
Z A R Z A D Z E N l E Nr 71 /2006
WÓJTA GNIlNY B R O C H Ó \tV

z dnia 09 siu.l2nia 2006 I'oku

w spI'awie pI'zyjecia pnez \Vójta Gminy HI'ochów infonl1ac.ii
z wykonania budzetu gminy za I pólrocze 2006 rol{lJ.

Na podstawie al't. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca l990 I'. o samonadzie
gminnym I.i. t. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm. I i art. 198 ust. 1 i 2.
ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czenvca 2005 ... I Dz. U. NI' 249, poz. 2104
z 2005 r. I - Wójt Gminy zal'z~!dza , co nastepuje:

§1.
Pnyjac infonl1ac.ie z wykonania budzetu gminy BROCI-IÓW za
I pólrocze 2006 rok w brzmieniu zalacznika do uchwaly.

§ 2.

Przedlozyc infonnac.ie z wykonania budzetu gminy BROCHÓ\V za
l pólrocze 2006 rok na najblizszej sesji Rady Gminy.

§ 3.

PI'zedlozyc sprawozdanie do wiadomosci RIO Wat'szawa Zespól w Plocku
do zaopiniowania.

§ 4.

Zal'z~!dzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.



INFORMACJ A
Z WYI(ONANIA BUDZETU GNilNY BROCHÓW

ZA l PÓLROCZE 2006 ROI(
Iwg stanu na 30 czerwca 2006 1'./

Budzet Gminy Brochó\\l na 2006 rok zgodnie z Uchwala budzetowa Nr

XXIVIl47/05 Rady Gminy Brochó\\ z dnia 07 grudnia 2005 L zostal uchwalon~ \\
kwocie 8 290 000 zl po stronic dochodów i 7773300 zl po stronic \vydatkc)\\
oraz rozchód 5167001'.1 na splate pozyczek z WFOS i GW i BOS w Warsza\vie.

W wyniku zaistnialych zmian na 30 czerwca 2006 L budzet zamknal sie

po stronie dochodów kwota 9 211 472 zl i po stronie \\ydatkÓ\\ kwota
8694772 zl. Róz.nice stanowi 5167001'.1 - do splat~ rat~ pozYCI.ck i krcdyt()\\

zaciagnietych \\ latach 20m - 20U5.

Srodki \\ kwocie 921 472 zl pochodza:

181 900 zl zwiekszenie dotacji na swiadczenia spoleczne. na pomoc materialna dla uC7.niów

/stypendia/ kwota 47 642 zl ; 275889 zl dotacje z budzetu P,1I1stwai Samorzadowego Programu
Rozwoju Mazowsza z Urzedu Marszalkowskiego Województwa Mazowieckiegoz na inwestycje drÓg.
0-22 567 zl zmniejszenie subwencji oswiatowej. 0-201'.1 zmniejszenie kwot~ dotacji na
aktualizacje spisów wyborcÓw, 1000001'.1 pomoc finansowa na dolinansowanie modernizacji Szkoly
Podstawowejw Sladowic. zwiekszenie planu wplywów dochodów 7.podatkó\v odnicrucho!11osci.
czynnosci cywilnoprawnych. udzialy gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych launie
129 028 zl, dotacja dla Szkoly Podstawowej w Brochowie 2 OOOzl, srodki na modernizacje boiska
sportowego 71 400 zl oraz zwiekszenie planu wplywó\\ z tytulów sprzedazy mienia 136 200 zl.

Z planu rozchodÓw 5167001'.1. splacoIw zgodnie z pl~lI1cm. \\ I pÓlroczu 20()() L . kwot\,

263 335,34 zl. Pozostaje na hl'. do splat~ !;'lun ie 253 36-l,7 I zl.

DOCHODY
-- 0_-00

Plan dochodcm \\ kwocie 921 I 472 1'.1zostal \\ykonan~
\\ wysokosci: 4 773 095,80 1'.1, tj. w 51.iQ %. . \.\ tym:

I 796 400 1'.1 subwencje.

812423 zl dotacje na zadania zlecone. \v tym:

\\ I pÓl roczu 2006 r.



779 520 zl opieka spoleczna
32067 zl na zadania zlecone administracji

336 zl" na aktualizacje spisó\\ wyborcÓw
500 zl" z zakresu obron) cywilnej

Jednoczesnie na zadania wlasne otrzymalismy.
47642 zl dotacja na stypendia dla uczniów. 226 160 zl dotacje na zadania wlasne z zakresu opieki
spolecznej; 1 404 zl srodk i otrzymane z PUP na prace spolecznie uz,ytecZl1e: 41 887,58 zl wplywy z
budzetu na dofinansO\vanie modernizacji dróg oraz srodki ZPORR na modernizacje drogi Brochów -
Malanowo - Konary 215212,80 zl / srodki ZPORR dotyczace drogi Tulowice - Hilarów \\ wysokosci
98944.07 PLN zostana rozliczone w III kw. bl'. / ; 174000 zlna modernizacje drogi w Sladowie. 100000 zl
na modernizacje Szkoly Podstawowej w Sladowie i 2000 zl dotacja dla Szkoly Podstawowej w Brochowie.

Kwota 1355966,42 zl dochody \"Iasne i udzialy. w tym:

podatek od nieruchomosci na plan 1.520000 zl. wykonanie 667 308,99 zl,
podatek rolny na plan 188000 zl .wykonanie 76 519,64 zl,
podatek lesny z planu 62 000 zl realizacja 25 925,74 1.1
oplata skarbowa na plan 20.000 zl. wplywy 5 310, I O zl,
podatek od srodków transp. plan 219 349 zl. wykonanie 96 966,10 zl,
podatek od dzialalnosci gospodarczej osób fizycznych. oplacany w formie karty
podatkowej plan 20000 zl. realizacja 1 662,40 zL
podatek od czynnosci cywilnoprawnych -plan III 079 zl. wykonanie 20908 zl,
podatki od spadków i darowizn z planu 7.000 zl. lrealizO\vano 321 zl
udzialy we wplywach z podatku doch.od osób tiz. - plan 740 012 zl . wplynelo 313 078 1.1,
udzialy we wplywach z podatku dochodowego od osób pr(l\\liych plan 5.000 zl. realizacja
714,17 zl,

wplywy z opiat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu plan 72.000 zl wykonanie 47598,47 zl
dochody z majatku gminy plan 436200 zl. wykonanie 14659,06 zl,

oplata ekspoatacyjna plan :)000 zl. wykonanie 548,58 zl

pozostale dochody - wykonano 84 446,17 zl . \V tym: odselki

za co 7. obiektu Osrodka Zdrowia i Domu NallClyciela; opla!)
318,00 zl - udzialy za wydawanie dowodÓw oosobislych

3660,59 zl; 70 760,77 zl
administracyjne <)706,81 zl;

WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2006 \\ kwocie: 8694772 zl 7realilOwano \\ I pÓlroczu. 2006 J".

wysokosci 4 {I 13 458,08 zl tj. 46, l 6 'Yo, W tym: 3 7 l O797,6 l zl- wydatki biez.ace i 302 660,47 zl-
wydatki majatkowe. /z planu I 168 023 zl/.

Wydatki dotycza:

Dzial O10 roili ictwo 33 833,21 zl w tym:
koncepcja rozbudowy wodo<.:iagugminnego 7 I85J\O71.

sldadka na rzecz Izb Rolniczy<.:h I 338.041.1.
konserwacja \\aló\\ p.powodz. - \\ynagrodzenic. skladki. zakup nlateriaIÓ\\ -'O<i5.72z!.
wydatki za clokllmetacj<; dotyczaca in\\etycji zbiornika wodnego "Lasice" 22243.65 zl



dzial 600 utrzymanie dróg - 87864,82 zl. w tym:
dofinansowanie przejazdó\\ autobusu linii Plecewice - Sochaczew 3 004.24 z1.
remonty i odsniezanie dróg 73 029.79.
wydatki inwetycyjne - za opracowanie studium wykonalnosci m~)dernizacji dróg
i pozostale II 830.79 zl.

oswietlenie uliczne z planu II X 700 zl. wydano na energie elektryczna i konserwacje
urzadzell 54775,2 l zl, w tym zakup energii 47 385.68 zl: konserwacja urzadzell 6 423.30 zl
zakup ul7.ad7.ellsterowniczych i inne 966.23 lI.

dotacja dla Gminnego Zakladu Gospodarki Komunalnej z planu 150.000 zl. przekazano 150000 zl.

zakup map dotyczacych projektowanej inwestycj i kana 1izacj i w Tulowicach za rzeka 2 700 zl.

Obsluga dlugu publicznego lodsetki od pozyczek i kredytó\\ I wyniosla 3 l 393,35 zl.

wydatk i na utrzyman ie Ochotn iczych Strazy Pozarnych wyn iosly 36 398, 15 zl, 7 czego dieta
i ryczlaty 6 695.40 zl. zakup paliwa, czesci do samoc hoc\(')\\ i il1l1emateria I) 10 653.12 zl. zakup
energii I 616,58 zl. zakup pozostalych uslug 2 892,39. podróie shllbowe lOS zl. ubezpieczenia
2436 zl oraz wydatki inwestycyjne zwiazane z przygotowaniami do budowy straznicy
w Broehowiel koncepcja budowy. projekt obiektu. mapy I II 996.66 z1.

wydatki z zakresu gospodarki mieniem gm./plan 67 tys. zll w) nimi: 60299,221.1, \v tym gl<')\vne,to
zakup oleju opalowego. szacunki i dozÓr tcchniczn:.

projekty decyzj i o warunkach zabudow: kosztowaly l 464 zl.

wydatki na oswiate zgodnie z planem 13358295 zll wyniosly ogólem w I pÓlrocZll br.
1813 848,00 zl Iw tym srodki wlasne 429504 zl I. z czego wydatki na utrzymanie szkól
podstawowych wyniosly l 147045,03 zl. Kwota obejmuje wydatki inwestycyjne modernizacji
Szkoly Postawowej w Sladowie w wysokosci 237 182.61 lI: wydatki bic7ace 909 862.42 z1.
Wydatki na klas) "0" prz: szkolach podstawowych 58609,37 zl; 415276,94 zl - gimnazjum:
dowóz dzieci do szkól 144 148,36 zl : obslllga szkól I ZEAS I wydatki razem 28531,02 zl;
doksztalanie kadry 6392,28 zl; l3 845 zl rozdysponowany fundusz socjalny dla emerytó\v.

na utrzyman ie bibl iotek na teren ie gm iny przekazano 55 820,0 I zl z planu 91 546 z1.

wydatki z funduszu pr/eciwdzialania alkoholizmowi wyniosly 15371,65 1.111:1clie!v.
dojazdy na leczenie. zakup materialów i uslug 7wi<V<llly'ch7 profilaktyka Ipropagowanie
sportul oraz lagodzcnicm trudnych \\arunk()\\ egzystencji \\ rodlinach z uzaleznieniami,
dozywianie i wyjazdy terapeutyczne dzieci,

na utrzymanie Gminnego Osrodka Pomocy Spolccznej i zapomogi z planu :2 150000 zl.
wydano 911315,57 zl, w tym swiadczenia rodzinne, place - skladki 548572,93 zl,
skladki na ubezpieczenia zdrowotne 4226,807,1, zasilki i pomoc \\' naturze 124230,34 zl,
utrzymanie Osrodka PC)(l1oe)9425(1,40 zl, specjalistyczne uslugi opiekulkl.e 9086,73 zl,
oraz 130942,37 zlna "posilki dla potrzebujacych",



na stypendia dla dzieci wydano 44 808,20 zl.

utrzymanie administracji z planu I 424 1541.1kosztowalo 698 142,62 zl, \\ tym wydatki
uksztattowaly sie nastepuj<ICO:zadania zlecone 18 666 zl, wlasne 643 355,62 zl. utrzymanie Rady
Gminy 23 641,58 zl. skladka na rzecz zwiazku gmin I 269 lJ. ulrz.ymanie GCI I 210.411.1.

z w/w wydatków na utrzymanie administracji glówne to: place. wynagrodzenia bezosobowe
i nagroda roczna 435694,76 zl, pochodne od plac 74 972,00 zl, koszty podrózy sluzbowych
5467,45 zl, zakup materialów 40779,77 zl, uslugi p07ostale 80266,741.1, energia 8 447,59 zl,
opiaty za uslugi internetowe 3 428,35 zl. odpis na fundusz s\\ iadczel1 socjalnych 15000 zl,
na diety Przewodniczacego i Radnycl! wydano 120001.1. ubezpieczenia I 2967_1.zakup
komputeró\\. 9520,961.1. sklaclka na rzecz zwiazku gmin I 2691.1.

aktualizacja spisó\\ \\ yborców - wydano 277,31 zl.

szkolenie pracownika z zakresu oc - \\:datek 1501.1.

diety dla soltyscm. prowi7ja za il1Caso 7Obmvii\7<lIl .skladki kos7lowal: \\ I pt\lroc7.u 14996,761.1.

Reasumujac wykonanie budzetu za I pólrocze 2006 r. nalez: stwicrdzic. ze zamknal sie nadwyzka \V
\vysokosci 759637,72 zl, co zmniejszy niedobór buM.elll .jaki powstal \\ ubr. f)latego. il
zakol1czono rozliczenia z 2005 r. srodków ZPORR i srodki z rezerwy celowej budzetu pal1stwa.
Rozliczno takze srodki z 2005 r. dotyczace modernizacji Szkoly Podstawowej \\ Sladowie.
Na sfinansowanie wydatków majatkowych gmina zaciagnela pozyczki i kredyt:
dlugotenninowe, z których zadluzenie na 30.06.2006 r. stano\\ i kwota 883 971,71 1.1.
Znajdujemy sie w kolkowej fazie il1\vestycji modernizacji 4 odcinków dróg: \\ Slado\Vic. L,asocinie.
WÓlceSnlOlaneji Hilarowie - Górkach z udzialem srodków SamorzadO\vegoProgramu Rozwoju
Mazowsza i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. na które wydamy w III kw br.~' 620 O()O1.1.

Trwaja przygotowania do inwestycji straznicy i modernizacji boiska sportowego.

Realizacja budzetu gmin: \\ 2006 r. \\ zakresie wydatków na dosta\\:. uslugi i inwestycje odbywa sie

zgodnie 7 postanowieniami uslawy 7.dnia 29 stycznia 2()O4 r. - Pra\\o 7.amó\\ id! publiczn:!ch! Dz. U. Nr

1972004 r. pOl.. 177. 7.e 7.m. /

WYKORZYSTANIE DOT ACH BUDZETOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZLECONYCH GMINIE I NA ZADANIA WLASNE
W LPOLROCZU 2006 ROKU

OPIEKA SPOLECZNA
-----

Otrzymane dotacje: 7.planu' 537500 zl. wykonanie 779 SIO 1.1,na zadania zleconc. \\ tym rozdzialy:
85212 - z planu '.412000 zl wykonanie 710000 lL.
~521J - 7 planu 13 50071 \\ vkonanie (j 720 IL



85214
85228

z planu 91 000 ., wykonanie
21000

52 000 ZL
IO 800 ZL

oraz na zadania wlasne plan 373 000 zl i wykonanie 226 L60 zl. w tym rozclzialy:
85214 - plan 120.000 zl wykonanie 72 000 zl
85219 - plan 75000 zl wykonanie 3956071
85295 - plan 178000 zl wykonanie 114 600 zl /dozywianie dzieci i posikk d la potrzebujacych/

Wydatki: 809717,10 zl, z czego: 605869,94 zl- zadania zlecone i 203847.1671 zadania wlasnej.n.
swiadczenia rodzinne i wydatki na ohslllge kwota 548 572.93 zl

-skladki na ubezpieczenia zdrowotne 4226.80 z/
-zapomogi i ubezp. 109 286.54 zl
-place pracownikó'v'v socjalnych 25 500 zl
- nagroda roczna 2 000 LI
- delegacje I 159 zl
- zakup matera lów I 298 zl
- usilIgi materialne 3436 zl
- skladki zus_rp 5 294 LI

- specjalistyczne lIslugi opiekUllcze 9086_73 zl
- dozywianie dzieci w szkolach i posilek dla potrzebuj,\cych

99857_10 zl.

ADMINISTRACJA SAMORZJ-\DOW A
-- ---- --- -- -------------

Plan dotacji: 59 554 zl otrzymano \\ I pólroczu 2006 1'.32067 zl; 11<\wydatki /59 554 zl plan/j.n.:

- place
- nagroda roczna
- sldadki ZUS.FP

2 I 000 zl
3 500 zJ
4 081 zl

---------------

28 581 zl

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

Plan dotacj i: 672 zl ,otrzymano 336 zl

Wydatki poniesione: 280,58 zl na aktualizacje spisów wybo['ców .

OBRONA CYWILNA

Otrzymanadotacja :500 zl . wydatki 150zl

OS\\lrA T A r \\lYCHOW ANIE

Na pomoc materialna dla uczniów - na stypendia otrzymalismy 47 642 zl i wydalismy /z planu
47642 z1/ 44808,20 zl.



Dochody przekazane z zakresu administracji I'zadO\vcj z pl,lnu 6 003 II

\V wysokosci 6077,96 zl za dowody osobiste i 625,20 zl z zakl'esu specjalistycznych
uslug opiekUl1czych.

TRANSPORT I LACZNOSC

Na wydatki poniesione w ubl'. ze srodkc)\.v wlasnych na modernizacje cli'óg. gmina otrzYlf

2006 r. dotacje w wysokosci 41 887.58 z!.



Zalacznik Nr I

Infonl1acje Oudzielonych zamówieniach publicznych w 2006.-
wg stanu na dzieli 30.06.2006r.

l. Ile zamówieÓ \N [pÓITOCZU2006r. udzielono wg ustawy Prawo zamÓwiel1 publicznych - 3
wtym:

I I \v trybie przetargu nieograniczonego
21 w trybie przetargu ograniczonego
31 w trybie negocjacj i z zachowaniem konkurenci i
41 w trybie zapytania o cene
51 zamówienie z wolnej reki
61 o wartosci ponizej 60.000 euro w trybie uproszczonym

zgodnie ustawa Prawo zamówiel1 publicznych
w tym:
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

3

"-)

me
nie

4. Krótka ocena udzielonych zamówiel1 publicznych wg \v/\\ ustawy lub innych procedur.

W l pólroczu 2006r. udzielono 3 zamówienia publiczne o wartosci poniz.ej 60.00 euro kazde.
Przetargi przeprowadzone w trybie uproszczonym zgodnie z przepisami ustawy Prmvo
zamówieÓ publicznych.
Byly to zamÓwienia na roboty budowlane drogowe Lj.

Przebudowa drogi gminnej \V miejscowosci Sladów - zamówienie () wartosci
230.07R.78 zl (netto).
Modernizacja drogi gminnej w miejscowosci Lasocin zamówienie o wartosci
94.729.90 zl (netto)

Modernizacja drogi TulO'vvice - Hilarów - Górki zamówienie o wartosci
148.503,90 zl (netto)

Uczestnicy przetargów nie wniesli protestów na przeprowadzone czynnosci przetargowe.


