmieniu zalacznika do uchwaly.

§ 2.

Przedlozyc sprawozdanie z wykonania budzetu gminy BROCHÓW za
2005 rok na najblizsze,j sesji Rady Gminy.

§ 3.

Przedlozyc sprawozdanie do wiadomosci RIO Warszawa Zespól w Plocku
do zaopiniowania.

§ 4.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem pod,jecia.
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SRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDZETU GMINY BROCHÓW

ZA 2005 ROK

Budzet Gminy Brochów na 2005 rok zgodnie z Uchwala budzetowa Nr
XIX/l15/04 Rady Gminy Brochów z dnia 16 grudnia 2004 r. zostal uchwalony w
kwocie 9.000.000 zl po stronie dochodów i 8.580.000 zl po stronie \\rydatków
oraz rozchód 420.000 zl na splate pozyczek z WFOS i GW i BOS w Warszawie.

W \\ryniku zaistnialych zmian na 31 grudnia 2005 r. budzet zamknal sie
po stronie dochodów kwota 9.318.086 zl i po stronie wydatków kwota
9.533.159 zl. Róznice stanowi +215.073 zl - do splaty raty pozyczek i kredytów
zaciagnietych w latach 2003 - 2005 kwota 1.313.963 zl i przychód 1.529.036 zl
zaciagniete nowe pozyczki na cd. kanalizacji.

Pozostale srodki w kwocie 657 368 zl pochodza:
-697281 zl zmniejszenie planu dotacji na swiadczenia spoleczne, zwlaszcza na zasilki rodzinne i

pielegnacyjne, 199877 zl zwiekszenie subwencji oswiatowej, 1 368 zl dotacja dla uczniów na
podreczniki i 3 597 zl nagroda dla Dyrektora Gimnazjum;
04 168 zl zwiekszenie planu podatku dochodowego od osób fizycznych, 77 976 zl
srodki na pomoc materialna dla uczniów na stypendia, 50 000 zl dotacja celowa
na Projekt Gminnego Centrum Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej
Absolwentów "Pierwsza Praca"; dotacja na uzupelnienie ksiegozbiorów bibliotecznych
w ramach "Promocj i czytelnictwa" 5 000 zl
Srodki ze ZPORR na modernizacje dróg Brochów- 1\1alanowo- Konary i Tulowice - Hilarów pla
314 156 zl, dotacje celowe z budzetu paI1stwa na modernizacje tychze dróg plan 68 216 zl
oraz 35 000 zl na modernizacje drogi transportu rolnego w Przeslawicach.
Z budzetu Województwa Mazowieckiego gm. otrzymala pomoc finansO\va w wysokosci
100000 zl na zadanie budowy kanalizacji sanitarnej i przylaczy we wsiach Plecewice - Konary
oraz 100 OOOzlw ramach Mazowieckiego Kontraktu Samorzadowego na modernizacje
Szkoly Podstawowej w Sladowie .

Dotacje na wybory do Sejmu i Senatu i na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lacznie
20 291 zl

Z uwagi na wysokie wykonanie zwiekszono plan wplywów o 55 000 zl podatku
od srodków transportu, róznych oplat, vvplywów za scieki, odsetek oraz 320 OOOzl
zwiekszenie planu za sprzedaz mienia komunalnego



Plan przychodów 1.529.036 zl , obejmujacego pozyczki na kanalizacje i termomoder-
nizacje Szkoly Podstawowej w Brochowie . realizowalismy w 100 % .w tym pozyczka
pomostowa na kanalizacje tj. kwota 851.730 zl.

Z planu rozchodów 1.313.963 zl. splacono zgodnie z planem. cala kwote, w tym 851.730 zl,
pozyczke pomostowa lsrodki z SAP ARO-ul i 462 233 zl pozostale raty.

DOCHODY
------------------------------------

Plan dochodów w kwocie 9 657 368 zl zostal wykonany w 2005 r.
w wysokosci: 8 749899 zl, tj. w 90,6 %. . w tym:

3 106218 zl subwencje, z tego:

593419 zl czesc wyrównawcza I podstawowa!
120081 zl" ,. I równowazacal

2392 718 zl czesc oswiatowa.

1 111 300 zl dotacje na zadania zlecone, w tym:
1 031 451 zl opieka spoleczna

58674 zl na zadania zlecone administracji
20675 zl" na aktualizacje spisów wyborców, wybory

oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
na obrone cywilna.

do Sejmu i Senatu

500 zl "

Jednoczesnie na zadania wlasne otrzymalismy 1.368 zl na podreczniki dla pierwszoklasistów,
3597 zl nagroda dla nauczyciela; 77 974 zl dotacja na stypendia dla uczniów, 308 143 zl dotacje na
zadania wlasne z zakresu opieki spolecznej. w tym 68000 zl na utrzymanie GOPS i I 17 194 zl na zasilki
oraz 122949 zl - dozywianie uczniów i posilek dla potrzebujacych; 47 426 zl na Projekt Gminnego Centrum
Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwent "Pierwsza Praca", 851 730 zl srodki z
SAPARD-u na kanalizacje wsi Plecewice. Konary i 100000 zl na dodatkowe przylacza w kanalizacji
w.Plecewice, Konary z budzetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Programu
Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskch"'.
Na promocje czytelnictwa z Ministerstwa Kultury otrzymalismy dotacje w wysokosci 5000 zl.

Kwota 3 137 143 zl dochody wlasne i udzialy. w tym:

podatek od nieruchomosci na plan 1.302.688 zl. wykonanie 1 273 175 zl,
podatek rolny na plan 175.000 zl . wykonanie 188.508zl,
podatek lesny z planu 60.000 zl realizacja 46 383 zl
oplata skarbowa na plan 20.000 zl, wplywy 12961 zl,
podatek od srodków transp. plan 160.000 zl, wykonanie 176 746 zl,
podatek od dzialalnosci gospodarczej osób fizycznych, oplacany w formie karty
podatkowej plan 30.000 zl. realizacja 4 161 zl.
podatek od czynnosci cywi Inoprawnych -plan 100.000 zl- wykonanie 89 922 zl,



podatki od spadków i darowizn z planu 7.000 zl, zrealizowano 2 739 zl
udzialy we wplywach z podatku doch.od osób fiz. - plan 626.481 zl , wplynelo 649 634 zl,
udzialy we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 35.000 zl, realizacja
1 196 zl,
wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu plan 72.000 zl wykonanie 66 968 zl
dochody z majatku gminy plan 570.000zl, wykonanie518 560 zl,
oplata ekspoatacyjna plan 5.000 zl, wykonanie 2564 zl

podatek od posiadania psa 49 zl

pozostale dochody - wykonano 103577 zl , w tym: odsetki 7229 zl; 46 760 zl za
co z obiektu Osrodka Zdrowia; oplaty administracyjne 17 679 zl; za scieki 13 966 zl,

17 260 zl czynsze i co z Domu Nauczyciela oraz 683 zl -5% wplywów z tytulu

wydawania dowodów osobistych.

Gmina nie otrzymala do kOllca roku 2005 r. srodków ze ZPORR w wysokosci 314 156 zl,
które zostaly zaplacone z otrzymanych pozyczek na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa
Krajowego w Warszawie. Srodki w wysokosci 41 888 zl z rezerwy celowej budzetu panstwa
zaplacone w wlasnych funduszy równiez otrzymamy w 2006 r.

Modernizacja Szkoly Podstawowej w Sladowie bedzie sfinansowana w 2006 r. , wtedy
tez otrzymamy pomoc finansowa zBudzetu Województwa Mazowieckiego w ramach"
Mazowieckiego Kontraktu Samorzadowego", gdyz srodki te znajduja sie w wykazie wydatków

niewygasajacych Województwa / kwota 100000 zl/.

Modernizacja drogi transportu rolnego Przeslawice zostala takze przelozona na rok nastepny,

WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2005 w k\vocie : 9872441 zl zrealizowano w wysokosci
9134210 zl, tj. 92,5 %, w tym: 6842260 zl- wydatki biezace / z planu 7.160317 zl/ tj. 95,5%
i 2291950 zl - wydatki majatkowe, /z planu 2.712 124 zl/, tj. 84,5 % planu. Rozpoczeta w IV kw.

2004 r. inwestycja kanalizacji we wsiach Konary - Plecewice zostala ukollczona w grudniu 2005 r.
Srodki na dofinansowanie w/w zadania z WFOS i GW w Warszawie, Województwa Mazowieckiego

i z funduszy Unii Europejskiej - Program SAPARD uruchomione zostaly w IV kw. 2005 r.

Wydatki dotycza:
- projekt modernizacji SUW Konary 7 808 zl
- skladka na rzecz lzb Rolniczych - 3 760zl,
- wynagrodzenie pracownika konserwujacego waly p. powodziowe

ZUS od w/w placy i inne wydatki z tym polaczone - 5 405 zl,

ze skJadkam i

na zbiornik retencyjny "Lasice" 10121 zl za studium wykonalnosci
doplaty do kursu autobusowego Plecewice -Sochaczew kosztowaly 5 780 zl.
utrzymanie dróg - na plan 674451 zl. na remonty i modernizacje dróg wydano: 584637 zl,
w tym wydatki inwestycyjne z planu 607 451 zl, wydano 520538 zl, inwestycje dróg z udzialem
srodków ZPORR byly zreal izowane \VII pólroczu br./'vVtym pozyczki na prefinansowanie 3l 4 156
zl z BGK / .
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oswietlenie uliczne z planu 140.000 zl, wydano na energie elektryczna i konserwacje
urzadzel1 129067 zl, w tym zegary 2 769 zl, energia 105 298 zl i konserwacja urzadzel'1 21 000 zl.

dotacja dla Gminnego Zakladu Gospodarki Komunalnej z planu 250.000 zl, przekazano 246 436 zl.

wydatki inwestycycjne Ikanalizacja wsi Plecewice3 , Konary z dodatkowymi przylaczami 1z planu
1.789590 zl!, wydano 1 711 213 zl.

Obsluga dlugu publicznego lodsetki od pozyczekl wyniosla 54 619 zl.

wydatki na utrzymanie Ochotniczych Strazy Pozarnych wyniosly z planu 71.000 zl-

66788 zl, a dotyczyly: ryczahy 10800 zl, zakup materialów i energii 1 paliwo i innej 31311 zl,
uslug 2l 090 zl i ubezpieczenia 2.660 zl, energia 884 zl, podróze sluzbowe 43 zl.

wydatki z zakresu gospodarki mieniem gm./plan 95 tys. zl! wyniosly 71 718 zl, w tym glówne, to
zakup oleju opalowego, szacunki i dozór techniczny.

projekty decyzj i o warunkach zabudowy kosztowa!y 10508 zl.

wydatki na oswiate zgodnie z planem 13.285484 zl! wyniosly ogólem w 2005 r. .
3020012 zl 1 w tym srodki wlasne 627 294 zl/, z czego wydatki na utrzymanie szkól

podstawowych wyniosly 1 774750 zl,

815538 zl - gimnazjum, 260471 zl dowóz dzieci do szkól, wydatki na klasy "O" przy
szkolach podstawowych - 88524 zl, doksztalacanie nauczycieli kosztowalo 16822 zl,
Fundusz socjalny dla emerytów w oswiacie - rozdysponowano 12 635 zl.

- na utrzymanie bibliotek na terenie gminy wydano 95018 zl z planu 97 500 zl.

- wydatki z funduszu przeciwdzialania alkoholizmowi wyniosly 45360 zl na diety,
dojazdy na leczen ie, zakup materialów i uslug zwiazanych z profi laktyka
Ipropagowanie sportu loraz lagodzen iem trudnych warunków egzystencj i
w rodzinach patologicznych. , dozywianie, wyjazdy terapetutyczne dzieci.

- na utrzymanie Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej i zapomogi z planu I 617 719 z!,
wydano 1478003 zl, w tym swiadczenia rodzinne i skladki 920 287 zl, skladki na ubezpieczenia
zdrowotne II 049zl, zasilki i pomocw naturze223829zl, utrzymanieGOPS 148429 zl,
Specjalistyczne uslugi opiekullcze 19 l Ol zl oraz 155 308 zl na "posilki dla potrzebujacych" .

- zakup drobnego sprzetu sportowego i uslug materialnych kosztowa! 8655 zl.

- prowizja za incaso zobowiazal1 24554, skladki ZUS 123 zl.

- utrzymanie administracji z planu 1.492 776 zl kosztowalo 1450629 zl, w tym
wydatki uksztahowaly sie nastepujaco: zadania zlecone 58 674 zl, wlasne 1 276425 zl,
utrzymanie Rady Gminy 51904 zl, skladka na rzecz zwiazku gmin - l 769 zl,urzadzenie

Gminnego Centrum Informacji kosztowalo 61857 zl.
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z wlw wydatków - na utrzymanie administracji glówne to: place i nagroda roczna 797759 zl, pochodne
od plac 178675 zl, wynagrodzenia bezosobowe 16728 zl koszty podrózy sluzbowych 14396 zl, zakup
materialów 88 869 zl, uslugi materialne 213 569 zl, energia 17 223 zl, opiaty za uslugi internetowe
6024 zl, odpis na fundusz swiadczeÓsocjalnych 26000 zl, na diety Przewodniczacego Rady i Radnych
wydano 47 800 zl, ubezpieczenia 3 817 zl, skladka czlonkowska na rzecz zwiazku gmin

- l 769 zl, zakup komputerów do Gminnego Centrum Informacji 38 000 zl.

- aktualizacja spisów wyborców - wydano 654 zl, organizacja wyborów na Prezydenta
Rzeczypospol itej Polskiej kosztowala 12 729 zl i do Sesj mu i Senatu 7 789 zl.

Reasumujac wykonanie budzetu za 2005 1'.nalezy stwierdzic, ze zamkna! sie niedoborem
w wysokosci 384311 zl. Na sfinansowanie wydatków majatkowych gmina zaciagnela pozyczki i
kredyty dlugoterminowe, z których zadluzenie na 31.\2.2005 1'.stanowi kwota 1147307 zl.
Zgodnie z planem zakoÓczylismy inwestycje kanalizacji wsi Konary - Plecewice, która
byla czesciowo finansowana z otrzymanej pozyczki umarzalnej 1622 306 zl/ i pozyczki pomostowej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, I splaconej ze
srodków SAPARO w wysokosci 851.730 zl/.
Ponadto gmina dokonala modernizacj i dwóch dróg z udzialem srodków ZPORR:
Brochów - Malanowo - Konary i Tulowice - Hilarów, których zakOllczenie i rozliczenie
przewidziane bylo przed kOl1cem 2005 r.,jednakze, jak wspomniano wczesniej, finansowe
rozliczenie przeszlo na 2006 r., w tym pozyczki na prefinansowanie w BGK 1314 156 zl/
i srodki w rezerwy celowej budzetu paÓstwa 141 888 zl/.

Realizacja budzetu gminy w 20051'. Wzakresie wydatków na dostawy, uslugi i
inwestycje odbywa sie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1'.1'.

- Prawo zamówiell publicznych I Dz. U. Nr \9 z 20041'. poz. 177, ze zm. I.

WYKORZYSTANIEDOTACH BUDZETOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU
ADMINISTRACJIRZADOWEJ ZLECONYCH GMINIE l NA ZADANIA WLASNE
W 2005 ROKU

OPIEKA SPOLECZNA
----- --n_-nn ------ --

Otrzymanedotacje: z planu I 449 7\9 zl, wykonanie l 339594 zl, na zadania zlecone w tym rozdzialy:
852\2 - zplanu \ 016500z1 wykonanie 916017 ZL

" § 6060 5000 zl" 4 270 ZL
z planu \2.000 zl wykonanie 1\ 049 ZL
z planu 86770" wykonanie 8\ 014 ZL

20 500" " \9 IOI ZL

85213 -

85214
85228

oraz na zadania wlasne plan 308 949 zl i wykonanie 308 143zl, w tym rozdzialy:

85214 - plan 118000 zl wykonanie 117 \94 zl
85219 - plan 68.000 zl wykonanie 68000 zl

85295 - plan 122 949z1 wykonanie 122949 zl Idozywianie dzieci i posilek dla potrzebujacychi

Wydatki: 1339594 zl, z czego: 1 03\ 451 zl- zadania zlecone i 308 143 zl zadania wlasne j.n.
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swiadczenia rodzinne i wydatki na obsluge

-zakup kserokopiarki
-skladki na ubezpieczenia zdrowotne

-zapomogi i ubezp.
-place pracowników socjalnych 42 800 zl
- nagroda roczna 2.000 zl
- delegacje 3 000 zl
- zakup materalów 4000 zl
- uslugi materialne 5 000 zl
- skladki ZUS,FP 10200 zl
- skladka na fundusz swiadczei1 socjal. 1.000 zl

- specjalistyczne uslugi opiekui1cze 19 101 zl
- dozywianie dzieci w szkolach i posikk dla potrzebujacych

122 949 zl

kwota 916 Ol 7 zl
4 270 zl
4.698 zl

209257 zl

ADMINISTRACJA SAMORZADOWA
- -- ----- -- - - -- -----

Plan dotacji: 58.674 zl otrzymano w 2005 r. 58 674 zl; na wydatki 158.674zl pIani j.n.:

- place
- nagroda roczna
- skladki ZUS,FP

- zakup materialów

42 000 zl
3 400 zl

10442 zl
I nozl

_uu_uuu_u

58674 zl

AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW
n______-----------

Plan dotacj i : 654 zl , otrzymano 654 zl
Wydatki poniesione: 654 zl na aktualizacje spisów wyborców.

Organizacja wyborów do Sejmu i Senatu wydatki 7 789 zl.
Dotacja na2 tury wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej - kwota12729zl.

OBRONA CYWILNA

Otrzymanadotacja :500 zl , wydatki 500 zl

OSWIATA I WYCHOWANIE

Otrzymanesrodki na zakup podreczników dla pierwszoklasistów 1 368 zl. nagroda dla
Nauczycielakwota 3 597 zl.
Na pomoc materialna dla uczniów - na stypendia otrzymalismy i wydalismy - 77 974 zl.

Dochody przekazane z zakresu administracji rzadowej z planu 6.903 zl
w wysokosci 12 997,90 zl za dowody osobiste i 1311,20 zl z zakresu specjalistycznych uslug
opiekuI1.czych.



Zalacznik Nr I

Info."macje O udzielonych zamówieniach publicznych w 2005."
wg stanu na dzien 31.12.2005.".

1. Ile zamówier1 w 2005r. udzielono wg ustawy Prawo zamówiell publicznych
wtym:

1I w trybie przetargu nieograniczonego
21 w trybie przetargu ograniczonego
31 w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji
41 w trybie zapytania o cene
51 zamówienie z wolnej reki
61 o wartosci ponizej 60.000 euro w trybie uproszczonym

zgodnie ustawa Prawo zamówieÓ publicznych
wtym:
al w trybie przetargu nieograniczonego
bl w trybie zapytania o cene
ci zamówienie z wolnej reki

2. Czy oferenci zglaszali protesty
3. Czy oferenci zgLaszali odwolania
4. Krótka ocena udzielonych zamówieÓ publicznych wg wlw

- 8

7

5
1
l

me
me

ustawy lub innych procedur.

W 2005r. udzielono 8 zamówiell publicznych z czego I zamówienie o wartosci powyzej
60.000 euro - na roboty budmvlane. Pozostale 7 zamó\viell o wartosci poniz~j 60.00 euro
kazde. udzielono w trybie uproszczonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówiell
publicznych z czego: 4 udzielone zamówienia na roboty budowlane. 2 zamówienia na
dostawy oraz I zamóvvienie na usluge.
2 zamówienia realizowane byty jako zadania wspólfinansowane ze srodków Unii
Europejskiej w ramach programu ZPORR dzialanie 3.1. tj.

Modernizacja drogi gminnej Brochów - Malanowo - Konary - zamówienie o wartosci
235.205.25 zl (netto) udzielone w wyniku przetargu nieograniczonego.
Modernizacjadrogi gminnej Tulowice - Hilarów - zamówienie o wartosci
108.135.60 zl (netto) udzielone w wyniku przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego w trybie uproszczonym.
Zadania te zostaly zrealizowane do 30.09.2005r.

Uczestnicy przetargów nie wniesl i protestów na przeprowadzone czynnosci przetargowe.


