
ZARZĄDZENIE NR FN.110.2021 
WÓJTA GMINY BRAŃSZCZYK 

z dnia 12 listopada 2021 r. 

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Brańszczyk na rok 2022 

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 350 ze zm.) zarządza się co następuje: 

§ 1. Przedkłada się projekt Uchwały budżetowej Gminy Brańszczyk na rok 2022 Radzie Gminy 
Brańszczyk. 

§ 2. Przedkłada się projekt Uchwały budżetowej Gminy Brańszczyk na rok 2022 Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej - celem zaopiniowania. 

§ 3. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania. 

PROJEKT 

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRAŃSZCZYK NA ROK 2021 
Nr ………….2021 

z dnia  ………… 2021 roku Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 oraz 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r, poz.1372 z poźn. zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art. 215, 
art.217, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., 

o finansach publicznych (Dz.U z 2021r, poz.305 ze zm.) Rada Gminy Brańszczyk uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 49.285.609 zł, 
w tym: 

1) dochody bieżące w wysokości  42.125.609,00 zł  

2) dochody majątkowe w wysokości 7.160.000,00 zł 

- jak w załączniku Nr 1 do uchwały 

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości 56.711.386,39 zł 
w tym: 

1) wydatki bieżące w wysokości  41.703.388,05 zł 

2) wydatki majątkowe w wysokości 15.007.998,34 zł 

- jak w załączniku Nr 2 i 2a do Uchwały 

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 
7.425.777,39 zł, który zostanie pokryty : 

1. przychodami pochodzącymi sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst – obligacje 
komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 
5.478.714,97 

2. pożyczek w kwocie 862.981,38 zł 

3. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 790.628,46 

4. oraz wolnych środków w kwocie 849.858 zł 
 

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.982.182,81 zł, oraz łączną 
kwotę planowanych rozchodów budżetu wynikających z kredytów i pożyczek zaciąganych w latach ubiegłych 
w kwocie 556.405,42 zł jak w załączniku Nr 3 do uchwały. 
 

2. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji 
w tym: 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7D0EDC90-4AE4-4709-915A-8AAFD40EBECD. Podpisany Strona 1



a) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 862.981,38 zł 

b) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst – obligacje komunalne, dla których 
zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 5.478.714,97 

c) z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst – obligacje komunalne, dla których 
zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) zaciąganych na spłatę rozchodów 
w roku 2022 w wysokości 556.405,42 zł 

d) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000, w tym: 

- z tytułu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie 3.000.000,00 zł. 

3. Upoważnia się Wójta Gminy Brańszczyk do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek, sprzedaży 
papierów wartościowych wyemitowanych przez jst – obligacje komunalne, dla których zbywalność jest 
ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwotach  określonych limitami w ust. 2 lit a, b, c 
oraz d. 

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy  w wysokości 260.000 zł, w tym: 

a) rezerwa ogólna w wysokości 140.000 zł 

b) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 120.000 zł. 

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 

1) dochody i wydatki związane z realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami jak w załączniku nr 4a i 4b  do uchwały; 

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie  umówi porozumień między 
jednostkami  samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 5 do uchwały; 

3) dochody z opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację 
zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych oraz 
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – jak w załączniku nr 6 do uchwały; 

4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań  
z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych w art.6r ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku 
w gminach jak w załączniku nr 7 do uchwały. 

§ 7. Wydatki budżetu obejmują wyodrębnione wydatki  na przedsięwzięcia  wprowadzone na zasadach 
Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. 

§ 8. Z wydatków budżetu wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2022 w jak 
w załączniku nr 9 do uchwały; 

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Brańszczyk do : 

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między 
rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia 
i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji 
budżetowej w budżecie gminy, 

2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem 
wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych, 

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne, 
w tym wieloletnie, związanych ze: ᠆ zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii 
europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, ᠆ zmianami w realizacji przedsięwzięcia 
finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, ᠆ zwrotem płatności otrzymanych 
z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych, 

4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za 
wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych, 

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 
prowadzący obsługę budżetu gminy. 
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§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańszczyk. 

§ 11. Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 Wójt Gminy 
 

Wiesław Przybylski 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Gminy Brańszczyk na rok 2022 w złotych

Dział Rozdział

1 2

010

01043

01044

01095

600

§ Nazwa Plan ogółem

3 4 5

bieżące

Rolnictwo i łowiectwo 45 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

Infrastruktura wodociągowa wsi 20 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00

Infrastruktura sanitacyjna wsi 10 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00

Pozostała działalność 15 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

0750

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

15 000,00

Transport i łączność 148 977,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00
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60014

700

70005

720

72095

Drogi publiczne powiatowe 148 977,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

2320

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego

148 977,00

Gospodarka mieszkaniowa 95 780,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 95 780,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

0550
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości
5 000,00

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów upomnień
2 380,00

0750

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

70 400,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00

Informatyka 200 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
200 000,00

Pozostała działalność 200 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
200 000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7D0EDC90-4AE4-4709-915A-8AAFD40EBECD. Podpisany Strona 2



750

75011

75023

751

75101

2007

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich oraz środków, o których 

mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 

wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

200 000,00

Administracja publiczna 405 010,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

Urzędy wojewódzkie 75 010,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami

75 010,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 330 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 30 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 300 000,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa
1 692,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa
1 692,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00
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754

75412

756

75601

75615

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami

1 692,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

Ochotnicze straże pożarne 100 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań bieżących

100 000,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem

13 622 574,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 40 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

0350
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 

fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
40 000,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 

osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

3 809 400,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 295 000,00
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75616

75618

0320 Wpływy z podatku rolnego 3 200,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 286 000,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 201 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 20 000,00

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów upomnień
2 000,00

0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 

i opłat
2 200,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 

oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

4 343 255,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 526 255,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 254 000,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 32 000,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 600 000,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 100 000,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 10 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 800 000,00

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów upomnień
10 000,00

0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 

i opłat
11 000,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
523 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

0270
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych w obrocie hurtowym
30 000,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 50 000,00
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75621

758

75801

75807

75814

0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych
140 000,00

0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
300 000,00

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów upomnień
1 000,00

0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 

i opłat
2 000,00

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa
4 906 919,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 837 644,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 69 275,00

Różne rozliczenia 15 427 660,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego
7 877 651,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 877 651,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 737 412,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 737 412,00

Różne rozliczenia finansowe 2 520 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00
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75816

75831

801

80101

80104

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 500 000,00

Wpływy do rozliczenia 124 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

2180

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 

finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych 

z przeciwdziałaniem COVID-19

124 000,00

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 168 597,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 168 597,00

Oświata i wychowanie 515 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

Szkoły podstawowe 85 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

0750

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

50 000,00

0830 Wpływy z usług 10 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 500,00

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 20 000,00

Przedszkola 200 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00
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80148

851

85195

852

85202

85213

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 40 000,00

0670
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 

realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
160 000,00

Stołówki szkolne i przedszkolne 230 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

0830 Wpływy z usług 230 000,00

Ochrona zdrowia 30 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

Pozostała działalność 30 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00

2180

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 

finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych 

z przeciwdziałaniem COVID-19

20 000,00

Pomoc społeczna 813 086,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

Domy pomocy społecznej 10 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

0830 Wpływy z usług 10 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 

za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej

28 900,00
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85214

85216

85219

85228

85230

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

28 900,00

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe
63 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

63 000,00

Zasiłki stałe 321 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

321 000,00

Ośrodki pomocy społecznej 198 600,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

198 600,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 123 246,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

0830 Wpływy z usług 123 246,00

Pomoc w zakresie dożywiania 68 340,00
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855

85501

85502

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

68 340,00

Rodzina 7 023 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

Świadczenie wychowawcze 3 794 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

2060

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 

związane z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

3 794 000,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego
3 196 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami

3 176 000,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami

20 000,00
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85513

900

90001

90002

90005

90017

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

pobierające zasiłki dla opiekunów

33 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami

33 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 647 330,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 20 235,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 20 235,00

Gospodarka odpadami komunalnymi 1 534 113,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
1 534 113,00

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 30 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

30 000,00

Zakłady gospodarki komunalnej 2 025 000,00
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90019

90026

90095

921

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów upomnień
3 000,00

0830 Wpływy z usług 2 000 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 

kar za korzystanie ze środowiska
20 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 7 982,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów upomnień
5 382,00

0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 

i opłat
2 600,00

Pozostała działalność 10 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

10 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00
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92109

600

60014

60018

630

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

0750

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

50 000,00

bieżące razem: 42 125 609,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
200 000,00

majątkowe

Transport i łączność 1 200 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

Drogi publiczne powiatowe 200 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych

200 000,00

Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 000 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

6350

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 

publicznych

1 000 000,00

Turystyka 200 000,00
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63003

758

75816

900

90005

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
200 000,00

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 200 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
200 000,00

6257

Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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

200 000,00

Różne rozliczenia 5 150 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

Wpływy do rozliczenia 5 150 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

6090

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19

5 150 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 410 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
410 000,00

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 110 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
110 000,00
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90095

926

92695

6257

Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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

110 000,00

Pozostała działalność 300 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
300 000,00

6257

Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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

300 000,00

Kultura fizyczna 200 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

Pozostała działalność 200 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych

200 000,00

majątkowe razem: 7 160 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
610 000,00

Ogółem: 49 285 609,00
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w tym z tytułu dotacji

i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

810 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
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Dział Paragraf Wartość

010 2 495 500,00

10 000,00

2830 10 000,00

4 500,00

2850 4 500,00

861 000,00

6050 861 000,00

1 620 000,00

6050 1 620 000,00

600 7 816 792,47

21 529,47

2710 21 529,47

1 000,00

4520 1 000,00

371 527,00

4300 148 977,00

4520 45 000,00

6300 177 550,00

7 422 736,00

4110 5 000,00

4120 1 000,00

4170 26 000,00

4210 71 541,00

4270 350 000,00

4300 300 000,00

4430 17 000,00

4610 3 000,00

6050 6 649 195,00

630 420 000,00

420 000,00

6050 200 000,00

6057 200 000,00

6300 20 000,00

700 775 407,32

774 407,32

4210 3 000,00

4260 46 000,00

4270 25 000,00

4300 70 000,00

4480 2 500,00

4590 585 000,00

4610 2 500,00

6050 20 000,00

6060 20 407,32

1 000,00

4210 1 000,00

710 100 000,00

100 000,00

4300 100 000,00

720 465 000,00

465 000,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zakup usług pozostałych

Informatyka

72095 Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

70095 Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia

Działalność usługowa

Zakup usług pozostałych

Podatek od nieruchomości

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Turystyka

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

60016 Drogi publiczne gminne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

60014 Drogi publiczne powiatowe

Zakup usług pozostałych

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Transport i łączność

60004 Lokalny transport zbiorowy

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

01030 Izby rolnicze

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 

uzyskanych wpływów z podatku rolnego

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

PROJEKT PLANU WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Gminy Brańszczyk na rok 2022

Rozdział Treść

Rolnictwo i łowiectwo

01009 Spółki wodne

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie 

zaliczanym do sektora finansów publicznych

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7D0EDC90-4AE4-4709-915A-8AAFD40EBECD. Podpisany Strona 1



4210 80 000,00

4217 200 000,00

4300 150 000,00

4360 30 000,00

4700 5 000,00

750 5 248 808,22

75 010,00

4010 53 893,34

4040 7 000,00

4110 11 629,71

4120 1 666,24

4710 820,71

284 500,00

3030 235 000,00

4210 30 000,00

4300 15 000,00

4360 4 500,00

4 518 238,22

3020 12 000,00

4010 2 332 275,89

4040 123 385,61

4100 75 000,00

4110 518 610,07

4120 60 678,05

4140 15 000,00

4170 125 000,00

4210 130 000,00

4220 10 000,00

4260 130 000,00

4270 150 000,00

4280 4 500,00

4300 300 000,00

4360 30 000,00

4410 50 000,00

4430 5 000,00

4440 51 500,00

4530 5 000,00

4560 200,00

4610 6 000,00

4700 50 000,00

4710 34 088,60

6050 300 000,00

154 300,00

4110 1 500,00

4120 300,00

4170 5 000,00

4210 78 000,00

4220 10 000,00

4300 59 500,00

216 760,00

3030 67 760,00

4210 50 000,00

4300 65 000,00

4430 34 000,00

751 1 692,00

1 692,00

4110 195,00

4120 27,00

4170 1 074,00

4210 370,00

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup środków żywności

Zakup usług pozostałych

75095 Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Podatek od towarów i usług (VAT).

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

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup środków żywności

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych

Wynagrodzenia bezosobowe

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

75011 Urzędy wojewódzkie

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej

Administracja publiczna

Zakup materiałów i wyposażenia
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4710 26,00

754 1 383 471,52

24 000,00

2300 14 000,00

6170 10 000,00

5 000,00

2300 5 000,00

1 354 471,52

3030 40 000,00

4110 300,00

4120 100,00

4170 1 000,00

4210 120 000,00

4260 80 000,00

4270 130 000,00

4290 6 000,00

4300 95 500,00

4360 5 000,00

4430 40 000,00

6050 836 571,52

757 200 000,00

200 000,00

8110 200 000,00

758 270 000,00

10 000,00

4300 10 000,00

260 000,00

4810 260 000,00

801 16 601 261,50

11 904 703,50

2710 3 500,00

3020 452 492,00

4010 1 286 095,00

4040 281 016,00

4110 1 472 348,00

4120 212 164,00

4140 19 000,00

4170 10 000,00

4210 274 500,00

4240 127 900,00

4260 227 900,00

4270 80 000,00

4280 6 600,00

4300 153 000,00

4360 13 500,00

4410 7 000,00

4430 17 000,00

4440 338 500,00

4700 28 200,00

4710 129 029,00

4790 6 213 100,00

4800 489 800,00

6050 62 059,50

826 776,00

3020 35 431,00

4010 0,00

4040 0,00

4110 96 134,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej

Zakup środków dydaktycznych i książek

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zakup usług pozostałych

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy

Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

Obsługa długu publicznego

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz 

innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego 

zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 

zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

kredytów i pożyczek

Różne rozliczenia

75814 Różne rozliczenia finansowe

Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Różne opłaty i składki

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

75412 Ochotnicze straże pożarne

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Składki na ubezpieczenia społeczne

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
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4120 13 926,00

4170 2 400,00

4210 46 500,00

4240 3 500,00

4260 31 300,00

4270 13 600,00

4280 1 620,00

4300 8 500,00

4360 2 500,00

4410 1 500,00

4430 2 300,00

4440 25 000,00

4700 8 300,00

4710 8 063,00

4790 474 832,00

4800 51 370,00

1 956 510,00

2540 300 000,00

3020 56 729,00

4010 224 917,00

4040 40 001,00

4110 182 721,00

4120 23 000,00

4170 10 000,00

4210 17 000,00

4220 200 000,00

4240 1 200,00

4260 39 000,00

4270 20 000,00

4280 1 300,00

4300 10 500,00

4330 0,00

4360 2 100,00

4410 400,00

4430 1 100,00

4440 47 000,00

4700 3 000,00

4710 16 142,00

4790 704 000,00

4800 51 400,00

6050 5 000,00

390 428,00

3020 23 000,00

4110 55 210,00

4120 7 982,00

4710 4 836,00

4790 276 200,00

4800 23 200,00

300 000,00

4300 300 000,00

30 000,00

4300 30 000,00

398 981,00

4010 96 138,00

4040 12 297,00

4110 18 542,00

4120 2 657,00

4170 10 000,00

4210 10 000,00

4220 230 000,00

4260 10 000,00

4270 1 000,00

4280 420,00

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup środków żywności

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zakup usług pozostałych

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

80107 Świetlice szkolne

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Zakup usług pozostałych

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 

jednostek samorządu terytorialnego

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Zakup środków dydaktycznych i książek

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup środków żywności

80104 Przedszkola

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup środków dydaktycznych i książek

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7D0EDC90-4AE4-4709-915A-8AAFD40EBECD. Podpisany Strona 4



4300 1 000,00

4440 4 700,00

4700 600,00

4710 1 627,00

4790 0,00

4800 0,00

639 863,00

3020 38 608,00

4010 0,00

4040 0,00

4110 83 810,00

4120 10 731,00

4210 4 200,00

4240 2 200,00

4260 2 650,00

4270 2 400,00

4440 26 800,00

4700 1 100,00

4710 7 164,00

4790 420 700,00

4800 39 500,00

154 000,00

4210 15 000,00

4300 30 000,00

4440 109 000,00

851 289 531,47

98 688,00

6220 98 688,00

10 000,00

4210 4 000,00

4300 6 000,00

160 000,00

2310 9 648,80

4110 9 663,55

4120 1 384,54

4170 56 512,00

4210 15 000,00

4220 5 000,00

4300 51 197,11

4430 7 000,00

4610 4 594,00

20 843,47

4110 184,80

4120 19,60

4170 1 086,33

4210 13 705,06

4300 5 000,00

4710 847,68

852 2 434 490,00

640 000,00

4330 640 000,00

6 500,00

4210 2 000,00

4300 2 000,00

4410 500,00

4700 2 000,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej

Zakup usług pozostałych

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Pomoc społeczna

85202 Domy pomocy społecznej

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 

jednostek samorządu terytorialnego

85195 Pozostała działalność

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup środków żywności

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Wynagrodzenia bezosobowe

85111 Szpitale ogólne

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 

jednostek sektora finansów publicznych

85153 Zwalczanie narkomanii

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

80195 Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Ochrona zdrowia

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup środków dydaktycznych i książek

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 

podstawowych

Zakup usług pozostałych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
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33 900,00

4130 33 900,00

138 000,00

3110 138 000,00

7 500,00

3110 5 000,00

4210 1 500,00

4300 1 000,00

411 000,00

3110 411 000,00

784 250,00

3020 4 000,00

4010 524 000,00

4040 35 000,00

4110 90 000,00

4120 8 000,00

4170 6 000,00

4210 20 000,00

4220 2 000,00

4260 3 000,00

4270 1 000,00

4280 1 000,00

4300 35 000,00

4360 3 000,00

4410 3 500,00

4430 1 000,00

4440 12 750,00

4700 10 000,00

6060 25 000,00

255 000,00

4300 255 000,00

138 340,00

3110 138 340,00

20 000,00

4210 5 000,00

4220 5 000,00

4300 10 000,00

854 40 200,00

30 000,00

3240 30 000,00

10 200,00

3240 10 200,00

855 7 168 502,00

3 829 093,00

2910 5 000,00

3110 3 781 480,00

4010 21 720,00

4040 6 000,00

4110 4 900,00

4120 700,00

4210 1 000,00

4300 6 500,00

4440 693,00

4580 1 000,00

4710 100,00

3 225 346,00

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Pozostałe odsetki

Zwrot 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

Świadczenia społeczne

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Stypendia dla uczniów

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Stypendia dla uczniów

Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup środków żywności

Zakup usług pozostałych

Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zakup usług pozostałych

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Świadczenia społeczne

85295 Pozostała działalność

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup środków żywności

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Świadczenia społeczne

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

85216 Zasiłki stałe

Świadczenia społeczne

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Świadczenia społeczne

85215 Dodatki mieszkaniowe
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2910 5 000,00

3110 2 960 720,00

4010 95 000,00

4040 6 000,00

4110 137 800,00

4120 2 500,00

4210 1 000,00

4300 12 000,00

4440 3 326,00

4580 1 000,00

4710 1 000,00

69 563,00

4010 47 000,00

4040 4 000,00

4110 8 900,00

4120 1 300,00

4210 1 000,00

4300 1 000,00

4410 3 500,00

4440 1 663,00

4700 1 000,00

4710 200,00

11 500,00

4330 11 500,00

33 000,00

4130 33 000,00

900 8 781 029,89

2 780 000,00

4300 15 000,00

6050 2 765 000,00

1 624 246,78

4010 61 556,90

4040 4 321,48

4110 11 265,20

4120 1 614,02

4210 3 000,00

4300 1 534 113,00

4360 1 700,00

4410 588,00

4440 1 700,00

4610 1 400,00

4700 2 000,00

4710 988,18

160 000,00

4110 1 430,36

4120 204,94

4170 8 364,70

4210 10 000,00

4300 30 000,00

4307 110 000,00

781 133,11

4210 10 000,00

4260 304 000,00

4270 200 000,00

4300 224 806,11

6050 42 327,00

2 760 650,00

3020 14 000,00

4010 944 900,00

4040 72 000,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Zakup usług pozostałych

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zakup materiałów i wyposażenia

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Wynagrodzenia bezosobowe

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wynagrodzenia osobowe pracowników

85508 Rodziny zastępcze

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 

jednostek samorządu terytorialnego

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

pobierające zasiłki dla opiekunów

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Pozostałe odsetki

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

85504 Wspieranie rodziny

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zwrot 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

Świadczenia społeczne

Wynagrodzenia osobowe pracowników
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4110 183 200,00

4120 18 500,00

4170 48 000,00

4210 205 000,00

4260 637 500,00

4270 95 400,00

4280 1 000,00

4300 193 500,00

4360 4 700,00

4390 81 500,00

4410 17 900,00

4430 110 000,00

4440 24 050,00

4500 8 000,00

4530 10 000,00

4610 6 000,00

4700 2 500,00

4710 3 000,00

6050 80 000,00

45 000,00

4300 45 000,00

630 000,00

4210 30 000,00

4300 200 000,00

6057 300 000,00

6059 100 000,00

921 1 621 200,00

1 181 700,00

2480 700 000,00

4210 80 000,00

4260 67 000,00

4270 90 000,00

4300 75 000,00

4360 3 000,00

4430 1 500,00

6050 165 200,00

406 500,00

2480 406 500,00

33 000,00

2830 15 000,00

4210 18 000,00

926 598 500,00

598 500,00

2830 15 000,00

4210 44 500,00

4220 3 000,00

4270 10 000,00

4300 73 000,00

4430 3 000,00

6050 450 000,00

56 711 386,39Razem:

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Kultura fizyczna

92695 Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie 

zaliczanym do sektora finansów publicznych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup środków żywności

92116 Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 

kultury

92195 Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie 

zaliczanym do sektora finansów publicznych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Różne opłaty i składki

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 

kultury

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

90095 Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego

Podatek od towarów i usług (VAT).

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Podróże służbowe krajowe

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Składki na ubezpieczenia społeczne
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Dział Rozdział Paragraf

010

01043

6050

01044

6050

600

60014

6300

60016

6050

Załącznik Nr 2a do Uchwały budżetowej Gminy Brańszczyk na rok 2022

Treść Wartość

Rolnictwo i łowiectwo 2 481 000,00

Infrastruktura wodociągowa wsi 861 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 861 000,00

(P) Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Udrzyn wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. 

Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy i Nowe Budy
861 000,00

Infrastruktura sanitacyjna wsi 1 620 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 620 000,00

(P) Projekt kanalizacji dla wsi Turzyn 200 000,00

(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnych 60 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białebłoto - Stara Wieś 1 000 000,00

Projekt kanalizacji dla m. Budy Nowe, Budy Stare i Tuchlin 360 000,00

Transport i łączność 6 826 745,00

Drogi publiczne powiatowe 177 550,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
177 550,00

(P) Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W 

m. Brańszczyk – Niemiry
91 850,00

(P)Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W m. 

Turzyn – etap II
85 700,00

Drogi publiczne gminne 6 649 195,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 649 195,00

( P) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4404W w m. Poręba Średnia 154 400,00

(FS) Koncepcja budowy chodnika od nr 127 do szkoły i od nr 157 do 174 15 000,00

(FS) Koncepcja budowy drogi od numeru 157 do numeru 174 15 000,00

(P) Budowa drogi gminnej w m.Trzcianka od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4405W 78 205,00

(P) Budowa drogi w Nowym Brańszczyku 3 000 000,00

(P) Modernizacja drogi Białebłoto Kurza 1 000 000,00

(P) Projekt budowy ulicy Spokojnej w miejscowości Brańszczyk 42 435,00

(P) Projekt drogi gminnej Trzcianka Niemiry 121 155,00
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630

63003

6050

6300

700

70005

6050

6060

750

75023

6050

754

75404

(P) Projekt i przebudowa drogi transportu rolnego Nowe Budy - Przyjmy 500 000,00

(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Dudowizna 260 000,00

(P)(FS)/(W) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budykierz 50 000,00

(P)Projekt drogi w m.Trzcianka KDL11  i KDD10 50 000,00

(P)Przebudowa drogi w miejscowości Ojcowizna i Turzyn 1 000 000,00

Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Trzcianka 250 000,00

Budowa ul. Wspólnej w m.Udrzynek 113 000,00

Turystyka 420 000,00

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 420 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00

(P) Budowa kładki na rzece Bug do Kamieńczyka 100 000,00

(P) Promenada nad brzegiem Bugu 300 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
20 000,00

Renowacja stawów i figurek w skansenie 20 000,00

Gospodarka mieszkaniowa 40 407,32

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40 407,32

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00

Remont garaży przy domu nauczyciela 20 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 407,32

(FS) Zakup działki na cele rekreacyjne Białebłoto Kurza 20 407,32

Administracja publiczna 300 000,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 300 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00

( P) Rozbudowa parkingu za Urzędem Gminy 50 000,00

(P)Adaptacja UG pod potrzeby osób niepełsnosparwnych 150 000,00

Zakup agregatu prądotwórczego 100 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 846 571,52

Komendy wojewódzkie Policji 10 000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7D0EDC90-4AE4-4709-915A-8AAFD40EBECD. Podpisany Strona 2



6170

75412

6050

801

80101

6050

80104

6050

851

85111

6220

852

85219

6060

900

90001

6050

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych
10 000,00

Dotacja na zakup radiowozu dla KP Policji w Wyszkowie 10 000,00

Ochotnicze straże pożarne 836 571,52

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 836 571,52

(FS) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku OSP Udrzyn 23 352,98

(FS) Zakup garażu blaszanego dla OSP w Brańszczyku 13 218,54

(P) Adaptacja budynku remizy OSP w Trzciance - na lokalne miejsce spotkań kulturalnych 800 000,00

Oświata i wychowanie 67 059,50

Szkoły podstawowe 62 059,50

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62 059,50

(FS) Wykonanie i adaptacja placu zabaw przy ZPO w Brańszczyku 62 059,50

Przedszkola 5 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00

(P) Projekt budowy przedszkola w miejscowości Trzcianka 5 000,00

Ochrona zdrowia 98 688,00

Szpitale ogólne 98 688,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
98 688,00

Dotacja na szpital 98 688,00

Pomoc społeczna 25 000,00

Ośrodki pomocy społecznej 25 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00

Zakup klimatyzacji dla GOPS 25 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 287 327,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 765 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 765 000,00

(P) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dalekie Tartak 1 035 000,00

(P) Przebudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka, gm. 

Brańszczyk
500 000,00
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90015

6050

90017

6050

90095

6057

6059

921

92109

6050

926

92695

6050

(P) Przydomowe oczyszczalnie ścieków 130 000,00

(P) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek 1 100 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg 42 327,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 327,00

(P) Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Branszczyk 27 327,00

Wykonanie oświetlenia od m. Budykierz do trasy S8 15 000,00

Zakłady gospodarki komunalnej 80 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00

(P)Budowa wiaty na mieszankę solno-piaskową 80 000,00

Pozostała działalność 400 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00

(P)Wykonanie toalety publicznej w Brańszczyku 300 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00

(P)Wykonanie toalety publicznej w Brańszczyku 100 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 165 200,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 165 200,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 165 200,00

(FS) Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Knurowcu 15 200,00

(P)Budowa świetlicy w miejscowości Niemiry 150 000,00

Kultura fizyczna 450 000,00

Pozostała działalność 450 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 000,00

(P) Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi 400 000,00

(P)Budowa Street Workout Park w Brańszczyku 50 000,00

Razem 15 007 998,34
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w złotych

Treść
Klasyfikacja

§

2 3

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 

niewykorzystanych środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 

rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w 

odrębnych ustawach

905

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 

6 ustawy
950

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 

na rynku krajowym
952

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 

kredytów
992

1.

2. pożyczek w kwocie WFOŚiGW  862.981,38 zł

3. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 790.628,46 w tym:

a) Rządowy fundusz inwestycji lokalnych w kwocie 720.628,46

b)

4. oraz wolnych środków w kwocie 849.858 zł (uzupełnienie subwencji ogólnej za 2021 rok)

Planowane rozchody ogółem wynoszą 556.405,42 zł, w tym: spłaty pożyczek 256.405,42 zł, spłaty kredytów 300.000 zł.

1 556 405,42

2 849 858,00

3 6 341 696,35

Rozchody ogółem: 556 405,42

1 4

Przychody ogółem: 7 982 182,81

1 790 628,46

W 2022 roku Gmina planuje przychody w kwocie 7.982.182,81 zł z czego: 

przychodami pochodzącymi sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst – obligacje 

komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 

5.478.714,97 

Przewidywane niewykorzystane dochody pochodzące z  wpływów z opłat za zezwolenia za sprzedaż 

napojów alkoholowych w kwocie 70.000,00 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Gminy Brańszczyk na rok 2022

Lp. Kwota
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Dział Paragraf Wartość

750 75 010,00

75 010,00

2010 75 010,00

751 1 692,00

1 692,00

2010 1 692,00

855 7 003 000,00

3 794 000,00

2060 3 794 000,00

3 176 000,00

2010 3 176 000,00

33 000,00

2010 33 000,00

7 079 702,00

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4a do Uchwały budżetowej Gminy Brańszczyk na rok 2022

Rozdział Treść

Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami

Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją 

świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Razem:

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami

85513
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami
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Dział Paragraf Wartość

750 75 010,00

75 010,00

4010 53 893,34

4040 7 000,00

4110 11 629,71

4120 1 666,24

4710 820,71

751 1 692,00

1 692,00

4110 195,00

4120 27,00

4170 1 074,00

4210 370,00

4710 26,00

855 7 003 000,00

3 794 000,00

3110 3 781 480,00

4010 12 520,00

3 176 000,00

3110 2 960 720,00

4010 81 000,00

4110 133 280,00

4120 1 000,00

33 000,00

4130 33 000,00

7 079 702,00

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4b do Uchwały budżetowej Gminy Brańszczyk na rok 2022

Rozdział Treść

Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze

Świadczenia społeczne

Wynagrodzenia osobowe pracowników

85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Świadczenia społeczne

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Razem:

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

85513
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
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z tego:

600 0,00 21 529,47 21 529,47

60004 0,00 21 529,47 21 529,47

2710

Dotacja celowa na pomoc 

finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego na 

dofinansowanie własnych 

zadań bieżących

0,00 21 529,47 21529,47

801 Oświata i wychowanie 0,00 3 500,00 3 500,00

80101 Szkoły podstawowe 0,00 3 500,00 3 500,00

2710

Dotacja celowa na pomoc 

finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego na 

dofinansowanie własnych 

zadań bieżących

0,00 3 500,00 3 500,00

851 Ochrona zdrowia 0,00 9 648,80 9 648,80

85154
Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi
0,00 9 648,80 9 648,80

2310

Dotacje celowe przekazane 

gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego

0,00 9 648,80 9 648,80

0,00 34 678,27 34 678,27

0,00

0,00

0,00Razem:

0,00

0,00

0,00

Dotacje

ogółem

w złotych

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Gminy Brańszczyk na rok 2022

0,00

Dział

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu 

terytorialnego w 2022 r.

0,00

0,00

0,00

Wydatki 

bieżące

Wydatki 

majątkowe

Rozdzia

ł

§

/ 

grupa

Nazwa
Wydatki 

ogółem
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Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Brańszczyk  na rok 2022 
 

PLAN DOCHODÓW Z  TYTUŁU  WYDANYCH  ZEZWOLEŃ NA  SPRZEDAŻ 
NAPOJÓW  ALKOHOLOWYCH NA 2022 ROK 

 
 

Dział Rozdz. & T R E Ś Ć Kwota 

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

170.000,00 

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

140.000,00 

  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na 
sprzedaż alkoholu 

140.000,00 

  0270 
 

Wpływy z części opłaty za zezwolenie 
na sprzedaż napojów alkoholowych w 
obrocie hurtowym  

30.000,00 
 

   Razem: 170.000,00 
 

 
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYM W GMINNYM 

PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH ORAZ NA REALIZACJĘ WYDATKÓW OKREŚLONYCH W 
GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII   NA 2022 ROK 

 
 

Dział Rozdz. & T R E Ś Ć Kwota w zł 

851    Ochrona zdrowia 170.000,00 
 85153  Zwalczanie narkomanii 10.000,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 160.000,00 
  2310 Dotacje celowe przekazane gminie na 

zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień(umów) 
między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

9.648,80 

  4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 9.663,55 
  4120 Składka na Fundusz Pracy 1.384,54 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 56.512,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 
  4220 Zakup środków żywności 5.000,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 51.197,11 
  4430 Różne opłaty i składki 7.000,00 
  4610 Koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego 
4.594,00 

   Razem: 170.000,00 
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900

90002

490

900

90002

4010

4040

4110

4120

4210

4300

4360

4410

4440

4610

4700

4710

Wydatki ogółem: 1 624 246,78

Szkolenia pracowników niebędących 2 000,00

Wpłaty na PPK finansowane przez 

Podróże służbowe krajowe 588,00

988,18

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 700,00

Koszty postępowania sądowego i 1 400,00

Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00

Zakup usług pozostałych 1 534 113,00

Opłaty z tytułu zakupu usług 1 700,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 321,48

Składki na ubezpieczenia społeczne 11 265,20

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 1 614,02

Gospodarka komunalna i ochrona 1 624 246,78

Gospodarka odpadami komunalnymi 1 624 246,78

Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 556,90

Plan

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW 

FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

KOMUNALNYMI NA 2022 ROK

Załącznik Nr 7 do uchwały Budżetowej Gminy Brańszczyk na 2022 rok

Dział Rozdział

§

/ 

grupa

Nazwa

Dział Rozdział

§

/ 

grupa

Wplywy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki sektora 

terytorialnego na podstawie odrębnych 

ustaw

1 534 113,00

Dochody ogółem: 1 534 113,00

Nazwa Plan

Gospodarka komunalna i ochrona 1 534 113,00

Gospodarka odpadami komunalnymi 1 534 113,00
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Załącznik Nr 8  do Uchwały Budżetowej Gminy Brańszczyk na rok 2022

PLAN WYDATKÓW  NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W ROKU BUDŻETOWYM 2022

Białebłoto Kobyla

754 75412 4210

Zakup kosiarki dla OSP 

w miejscowości 

Białebłoto Kobyla 

4 000,00 4 000,00 0,00

754 75412 4210

Zakup wyposażenia 

(mebli) dla remizy OSP 

własność gminy

8 000,00 8 000,00 0,00

750 75075 4300

Organizacja 

uroczystego otwarcia 

remizy OSP własność 

gminy

10 600,12 10 600,12 0,00

900 90015 4300

Modernizacja 

oświetlenia ulicznego w 

Białymbłocie Kobyla 

przy drodze powiatowej

9 000,00 9 000,00 0,00

Nazwa 

Przedsięwziecia
Plan Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe   

inwestycyjne
Nazwa sołectwa Dział Rozdział Pargraf

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7D0EDC90-4AE4-4709-915A-8AAFD40EBECD. Podpisany Strona 1



Razem sołectwo 

Białebłoto Kobyla
31 600,12 31 600,12 0,00

Białebłoto Kurza

700 70005 6060
Zakup działki na cele 

rekreacyjne
20 407,32 0,00 20 407,32

Razem sołectwo 

Białebłoto Kurza
20 407,32 0,00 20 407,32

Białebłoto  Stara 

Wieś

926 92695 4210

Zakup wyposażenia 

placu rekreacyjnego w 

miejscowości 

Białebłoto Stara Wieś

23 739,13 23 739,13 0,00

Razem sołectow 

Białebłoto Stara 

Wieś

23 739,13 23 739,13 0,00

Brańszczyk
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801 80101 6050

Wykonanie i adaptacja 

placu zabaw przy ZPO 

w Brańszczyku

52 059,50 0,00 52 059,50

Razem sołectwo 

Brańszczyk
52 059,50 0,00 52 059,50

Budykierz

600 60016 4270

Powierzchniowe 

utwardzenie drogi od 

drogi serwisowej do 

drogi gminnej w m. 

Budykierz 

22 489,70 22 489,70 0,00

Razem sołectwo 

Budykierz
22 489,70 22 489,70 0,00

Dalekie Tartak

926 92695 4170

Utrzymanie zieleni i 

prace porządowe na 

ternie miejscowości

13 000,00 13 000,00 0,00

900 90015 4300

Wymiana oświetlenia 

ulicznego na LED w m. 

Dalekie Tartak

12 457,10 12 457,10 0,00
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Razem sołectwo 

Dalekie Tartak
25 457,10 25 457,10 0,00

Dudowizna

754 75412 4210

Doposażenie remizy 

OSP w Porębie 

własność gminy

2 000,00 2 000,00 0,00

801 80101 4270
Remint łazienki w SP w 

Porębie
2 000,00 2 000,00 0,00

600 60016 4300

Powierzchniowe 

utwardzenie drogi w 

m.Dudowizna z 

wykorzystaniem emulsji 

asfaltowej

6 000,00 6 000,00 0,00

900 90015 4300

Rozbudowa oświetlenia 

w m.Dudowizna od nr 7 

do drogi wojewodzkiej 

694

10 000,00 10 000,00 0,00

900 90001 4300

Wykonanie ekspertyzy 

kanalizacji w 

m.Dudowizna

2 000,00 2 000,00 0,00

926 92695 4300
Piknik rodzinny w 

Dudowiznie
489,70 489,70 0,00

Razem sołectwo 

Dudowizna
22 489,70 22 489,70 0,00

Knurowiec
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921 92109 6050

ogrodzenie świetlicy 

wiejskiej  KGW w 

Knurowcu (własność 

gminy)

15 200,00 0,00 15 200,00

921 92109 4210
wyposażenie świetlicy 

wiejskiej w Knurowcu
300,00 300,00 0,00

926 92695 4210

Wykonanie placu 

zabaw przy świetlicy 

wiejskiej w Knurowcu

7 614,42 7 614,42 0,00

Razem sołectwo 

Knurowiec
23 114,42 7 914,42 15 200,00

Niemiry

921 92109 4300
Montaż rynien na nowo 

wybuowanej altanie
5 000,00 5 000,00 0,00

921 92109 4300
Budowa placu zabaw 

na działce gminnej
21 498,29 21 498,29 0,00

Razem sołectwo 

Niemiry
26 498,29 26 498,29 0,00
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Nowa Wieś

600 60016 4270

Remont drogi 

nieutwardzonej metodą 

natryskową  na drodze 

gminnej od działki nr 

178

29 058,93 29 058,93 0,00

600 60016 4270

Remont tablic 

informacyjnych na 

terenie miejscowości

1 500,00 1 500,00 0,00

Razem sołectwo 

Nowa Wieś
30 558,93 30 558,93 0,00

Nowe Budy

754 75412 4210

Zakup wyposażenia 

OSP w Nowych 

Budach (własnośc 

gminy)

13 769,45 13 769,45 0,00

900 90015 4300

Projket i montaż dwoch 

słupów na oświetlenie 

przy drodze powaitowej 

w Nowych Budach nr 1 

i 3

12 000,00 12 000,00 0,00

Razem sołectwo 

Nowe Budy
25 769,45 25 769,45 0,00
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Nowy Brańszczyk

754 75412 6050

Zakup garażu 

blaszanego dla  OSP w 

Brańszczyku

13 218,54 0,00 13 218,54

801 80101 4300

Wykonanie placu 

zabaw przy szkole 

Podstawowej w 

Brańszczyku

10 000,00 10 000,00 0,00

Razem sołectwo 

Nowy Brańszczyk
23 218,54 10 000,00 13 218,54

Ojcowizna

  926 92695 4300

Rozbudowa placu 

zabaw na dzialce 

gminnej w m.Ojcowizna

16 086,39 16 086,39 0,00

Razem sołectwo 

Ojcowizna
16 086,39 16 086,39 0,00

Poręba Średnia
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700 70095 4210

Zakup kwiatów do 

donic gminnych przy 

kościele w Porębie

2 000,00 2 000,00 0,00

754 75412 4210

Zakup sprzętu OSP 

Poręba Średnia 

własność gminy

11 000,00 11 000,00 0,00

754 75412 4210

Doposażenie kuchni w 

OSP Porębie 

(wlasność gminy)

10 183,64 10 183,64 0,00

801 80101 4270

Remont toalety (na 

górze) w ZPO w 

Porębie

4 000,00 4 000,00 0,00

921 92109 4300
Piknik rodzinny dla 

mieszkańców
4 000,00 4 000,00 0,00

Razem sołectwo 

Poręba Średnia
31 183,64 31 183,64 0,00

Poręba Kocęby

926 92695 4300 piknik rodzinny 2 000,00 2 000,00 0,00
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754 75412 4210

Doposażenie remizy 

OSP w sprzęt 

ratowniczy w Porębie 

własność gminy

8 000,00 8 000,00 0,00

801 80101 4270
Remont łazienki w ZPO 

w Porębie
10 000,00 10 000,00 0,00

900 90001 4300
ekspertyza kanalizacji 

w miejscowości
8 424,49 8 424,49 0,00

Razem sołectwo 

Poręba Kocęby
28 424,49 28 424,49 0,00

Przyjmy

700 70005 430

Wykonanie altany oraz 

placu zabaw przy 

remizie  OSP

21 426,78 21 426,78 0,00

801 80101 4300

Wykonanie placu 

zabawprzy szkole w 

Brańszczyku

2 000,00 2 000,00 0,00

Razem sołectwo 

Przyjmy
23 426,78 23 426,78 0,00

Stare Budy
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900 90015 4300

Wymiana oświetlenia 

ulicznego  w 

miejscowości Stare 

Budy

7 000,00 7 000,00 0,00

921 92109 4210

Zakup materiałów 

wyposażenia do  

świetlicy (własność 

gminy) w Starych 

Budach

12 938,79 12 938,79 0,00

Razem sołectwo 

Stare Budy
19 938,79 19 938,79 0,00

Trzcianka

600 60016 6050

Koncepcja budowy 

chodnika od nr 127 do 

szkoły i od nr 157 do 

174

15 000,00 0,00 15 000,00

600 60016 6050

Koncepcja budowy 

drogi od numeru 157 

do 174

15 000,00 0,00 15 000,00

754 75412 4210

Zakup strażnicy w OSP 

w Trzciance (własność 

gminy)

20 000,00 20 000,00 0,00

750 75075 4300
Otwarcie remizy OSP w 

Trzciance
2 059,50 2 059,50 0,00
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Razem sołectwo 

Trzcianka
52 059,50 22 059,50 30 000,00

Tuchlin

754 75412 4210 Doposażenie OSP 1 321,17 1 321,17 0,00

921 92109 4210
Doposażenie świetlicy 

(własność gminy)
17 700,00 17 700,00 0,00

900 90015 4300
Montaż oswietlenia 

ulicznego 
2 000,00 2 000,00 0,00

926 92695 4300 piknik rodzinny 1 000,00 1 000,00 0,00

Razem sołectwo 

Tuchlin
22 021,17 22 021,17 0,00

Turzyn

600 60016 4270

Utwardzenie drogi 

gminnej prowadzącej 

do boiska wiejskiego

22 445,66 22 445,66 0,00
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754 75412 4270

Remont garażu przy 

OSP w Turzynie 

(własność gminy)

10 000,00 10 000,00 0,00

801 80101 4210

Zakup sprzętu 

sportowego dla Szkoły 

podstawowej w 

Turzynie

5 000,00 5 000,00 0,00

921 92109 4300

Zakup materiałów  i 

usług na warsztaty w 

Fili Bibliotecznej

3 000,00 3 000,00 0,00

926 92695 4300

Zainstalowanie 

monitoringu na placu 

zabaw w Turzynie 

(działka gminna)

10 000,00 10 000,00 0,00

Razem sołectwo 

Turzyn
50 445,66 50 445,66 0,00

Udrzyn

754 75412 6050

Wykonanie instalacji 

grzewczej 

(fotowoltaika) w 

budynku OSP Udrzyn 

(własność gminy)

23 352,98 0,00 23 352,98
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801 80101 4210

zakup wyposażenia 

łazienki w ZPO w 

Porębie

2 000,00 2 000,00 0,00

Razem sołectwo 

Udrzyn
25 352,98 2 000,00 23 352,98

Udrzynek

900 90015 4300
Wymiana lamp na 

ledowe
3 198,32 3 198,32 0,00

921 92109 4210
Zakup kosiarki 

spalinowej
2 449,00 2 449,00 0,00

921 92109 4300

Zakup i montaż altlany 

ogrodwej na gminny 

plac zabaw przy 

świetlicy

9 100,00 9 100,00 0,00

921 92109 4210

Zakup i montaż 

klimatyzacji w świetlicy 

wiejskiej (własność 

gminy)

6 000,00 6 000,00 0,00
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926 92695 4210
Doposażenie gminnego 

placu zabaw 
8 406,00 8 406,00 0,00

Razem sołectwo 

Udrzynek
29 153,32 29 153,32 0,00

Wydatki ogółem 625 494,92 471 256,58 154 238,34

Wydatki bieżące 471 256,58

Wydatki majątkowe 154 238,34

Wyżej wymienione zadania w ramch funduszu sołeckiego będą realziowane tylko i wyłącznie w budynkach świetlic 

wiejskich, ochotniczych straży pożarnych oraz działkach i gruntach które są majątkiem własnym gminy.
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010 10 000,00   

01009 10 000,00   

2830 10 000,00   

600 199 029,47   

60004 21 529,47   

2710 21 529,47

60014 177 500,00   

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

Rolnictwo i łowiectwo

Spółki wodne

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 

finansów publicznych( dotacja na działania Gminnej 

Spółki Wodnej w Brańszczyku)

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Brańszczyk na rok 2022

PROJEKT PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W ROKU 2022 PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO 

SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdział

§

/ 

grupa

Nazwa

Plan dotacji 

podmiotowej w 

zł

Plan dotacji 

przedmiotowej w 

zł

Plan dotacji 

celowej w zł

Lokalny transport zbiorowy

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 

między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań bieżących (Dotacja 

dla Powiatu - linia autobusowa)
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6300 177 500,00   

630 20 000,00   

63003 20 000,00   

6300 20 000,00   

801 3 500,00   

80101 3 500,00   

2710 3 500,00   

80104

2540

851 108 336,80   

85111 98 688,00   

6220 98 688,00   

85154 9 648,80   

Turystyka

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 

zakupów inwestycyjnych (Renowacja stawów i figurek 

w skansenie w m. Brańszczyk)

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 

jednostki systemu oświaty ( Stowarzyszenie 

Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi ) 300 000,00   

Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 

zakupów inwestycyjnych (  Dotacja dla Powiatu 

Wyszków na wykonanie dokumentacji projektowej na 

przebudowę drogi powiatowej nr 4403W w m. 

Brańszczyk – Niemiry

oraz wykonanie dokumentacji projektowej na 

przebudowę drogi powiatowej nr 4403W w 

miejscowości Turzyn II

etap )

Szpitale ogólne

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 

finansów publicznych

Oświata i wychowanie 300 000,00   

Szkoły podstawowe

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań bieżących ( dotacja na 

powiatowe zawody sportowe)

Przedszkola 300 000,00   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7D0EDC90-4AE4-4709-915A-8AAFD40EBECD. Podpisany Strona 2



2310 9 648,80   

921 15 000,00   

92109

2480

92116

2480

92195 15 000,00   

2830 15 000,00   

926 15 000,00   

92695 15 000,00   

Kultura fizyczna

Pozostała działalność

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 

instytucji kultury           ( Gminna Biblioteka Publiczna  

w Brańszczyku) 406 500,00   

Pozostała działalność

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego ( Dotacja na 

działania w zakresie rozwiązywania problemów 

uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przed przemocą  w Gminnym   Punkcie 

Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie )

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 106 500,00   

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 

finansów publicznych ( relizacja zadania publicznego)

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 700 000,00   

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 

instytucji kultury ( Gminne Centrum Kultury Sportu i 

Turystyki w Brańszczyku)

700 000,00   

Biblioteki 406 500,00   
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2830 15 000,00   

0,00   370 866,27   Wydatki ogółem: 1 406 500,00   

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 

finansów publicznych ( relizacja zadania publicznego)
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UZASADNIENIE 

do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Brańszczyk na rok 2022. 
 
Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Brańszczyk został opracowany w pełnej szczegółowości 
obejmującej dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej. 

1. Przygotowując projekt uchwały budżetowej wykorzystano najważniejsze założenia  
makroekonomiczne przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2022: 
- średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja ) 2,5% 
- dynamikę realną PKB 3,7% 
- dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 6% 
- minimalne wynagrodzenie za pracę 3.010 zł 
- Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej  – 106 % w 
ujęciu nominalnym. 
 

2.   Przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków  zostały uwzględnione materiały 
planistyczne złożone  przez jednostki budżetowe i referaty oraz przewidywane  wykonanie w 2021 roku. 
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy w 2022 roku zaplanowano na podstawie 
przewidywanego wykonania w 2021 roku. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2022 
roku zostały przyjęte do prognozy w oparciu o wynagrodzenie z października 2021 roku z uwzględnieniem 
planów zatrudnienia w jednostkach, zmian rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych. Wydatki na obsługę długu w roku 2022 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat 
odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. 
3. Zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14. 10.2021r 
wprowadzone zostały do dochodów budżetu kwoty przydzielonej wstępnie subwencji w wysokości 
12.783.660 zł  w tym  zł oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych  w wysokości 
4.837.644 i jest niższy w porównaniu do roku 2021 o 436.673 zł. 
4. Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych zostały wprowadzone wstępne kwoty 
dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  w kwocie  7.079.702 zł oraz 
dotacji związanych z dofinansowaniem zdań własnych. Wysokość dotacji na zadania zlecone zaplanowana 
została w oparciu o informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów 
zgodnie z zgodnie z pismem  WF- I.3111.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 roku  Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów oraz zgodnie DOS 3120-3/21 z dnia 22 
października 2021 roku  z Krajowego Biura Wyborczego. 
5. Wprowadzono do projektu budżetu przewidywane kwoty dochodów i wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Kwota dochodów ogółem 
wynosi 810.000 zł. Wydatki na programy , projekty finansowane  z udziałem środków, o których mowa w 
art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą ogółem 910.000 zł.  
6. W projekcie budżetu gminy na rok 2022 planowane dochody  wynoszą 49 285 609 zł, w tym: dochody 
bieżące 42 125 609 zł, co stanowi 88,31% planowanych dochodów ogółem. W dochodach bieżących 
zaplanowane kwoty dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynosiły 8.392.519 zł, w tym: 
7.079.702 zł dotacje celowe na zadania zlecone, 1.312.817 zł na zadania własne gminy.  
Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie  przewidywanego 
wykonania w roku 2021 uwzględniając skutki podjętych przez Radę Gminy uchwał podatkowych. 
Główne pozycje dochodów bieżących stanowią następujące podatki i opłaty lokalne: 

 
 Dochody budżetowe planowane są w wysokości 49 285 609,00  zł. Ogólny plan składa się z niżej 
wymienionych grup dochodów: 
 

Rodzaj dochodu Plan na 2022 Udział % 
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
3 285 702,00 6.67 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
własnych zadań bieżących gmin 

679 840,00 1,38 
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Dotacje celowe z budżetu państwa (świadczenie wychowawcze) 3 794 000,00 7.70 
Dotacje celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące 148 977,00 0.30 

Dotacje celowe od innych jst 300 000,00 0.61 
Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 144 000,00 0.29 

Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 D na 
wsparcie inwestycji Polskie Ład drogowe i 

kanalizacyjne 

5 150 000,00 10.45 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych na 

realizację zadań bieżących (czyste powietrze, 
folie rolnicze) 

40 000,00 0.08 

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej (świadczenia rodzinne, 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 

20 000,00 0.04 

Dotacja Celowa w ramach programów finansowych z 
udziałem środków europejskich realizowanych 

przez jst 

610 000,00 1.23 

Dotacja otrzymane z państwowych funduszy 
celowych na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek sektora finansów 

publicznych  

1 000 000,00 2.03 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji  

200 000,00 0.40 

Dotacja Celowa w ramach programów finansowych z 
udziałem środków europejskich( cyfryzacja 

urzędu) 

200 000,00 0.40 

Subwencje ogółem 
w tym:    oświatowa 
               wyrównawcza 
               równoważąca 

12 783 660,00 
7 877 651,00 
4 737 412,00 

168 597,00 

25.94 

Wpływ z podatku dochodowym od osób fizycznych 4 837 644,00 9.82 
Wpływ z podatku dochodowym od osób prawnych 69 275,00 0.14 

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych 

30 000,00 0.06 

Wpływ z podatku od nieruchomości 5 821 255,00 11.81 
Wpływy z podatku rolnego 257 200,00 0.52 
Wpływy z podatku leśnego 318 000,00 0.65 

Wpływy z podatku od środków transportowych 801 000,00 1.63 
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 

opłacanych w formie karty podatkowej 
40 000,00 0.08 

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 100 000,00 0.20 
Wpływy z opłaty skarbowej 50 000,00 0.10 
Wpływy z opłaty targowej 10 000,00 0.02 

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

w tym: za odbiór odpadów 
za zajęcie pasa drogowego 

1 834 113,00 
 

1 534 113,00 
300 000,00 

3.72 

Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych 140 000,00 0.29 
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 820 000,00 1.66 

Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 5 000,00 0.01 
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów upomnień 
23 762,00 0.05 

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 40 000,00 0.08 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7D0EDC90-4AE4-4709-915A-8AAFD40EBECD. Podpisany Strona 2



Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 

160 000,00 0.33 

Wpływy z różnych opłat 20 000,00 0.04 
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

185 400,00 0.37 

Wpływy z usług 
w tym: ZGK 

2 373 246,00 
2 000 000,00 

4.82 

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 
opłat 

17 800,00 0.03 

Wpływy z pozostałych odsetek 46 500,00 0.10 
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym VAT) 2 533 000,00 5.14 

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z innych umów 20 000,00 0.04 
Wpływy z rożnych dochodów 376 235,00 0.77 

OGÓŁEM 49 285 609,00 100 
 
 

 Ogółem dochody zaplanowano w wysokości 49 285 609 zł – tym samym rosną one w stosunku do 
pierwotnych dochodów na rok 2021 o kwotę 3 620 412 zł, tj 7,35%. Rosnące dochody przede wszystkim 
dochody majątkowe z tytułu pozyskiwanych środków na rozwój inwestycji, nieznacznie subwencji ogólnej 
oraz podatków lokalnych. Maleją dochody z dotacji celowych na zadania bieżące.  Podstawą zaplanowania 
subwencji była informacja Ministra Finansów, natomiast dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano w 
oparciu o informacje Wojewody Mazowieckiego. Dochody własne zaplanowano w oparciu o własne 
prognozy oraz zawarte umowy. W prognozie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 
uwzględniono  prognozy Ministra Finansów. 
Dochody majątkowe zaplanowano w 2022 roku w wysokości 7.160.000 zł , co stanowi 14,53% 
planowanych dochodów ogółem. 
Kwotę dochodów majątkowych stanowią dochody  tytułu dotacji celowych na realizację zadań 
finansowanych  udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 610.000 zł, Środki 
przeciwdziałania COVID-19 (Polski Ład) 5.150.000 zł oraz środków na dofinansowanie własnych 
inwestycji pozyskane z innych źródeł w kwocie 1.400.000 zł (Fundusz Dróg Samorządowych). 
W projekcie budżetu gminy na 2022 rok planowane wydatki wynoszą 56.711.386,39 zł, (wzrost w stosunku 
do roku 2021 o 6,32%), w tym wydatki bieżące 41.703.388,05 zł co stanowi 73,54 % łącznej kwoty 
wydatków. 
W ogólnej kwocie wydatków bieżących za planowane zostały następujące rodzaje wydatków: 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.877.786,50 zł 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.380.663,28 zł 
- dotacje na zadania bieżące 1 481 178,27 zł 
- dotacje na zadania majątkowe 296.238 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.453.760 zł 
- wydatki na obsługę długu 200.000 zł 
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych rozdział 85154 w kwocie 160.000 zł, a wydatki na realizację zadań określonych w gminnym 
programie przeciwdziałania narkomanii w rozdziale 85153 w kwocie 10.000 zł. 
- wydatki w kwocie 1.534.113zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi w rozdziale 90002. 
W ogólnej kwocie wydatków na 2022 rok zaplanowano wydatki majątkowe na realizację inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych w wysokości 15.007.998,34zł, co stanowi 26,46 % wydatków ogółem w tym: - 
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3w kwocie  
600.000 zł. 
Projekt budżetu Gminy Brańszczyk nie jest zrównoważony, planowane dochody budżetu są niższe od 
planowanych wydatków. 
Planowany deficyt budżetu wynosi 7.425.777,39 zł, który zostanie pokryty : 

1. przychodami pochodzącymi sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst – 
obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek 
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wtórny) w kwocie 5.478.714,97  
2. pożyczek w kwocie WFOŚiGW  862.981,38 zł 
3. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 790.628,46 w tym: 

a) Rządowy fundusz inwestycji lokalnych w kwocie 720.628,46 
b) Przewidywane niewykorzystane dochody pochodzące z  wpływów z opłat za zezwolenia za 

sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000,00 zł 

4. oraz wolnych środków w kwocie 849.858 zł (uzupełnienie subwencji ogólnej za 2021 rok) 
 

Planowane rozchody ogółem wynoszą 556.405,42 zł, w tym: spłaty pożyczek 256.405,42 zł, spłaty 
kredytów 300.000 zł. 
W przedstawionym projekcie budżetu na rok 2022, występuje spełnienie indywidualnego wskaźnika gminy 
dotyczącego spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCHODY UZASADNIENIE 
 
Dział 010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO     plan 45.000,00 zł. 
Rozdział. 01043 infrastruktura wodociągowa wsi 
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- zaplanowano wpływ środków za przyłącza wodociągowe plan 20.000 zł 
 
 
Rozdział. 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi 
- zaplanowano wpływ środków za przyłącza kanalizacyjne plan 10.000 zł 
 
 
Rozdział 01095 Pozostała działalność 
- zaplanowano wpływ środków za dzierżawę obszarów łowieckich plan15.000,00zł. 
 
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ    plan 1 348.977,00 zł. 
Rozdział. 60014 drogi publiczne i powiatowe plan 348 977,00 zł   
- zaplanowano wpływ dotacji celowej na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Brańszczyk ze 
Starostwa Powiatu Wyszkowskiego dot. zimowego i bieżącego utrzymania dróg powiatowych zgodnie z 
zawartymi porozumieniami w wysokości 148 977,00 
- zaplanowano wpływ dotacji celowej na dofinansowanie budowy dróg powiatowych i chodników na 
terenie Gminy Brańszczyk ze Starostwa Powiatu Wyszkowskiego w wysokości 200 000,00 zł 
 
Rozdział. 60018 działalność rządowego funduszu rozwoju dróg plan 1.000.000,00 zł. 
zaplanowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin plan 1.000.000,00 zł na przebudowę 
dróg w miejscowości Dudowizna i Nowe Budy - Przyjmy 
 
Dział 630 TURYSTYKA      plan 200.000,00 zł. 
Rozdział 63003- - zaplanowano wpływ dotacji celowej wpływ dotacji ze Starostwa Powiatu 
Wyszkowskiego 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 na realizację projektu „przebudowy przystani wraz z 
ciągiem spacerowym nad rz. Bug w km 46 w miejscowości Brańszczyk” 
 
 
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA     plan 95.780,00zł. 
Rozdział.70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
- wpływ z opłat  z tytułu  użytkowania wieczystego nieruchomości plan 5.000,00 zł 
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszt upomnień plan 2.380,00 zł 
- wpływ za czynsz z budynków komunalnych oraz mieszkalnych/ ośrodki zdrowia w  
  Porębie i Brańszczyku, Multimedia Polska, poczta, czynsz z dzierżawy plan 70.400,00 zł. 
- wpływy z odsetek plan 1.000,00 zł 
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych plan 2.000,00 zł 
- wpływy z różnych dochodów plan 15.000,00 zł 
 
Dział 720 INFORMATYKA       plan 200.000,00zł. 
- wpływ dofinansowania w ramach programu „Cyfrowa Gmina 
 
Dział 750 ADMINISTRACJA  PUBLICZNA   plan 405.010,00zł 
Rozdział. 75011 Urzędy wojewódzkie  
- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu  
  administracji rządowej - plan 75 010,00 zł – zgodnie z pismem  WF- I.3111.24.42.2021 z  
  dnia 22 października 2021 roku  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
  Wydział Finansów  
Rozdział. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu )  
- wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływ z różnych dochodów - plan 30.000,00zł. 
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 300.000 zł m.in uwzględniono dofinansowanie 
   na dostosowanie urzędu pod potrzeby osób niepełnosprawnych 
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Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa    plan 1.692,00zł. 
 
Rozdział. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej  kontroli i ochrona prawa 
- wpływ dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego  
  DOS 3120-3/21 z dnia 22 października 2021 roku  na finansowanie zadań bieżących  
  zleconych gminom  dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców. 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  plan 100.00,00 zł 
 
Rozdział. 75412 Ochotnicze straże pożarne 
- wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie wyposażenia i remontów Ochotniczy Straży 
Pożarnych z terenu gminy Brańszczyk plan 100.000,00 zł 
 
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE 
Z ICH POBOREM  -      plan 13.622.574,00 zł. 
 
Rozdział.75601 wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan  40.000,00zł 
- wpływ podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty 
  podatkowej - plan 40.000,00 zł 
 
Rozdz.75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych    
    plan  3.809.400,00zł . 
- podatek od nieruchomości - plan 3.295.000,00 zł 
- podatek rolny  - plan 3.200,00 zł 
- podatek leśny  - plan  286.000,00zł 
- podatek od środków transportowych- plan 201.000,00zł. 
- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszt upomnień – plan 2.000,00zł 
- wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 20.000,00 zł 
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - plan  2.200,00zł 
                                                          
Rozdz. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  podatku od spadku i darowizn podatku od 
czynności cywilnoprawnych,  oraz  podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych     
   plan 4.343.255,00zł. 
-  podatek od nieruchomości  - plan  2.526.255,00zł 
-  podatek rolny  - plan 254.000,00 zł 
-  podatek leśny  - plan 32.000,00 zł 
-  podatek od środków transportowych- plan 600.000,00zł 
-  podatek od spadków i darowizn – plan 100.000,00 zł. 
-  wpływ opłaty targowej  plan 10.000,00zł. 
-  wpływ opłaty od  czynności cywilnoprawnych plan 800.000,00zł. 
-  wpływ  z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszt upomnień – plan 
   10.000,00zł. 
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - plan  11.000,00zł. 
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek  

                samorządu terytorialnego  na  podstawie ustaw  - plan 523.000,00zł.  
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie  
    hurtowym – plan 30.000,00 zł 
               - wpływ z opłaty skarbowej - plan 50.000,00 zł. 
               - wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 140.000,00zł. 

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na      
  podstawie odrębnych ustaw za zajęcie pasa drogowego plan 300.000,00zł. 
- wpływ  z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszt upomnień  
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- plan 1000,00 zł 
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  - plan 2000,00 zł. 
 
Rozdział. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa    
        plan 4.906.919,00zł  
- udziały w podatku dochodowym  od osób fizycznych – zgodnie z pismem 
  Ministra   Finansów  ST 3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku -planowane  
  udziały wszystkich gmin w PIT na 2021r.(38,34%) z uwzględniono prognozy plan  4.837.644,00zł. 
- podatek dochodowy od osób prawnych - plan  69.275,00zł 
 
Dział 758 Różne rozliczenia -   plan 20.577.660,00zł 
 
Rozdział. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   
- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 
  plan 7.877.651,00 zł- zgodnie z pismem Ministra Finansów ST 3.4750.31.2021 z dnia 14 października 
2021 roku  
 
Rozdział. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan ogółem 4.737.412,00zł w  
  tym: kwota podstawowa – 2.979.499,00zł. kwota uzupełniająca -1.757.913,00zł.-    
  zgodnie z  pismem Ministra Finansów ST 3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku  
 
Rozdział. 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 2.520.000,00zł. 
- wpływ odsetek za oprocentowanie rachunku bieżącego budżetu gminy plan 20.000,00zł 
- wpływ z rozliczeń /zwrotu z lat ubiegłych dot. zwrotu podatku(VAT) kwota 2.500.000,00zł. 
 
 
Rozdział. 75816 Wpływy do rozliczenia plan 5.274.000,00zł. 
- pozyskane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Polskiego Ładu na projekty drogowe 
w miejscowościach Nowy Brańszczyk, Ojcowizna, Turzyn, Białebłoto-Kurza plan 4.250.000,00zł 
- pozyskane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Polskiego Ładu na projekty 
kanalizacyjne w miejscowości Dalekie Tartak plan kwota 900.000,00zł. 
- pozyskane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – projekt Laboratoria Przyszłości plan 124.000,00 
zł 
 
 
Rozdział. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin- 168.597,00zł. zgodnie z pismem  
  Ministra Finansów  ST 3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku  
 
 
Dział 801  Oświata i wychowanie    plan 515.500,00 zł 
 
Rozdział .80101 Szkoły podstawowe plan 85.500,00zł. 
- wpływ środków dot. opłat za czynsz z wynajmu mieszkań w - placówkach         
  oświatowych plan 50.000,00zł. 
- wpływ z usług  PSP w Nowych Budach plan 10.000,00zł. 
- wpływy z odsetek  plan  5.500,00zł.. 
- wpływy z różnych dochodów, wpływ rozliczeń z lat ubiegłych  plan 20.000,00 zł. 
 

 
Rozdział. 80104 Przedszkola plan  200.000,00zł. 
-wpływ opłaty  od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka w czasie  
 przekraczającym czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5  godzin 
 plan 40.000,00zł.   
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-wpływ opłaty  za korzystanie z wyżywienia dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym 
 w Przedszkolu Samorządowym w Brańszczyku   i w Porębie plan 160.000,00zł. 
 
Rozdział. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 230.000,00 zł 
- wpływ za odpłatność za żywienie PSP w Brańszczyku i Porębie -na posiłki organizowane w 
  stołówce   
 
 
Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 30.000,00zł 
Rozdział. 85195 Pozostała działalność   
- wpływ z rożnych dochodów plan- 10.000,00 zł 
- wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z przeciwdziałaniem 
COVID-19 plan – 20.000,00 zł 
 
Dział 852 Pomoc społeczna - plan 813.086,00zł 
Rozdział. 85202 Domy pomocy społecznej   
- wpływ za  pobyt w Domu Pomocy Społecznej  plan- 10.000,00 zł 
 
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej oraz  za osoby uczestniczące w zajęciach  w centrum integracji społecznej  
- wpływ dotacji z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne  
  plan 28.900,00zł. zgodnie z pismem  WF- I.3111.24.42.2021 z  
  dnia 22 października 2021 roku  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
  Wydział Finansów  
 
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe  
- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa   - dot. zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na          
ubezpieczenia emerytalne i  rentowe  plan 63.000,00zł zgodnie z pismem  WF- I.3111.24.42.2021  
z dnia 22 października 2021 roku  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział 
Finansów  
 
Rozdz.85216 Zasiłki stałe  
- wpływ dotacji z budżetu państwa – zasiłki stałe  plan 321.000,00zł.-  zgodnie z pismem  WF- 
I.3111.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 roku  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 
Wydział Finansów 
  
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej   
- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa dot. Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 198.600,00 zł -  
zgodnie z pismem  WF- I.3111.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 roku  Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów  
 
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  plan 123.246,00zł. 
- wpływ od podopiecznych za częściową odpłatności z tytułu usługi opiekuńczych ,   
  dochód realizowany OPS w Brańszczyku  plan  123.246,00zł. 
 
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania  
- wpływ dotacji z budżetu państwa – dofinansowanie do dożywiania w szkołach 
  plan 68.340,00zł zgodnie z pismem  WF- I.3111.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 roku  
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów  
 
 
 
Dział 855 Rodzina – plan 7.023.000,00zl. 
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze plan 3.794.000,00zł. 
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- wpływ dotacji celowej  z budżetu państwa – świadczenia wychowawcze zgodnie z pismem  WF- 
I.3111.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 roku  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 
Wydział Finansów    
 
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
plan 3.196.000,00zł. 
- zgodnie z pismem  WF- I.3111.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 roku  Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów plan 3 176 000,00 zł 
- wpływ należności z tytułu funduszu alimentacyjnego plan 20 000,00 zł 
Rozdz.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 
-wpływ dotacji z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne  
 plan 33.000,00zł. 
zgodnie z pismem  WF- I.3111.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 roku  Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów  
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  plan 4.057.330,00zł. 
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  plan 20.235,00zł. 
- wpływ za przyłącza kanalizacyjne - plan 20.235,00 zł 
 
Rozdz.90002  Gospodarka odpadami  plan 1.534.113,00zł 
- wpływ opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi  plan 1.534.113,00zł. 
 
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 140.000,00 zł  
- dotacja w ramach programu czyste powietrze plan 30.00,00 zł 
- dotacja w ramach programu STOP SMOG plan 110.000,00 zł 
 
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej  plan 2.025.000,00zł. 
-  wpływ  z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszt upomnień -plan 3.000,00zł 
-  Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku - wpływy z usług za wodę i ścieki 
   wywóz nieczystości płynnych, utrzymanie dróg  plan  2.000.000,00zł. w tym: 
   za wodę  plan 900.000,00zł. 
   za ścieki plan 900.000,00zł. 
   wywóz nieczystości płynnych , zimowe utrzymanie dróg powiatowych plan  200.000,00zł. 
-  odsetki plan 20.000,00zł. 
-  wpływ z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych plan 1.000,00zł. 
-  wpływ z różnych dochodów plan  1.000,00zł. 
 
Rozdz.  90019 Pozostała działalność  
-  wpływ z tytułu opłat y za gospodarcze korzystanie ze środowiska plan 20.000,00zł. 
 
Rozdz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami plan 7.982,00 zł  
-  wpływ  z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszt upomnień oraz odsetek 
   z tytułu gospodarowania odpadami plan 5.382,00zł. 
- wpływ z tytułu nieterminowych wpłat za odpady plan 2 600,00 zł 
 
Rozdz.90095 Pozostała działalność plan 310.000,00 zł  
-  dotacja na usuwanie folii rolniczych 
- wpływ dotacji ze Lokalnej Grupy działania Równiny Wołomińskiej 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 na 
realizację projektu „Budowa toalety publicznej w Brańszczyku” plan 300.000,0 zł 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 50.000,00 zł 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7D0EDC90-4AE4-4709-915A-8AAFD40EBECD. Podpisany Strona 9



- wpływy z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich 
 
 
Dział 926 Kultura fizyczna- plan 200.000,00 zł 
- wpływ dotacji w ramach programu „Sportowa Polska” na Budowę Boiska w miejscowości Nowa Wieś 
przy SP Podstawowej plan 200.000,00 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UZASADNIENIE PLANU WYDATKÓW 
 
Dział  010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 2 495 500,00 zł 
 
Rozdz. 01009  Spółki wodne plan 10 000, 00 zł  
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 
jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych plan 10 000,00 zł 
 
Rozdz. 01030 Izby rolnicze plan 4 500,00 zł  
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego plan 
4 500,00 zł 
 
 
Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi plan 861 000,00 zł  
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rozbudowa stacji wodociągowej w m. Udrzyn wraz z 
rozbudową sieci wodociągowej w m. Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy i Nowe Budy plan 861 000,00 
zł  
w tym: dofinasowanie w ramach RFIL 590.000,00 zł 
 
Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi plan 1 620 000,00 zł  
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rozbudowa sieci kanalizacyjnych plan 60 000,00 zł  
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Białebłoto  Stara Wieś 
plan 1 000 000,00 zł 
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – projekt kanalizacji dla m. Budy Nowe, Budy Stare i 
Tuchlin plan 360 000,00 zł 
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – projekt kanalizacji dla wsi Turzyn plan 200 000,00 zł 
 
 
 
Dział 600  TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ  plan 7 816 792,47 zł 
 
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy plan 21 529,47 zł 
- wydatki na dofinansowanie linii autobusowej użyteczności publicznej  w ramach porozumienia z 
Powiatem Wyszkowskim plan 21 529,47 
 
Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie  plan 1 000,00 zł 
- wydatki na zajęcie pasa drogowego plan 1 000,00 zł 
 
Rozdz. 60014 Drogi publiczne  powiatowe plan 371 527,00 zł 
- zakup usług pozostałych m.in. utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Brańszczyk ze  środków 
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pozyskanych ze Starostwa Powiatu Wyszkowskiego na zimowe i bieżące utrzymania dróg powiatowych 
zgodnie z zawartymi porozumieniami plan 148 977,00 zł 
- opłaty  za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, za użytkowanie gruntu pod wodami plan 45 000,00 
zł 
wydatki inwestycyjne  plan 177 550,00 zł 
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego  na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: 
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4403W w m. Brańszczyk – 
Niemiry plan 91 850,00 zł 
-  wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4403W w miejscowości Turzyn 
II etap plan 85 700,00 zł 
 
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan 7 422 736,00 zł 
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 5 000,00 zł  
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 1 000,00 zł 
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) plan 26 000,00 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego remontu dróg  / uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia 
realizowane w ramach funduszu sołeckiego/  plan 71 541,00 zł 
- zakup usług remontowych m.in. równanie dróg gminnych, remont dróg gminnych, bieżąca konserwacja i 
naprawa dróg gminnych, odśnieżanie dróg gminnych, montowanie progów zwalniających, / uwzględniono 
wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego/ - plan 350 000,00 zł  
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg plan 300 000,00 zł 
- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenie dróg plan 17 000,00 zł 
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 3 000,00 zł 
- wydatki inwestycyjne plan 6 649 195,00 zł 
- koncepcja budowy chodnika od nr 127 do szkoły i od nr 157 do 174 /wydatek w ramach funduszu 
sołeckiego/ plan 15 000,00 zł 
- koncepcja budowy drogi od numeru 157 do numeru 174 /wydatek w ramach funduszu sołeckiego/ plan 
15 000,00 zł 
- projekt i przebudowa drogi transportu rolnego Nowe Budy – Przyjmy plan 500.000 zł 
- przebudowa drogi gminnej w m. Dudowizna plan 260.000 zł 
- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4404W wm. Poręba Średnia plan 100.000 zł 
- budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Trzcianka plan 250.000 zł 
- budowa drogi gminnej nr 4405W w m. Trzcianka od skrzyżowania z droga powiatową plan 78.205 zł 
- projekt budowy dróg  KDD10, KDL11 w m. Trzcianka plan 50.000 zł 
- projekt budowy ulicy Spokojnej w m. Brańszczyk - plan 42.435 zł 
- przebudowa drogi gminnej w m. Budykierz – plan 50.000 zł 
- przebudowa drogi w miejscowości Ojcowizna i Turzyn plan 1.000.000 zł 
- budowa drogi w Nowym Brańszczyku plan 3.000.000,00 zł 
- budowa ulicy Wspólnej w Udrzynku plan 113.000,00 zł 
- modernizacji drogi Białebłoto Kurza plan 1.000.000,00 zł 
- projekt drogi gminnej Trzcianka Niemiry plan 121.155,00 zł 
- projekt drogi w Nowym Brańszczyku plan 54.400,00 zł 
 
Uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. 
 
 
Dział 630  TURYSTYKA  plan  420 000,00 zł 
 
Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 420 000,000 zł 
wydatki inwestycyjne: 
- budowa kładki na rzece Bug do Kamieńczyka  plan 100 000,00 zł 
- przebudowa przystani wraz z ciągiem spacerowym nad rz. Bug w km 46 w miejscowości Brańszczyk” 
plan 300 000,00 zł 
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- Renowacja stawów i figurek w skansenie w m. Brańszczyk plan 20 000,00 zł 
 

  
 
Dział 700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA  plan  775 407,32 zł 
 
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 774 407,32 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia plan 3 000,00 zł 
- zakup energii plan 46 000,00 zł 
- zakup usług remontowych związany z drobnymi remontami budynków komunalnych 
plan 25 000,00 zł 
- zakup usług pozostałych plan 70 00,00 zł  
- podatek od nieruchomości plan 2 500 zł  
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych plan 585 000,00 zł 
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 2 500 zł 
wydatki inwestycyjne: 
- remont garaży przy domu nauczyciela plan 20 000,00 zł 
- zakup działki na cele rekreacyjne w m. Białebłoto Kurza  plan 20 407,32 
/uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego/ 
Rozdz. 70095 Pozostała działalność plan 1 000,00 zł 
- zakup materiałów plan 1 000,00 zł 
 
 
Dział 710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 100 000,00 zł 
 
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 100 000,00 zł 
- wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego plan 100 000,00 zł 
 
Dział 720  INFORMATYKA  plan  465 000,00 zł 
 
Rozdz. 72095 Pozostała działalność plan 465 000,00 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia ( zakupu drukarek, monitorów, zakup programów komputerowych oraz 
okablowania i innych urządzeń w ramach programu Cyfrowa gmina) plan 280 000,00 zł 
- zakup usług pozostałych (zaplanowano środki na realizację wydatków związanych z umowami 
serwisowymi za oprogramowania, ) plan 150 000,00 zł 
- opłata za korzystanie z internetu dla uczniów z najuboższych rodzin – kontynuacja programu plan 
30 000,00 zł 
- szkolenia pracowników plan 5 000,00 zł 
 Dział 750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA  plan 5 248 808,22 zł 
 
Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie   plan  75 010,00 zł 
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 53 893,34 zł 
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 7 000,00 zł 
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 11 629,71 zł 
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 1 666,24 zł 
- wpłaty PPK plan 820,71 zł 
/zaplanowano środki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla 
pracowników obsługujących zadania zlecone, obsługa USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, 
obrona cywilna, rolnictwo/ 
Rozdz. 75022 Rada Gminy (miast i miast na prawach powiatu) plan 284 500,00zł 
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) plan 235 000,00 zł 
/ zaplanowano diety dla członków komisji, radnych za udział w sesjach Rady Gminy, ryczałt dla 
Przewodniczącego Rady Gminy, delegacje/ 
- zakup materiałów i wyposażenia plan 30 000,00 zł 
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/ zaplanowano prenumeratę czasopism dla radnych, zakup kalendarzy, materiałów biurowych, komputerów/ 
- zakup usług pozostałych/ opłaty pocztowe i inne wydatki rzeczowe/ plan 15 000,00 zł 
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 4 500,00 zł 
Rozdz. 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) plan 4 518 238,22 zł 
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 12 000,00 zł 
/ wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży  roboczej oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia 
roboczego dla sprzątaczek, pracownika gospodarczego/ 
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 2 332 275,89 zł 
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 123 385,61 zł 
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne plan 75 000,00 zł 
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 518 610,07 zł 
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 60 678,05 zł 
- wpłaty na PFRON plan 15 000,00 zł 
- wynagrodzenia bezosobowe plan 125 000,00 zł 
/umowy zawarte na podstawie umowy zlecenia i o dzieło za nadzór nad boiskiem sportowym w 
Brańszczyku/ 
- zakup materiałów i wyposażenia plan 130 000,00 zł 
/materiały biurowe, książki, prenumerata czasopism, druki urzędowe, zakup środków czystości, materiałów 
bieżących do remontów pomieszczeń, zakup materiałów papierniczych do drukarek i urząd 
kserograficznych/ 
- zakup środków żywności plan 10 000,00 zł 
- zakup energii /zużycie gazu, wody, energii elektrycznej /plan 130 000,00 zł 
- zakup usług remontowych plan 150 000,00 zł 
/naprawo ksero, konserwacja sieci telefonicznej oraz inne wydatki rzeczowe podlegające na przywracaniu 
wartości użytkowej, remont pod kątem przystosowania urzędu pod potrzeby osób niepełnosprawnych/ 
- zakup usług zdrowotnych /badania lekarskie pracowników/ plan 4 500,00 zł 
- zakup usług pozostałych plan 300 000,00 zł 
/przesyłki pocztowe, usługi introligatorskie, wyrób pieczątek, wywóz nieczystości, konserwacja sieci 
telefonicznej, wydatki związane z obsługa BIP i inne/ 
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 30 000,00 zł 
- podróże służbowe krajowe plan 50 000,00 zł 
- różne opłaty i składki / ubezpieczenia budynków i sprzętu/ plan 5 000,00 zł 
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 51 500,00 zł 
- podatek od towarów i usług plan 5 000,00 zł 
- odsetki plan 200,00 zł 
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 6 000,00 zł 
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 50 000,00 zł 
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan 34 088,60 zł 
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 300 000,00 zł 
- rozbudowa parkingu za urzędem gminy plan 50 000,00 zł 
- zakup agregatu prądotwórczego plan 100 00,00 zł 
- adaptacja UG pod potrzeby osób niepełnosprawnych plan 150 000,00 zł 
 
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego  plan 154 300,00 
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 500,00 zł 
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 300,00 zł 
- wynagrodzenia bezosobowe plan 5 000,00 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia plan 78 000,00 zł 
- zakup środków żywności plan 10 000,00 zł 
- zakup usług pozostałych plan 59 500,00 zł 
/uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego/ 
 
Rozdz. 75095 Pozostała działalność plan 216 760,00 zł 
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 67 760,00 zł 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7D0EDC90-4AE4-4709-915A-8AAFD40EBECD. Podpisany Strona 13



/zaplanowano diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach/ 
- zakup materiałów i wyposażenia plan 50 000,00 zł 
/prenumerata czasopism, zakup kalendarzy itp./ 
- zakup usług pozostałych plan 65 000,00 zł 
- różne opłaty i składki plan 34 000,00 zł 
/ składki na Związek Gmin Wiejskich, składka członkowska LGD itp./ 
 
 
Dział  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 1 692,00 zł 
 
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                              
plan 1 692,00 zł 
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 195,00 zł 
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 27,00 zł 
- wynagrodzenia bezosobowe plan 1 074,00 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia plan 370,00 zł 
- wpłaty na PPK plan 26,00 
/ zaplanowano środki na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców/ 
 
 
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan 
1 383 471,52 zł 
 
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji plan 24 000,00 zł 
- dotacja na godziny ponadwymiarowe  dla policjantów plan 14 000,00 zł 
- wydatki inwestycyjne - dotacja na zakupu radiowozu plan 10 000,00 zł 
Rozdz. 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej plan 5000,00 zł 
- dotacja dla strażaków plan 5 000,00 zł 
Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne  plan  1 354 471,52 zł 
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan  40 000,00 zł 
- składki na ubezpieczenia społeczne  plan 300,00 zł 
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 100,00 zł 
- wynagrodzenia bezosobowe plan 1 000,00 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia plan 120 000,00 zł 
/zakup paliwa, olejów, smarów, wyposażenia dla jednostek OSP, prenumerata czasopism, zakup kalendarzy, 
materiały do remontu strażnic, remont motopomp/ 
- zakup energii plan 80 000,00 zł 
- zakup usług remontowych plan 130 000,00 zł 
/ bieżące remonty strażnic OSP/ 
- zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia    zdrowotnego     plan 
6 000,00 zł 
- zakup usług pozostałych plan 95 000,00 zł 
/zaplanowano środki w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zawartymi porozumieniami, 
ekwiwalent z udział w akcjach i szkoleniach OSP, przeglądy techniczne pojazdów, remont motopomp/ 
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 5 000,00 zł 
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów AC i OC/  40 000,00 zł 
wydatki inwestycyjne: plan 836 571,52 w tym: 
- wykonanie instalacji fotowoltacznej na budynku OSP Udrzyn plan 23 352,98 zł 
- zakup garażu blaszanego dla OSP w Brańszczyku Kobyła plan 13 218,54 
- adaptacja budynku remizy OSP w Trzciance na lokalne miejsce spotkań kulturalnych 
 plan 800 000,00 zł 
/uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego/ 
 
Dział  757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan 200 000,00 zł 
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Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań 
jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki        plan 200 
000,00 zł 
- zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich oraz od 
planowanych w roku budżetowym 2022 pożyczek i kredytów plan 200 000,00 zł 
 
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan 270 000,00 zł 
 
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 10 000,00 zł 
- obsługa rachunków bankowych plan 10 000,00 zł 
 
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 260 000,00 zł 
- zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w 
wysokości plan 60.000,00 zł 
- zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości  plan 200.000,00 zł 
 
Dział  801  OŚWIATA I WYCHOWANIE  plan 16 601 261,50 zł 
 
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe plan 11 904 703,50 zł 
- dotacja na powiatowe zawody sportowe plan 3 500,00 zł 
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 452 492,00 zł 
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi plan 1 286 095,00 zł 
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi plan 281 016,00 zł 
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 472 348,00zł 
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 212 164,00 zł 
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych plan 19 000,00 zł 
- wynagrodzenia bezosobowe plan 10 000,00 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia plan 274 500,00 zł 
- zakup środków dydaktycznych plan 127 900,00 zł 
- zakup energii plan 227 900,00 zł 
- zakup usług remontowych plan 80 000,00 zł 
- zakup usług zdrowotnych plan 6 600,00zł 
- zakup usług pozostałych plan 153 000,00 zł 
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 13 500,00 zł 
- podróże służbowe krajowe plan 7 000,00 zł 
 
- różne opłaty i składki plan 17 000,00 zł 
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 338 500,00 zł 
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 28 200,00 zł 
- wpłaty do PPK finansowane przez podmioty zatrudniające plan 129 029,00 zł 
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli plan 6 213 100,00 zł 
-wynagrodzenie roczne nauczycieli plan 489 800,00 zł 
- wydatki inwestycyjne   plan 62 059,50 zł 
- wykonanie i adaptacja placu zabaw przy ZPO w Brańszczyku plan 62 059,50 zł 
/uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego/ 
 
 
Rozdz. 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 826 776,00 zł  
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 35 431,00 zł 
- wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli plan 474 832,00 zł 
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli plan 51 370,00 zł 
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 96 134,00 zł 
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 13 926,00 zł 
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- wynagrodzenie bezosobowe plan 2 400,00 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia plan 46 500,00 zł 
- zakup środków dydaktycznych i książek plan 3 500,00 zł 
- zakup energii plan 31 300,00 zł 
- zakup usług remontowych plan 13 600,00 zł 
- zakup usług zdrowotnych plan 1 620,00zł 
- zakup usług pozostałych plan 8 500,00 zł 
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 2 500,00 zł 
- podróże służbowe krajowe plan 1 500,00 zł  
- różne opłaty i składki plan 2 300,00 zł 
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 25 000,00 zł 
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 8 300,00 zł 
- wpłaty do PPK finansowane przez podmioty zatrudniające plan 8 063,00 zł 
 
 
Rozdz. 80104 Przedszkola plan 1 956 510,00 zł 
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 300 000,00 zł 
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 56 729,00 zł 
- wynagrodzenia osobowe pracowników  obsługi plan 224 917,00 zł 
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi plan 40 001,00 zł 
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 182 721,00 zł 
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 23 000,00 zł 
- wynagrodzenia bezosobowe plan 10 000,00 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia plan 17 000,00 zł 
- zakup środków żywnościowych plan 200 000,00 zł 
- zakup środków dydaktycznych i książek plan  1 200,00 zł 
- zakup energii plan 39 000,00 zł 
- zakup usług remontowych plan 20 000,00 zł 
- zakup usług zdrowotnych plan 1 300,00zł 
- zakup usług pozostałych plan 10 500,00 zł 
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 2 100,00 zł 
- podróże służbowe krajowe plan  400,00 zł  
- różne opłaty i składki plan 1 100,00 zł 
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 47 000,00 zł 
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 3 000,00 zł 
- wpłaty do PPK finansowane przez podmioty zatrudniające plan 16 142,00 zł 
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli plan 704 000,00 zł 
- wynagrodzenie roczne nauczycieli plan 51 400,00 zł 
- wydatki inwestycyjne plan 5 000,00 zł 
- projekt budowy przedszkola w m.Trzcianka 
/uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego/ 
 
Rozdz. 80107 Świetlice szkolne plan 390 428,00 zł 
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 23 000,00 zł 
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 276 200,00 zł 
- dodatkowe wynagrodzenie roczne  plan 23 200,00 zł 
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 55 210,00 zł 
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 7 982,00 zł 
- wpłaty na PPK plan 4 836,00 zł 
 
 
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów plan 300 000,00 zł 
- zakup usług pozostałych plan 300 000,00 zł 
 
Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 30 000,00 zł 
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- zakup usług pozostałych plan 30 000,00 zł 
 
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 398 981,00 zł 
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 96 138,00 zł 
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 12 297,00 zł 
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 18 542,00 zł 
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 2 657,00 zł 
- wynagrodzenia bezosobowe plan 10 000,00 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia plan 10 000,00 zł 
- zakup środków żywnościowych plan 230 000,00 zł 
- zakup energii plan 10 000,00 zł 
- zakup usług remontowych plan 1 000,00 zł 
- zakup usług pozostałych plan 1 000,00 zł 
- zakup usług zdrowotnych plan 420,00 zł 
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 4 700,00 zł 
- szkolenia plan 600,00 zł 
- wpłaty do PPK finansowane przez podmioty zatrudniające plan 1 627,00 zł 
 
 
Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 639 863,00 zł 
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 38 608,00 zł 
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli plan 420 700,00 zł 
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli plan 39 500,00 zł 
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 83 810,00 zł 
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 10 731,00 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia plan 4 200,00 zł 
- zakup środków dydaktycznych i książek plan  2 200,00 zł 
- zakup energii plan 2 650,00 zł 
- zakup usług remontowych plan 2 400,00 zł 
- szkolenia  plan 1 100,00 zł 
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 26 800,00 zł 
- wpłaty do PPK finansowane przez podmioty zatrudniające plan 7 164,00 zł 
 
  
Rozdz. 80195 Pozostała działalność plan 154 000,00 zł  
- zakup materiałów i wyposażenia plan 15 000,00 zł 
- zakup usług pozostałych plan 30 000,00 zł 
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 109 000,00 zł 
 
Dział 851  OCHRONA ZDROWIA plan  289 531,47 zł 
 
 
 
Rozdz. 85111 szpitale ogólne 
- dotacja na szpital plan 98 688,00 zł 
 
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii plan 10 000,00 zł 
-zakup materiałów i wyposażenia / na uroczystości szkolne/plan 4 000,00 zł 
- zakup usług pozostałych plan 6 000,00 zł 
/szkolenie komisji, zakup materiałów edukacyjnych dot. zwalczania narkomanii, finasowanie szkoleń i 
rozpowszechnianie dostępności terapii dla osób uzależnionych/ 
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 160 000,00 zł 
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego plan 9 648,80 zł 
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/zaplanowano dotacje w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie promocji Zdrowia i profilaktyki w 
Wyszkowie/ 
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 9 663,55 zł 
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 1 384,54 zł 
- wynagrodzenia bezosobowe /wynagrodzenia członków komisji/ plan 56 512,00 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia plan 15 000,00 zł 
- zakup  środków żywnościowych plan  5 000,00 zł 
- zakup usług pozostałych plan 51 197,11 zł 
/świetlice socjoterapeutyczne, szkolenie komisji, realizacja programu „Przemoc wobec dzieci” wydatki 
związane z organizowaniem festynów bezalkoholowych, „Mikołaj” w rodzinach patologicznych (talony) 
druk biuletynu informacyjnego, nagrody za udział w konkursach dot. tej problematyki, zakup materiałów 
biurowych, opłaty pocztowe i usługi telekomunikacyjne itp./ 
- różne opłaty i składki /wydanie opinii dot. leczenia odwykowego/ plan 7 000,00 zł 
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 4 594,00 zł 
Rozdz. 85195 Pozostała działalność 20.843,47 zł 
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 184,80 zł 
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 19,60 zł 
- wynagrodzenia bezosobowe /wynagrodzenia członków komisji/ 1086,33 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia plan 13 705,06 zł 
- zakup usług pozostałych plan 5.000,00 zł 
- wpłaty do PPK finansowane przez podmioty zatrudniające plan 847,68 zł 
 
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA   plan 2 434 490 zł 
 
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej plan 640 000,00 zł 
- oplata za pobyt w DPS plan 640 000,00 zł 
 
Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 6 500,00 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia plan 2 000,00 zł 
- zakup usług pozostałych plan 2 000,00 zł 
- podróże służbowe krajowe plan 500,00 zł 
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 2 000,00zł                     
 
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  
świadczenia z  pomocy społecznej,  oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 
społecznej  plan 33 900,00 zł 
- składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 33 900,00 zł 
 
Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe  i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeni  emerytalne i 
rentowe plan 138 000,00 zł  
- świadczenia społeczne plan 138 000,00 zł 
 
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe  plan 7 500,00 zł 
- świadczenia społeczne plan 5 000,00 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia plan 1 500,00 zł 
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  plan 1 000,00 zł 
 
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe plan  411 000,00 zł    
- świadczenia społeczne plan 411 000,00 zł 
 
Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej plan  784 250,00 zł 
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 4 000,00 zł 
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 524 000,00 zł 
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 35 000,00 zł 
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- składka na ubezpieczenia społeczne  plan 90 000,00 zł 
- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 8 000,00 zł 
- wynagrodzenie  bezosobowe  plan 6 000,00 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia   plan 20 000,00 zł 
- zakup środków żywności plan 2 000,00 zł 
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)  plan 3 000,00 zł 
- zakup usług remontowych (remont  i konserwacja kserokopiarki) plan 1 000,00 zł 
- zakup usług zdrowotnych plan 1 000,00 zł 
- zakup usług pozostałych  plan 35 000,00 zł 
- opłata z tytułu zakupu usług  telekomunikacyjnych plan 3 000,00 zł                                                                                
- podróże służbowe krajowe plan 3 500,00 zł 
- różne opłaty i składki plan 1 000,00 zł 
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 12 750,00 zł 
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 10 000,00 zł 
- wydatki inwestycyjne – zakup klimatyzacji dla GOPS plan 25 000,00 zł 
 
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan  255 000,00 zł 
- zakup usług pozostałych /usługi świadczone przez PCK/ plan 255 000,00 zł 
 
Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 138 340,00 zł  
- świadczenia społeczne w tym plan 138 340 00 zł 
 
Rozdz. 85295 Pozostała działalność plan 20 000,00 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia  plan 5 000,00 zł 
- zakup środków żywnościowych plan 5 000,00 zł 
- zakup usług pozostałych plan 10 000,00 zł 
 
Dział  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  plan  40 200,00 zł 
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  plan 30 000,00 zł 
- stypendia dla uczniów plan 30 000,00 zł 
 
Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 10 200, 00 zł 
- stypendia dla uczniów plan 10 200,00 zł 
 
Dział 855 Rodzina plan 7 168 502,00 zł 
Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze  plan 3 829 093,00 zł, 
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie  przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości plan 5 000,00 zł 
- świadczenia społeczne plan 3 781 480,00zł. 
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 21 720,00 
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 6 000,00 
- składki na ubezpieczenia  społeczne plan  4 900,00 zł 
- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan  700,00 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia plan 1 000,00 zł 
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizja bankowa) plan 6 500,00 zł 
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan  693,00 zł 
- pozostałe odsetki plan 1 000,00 zł 
- wpłaty PPK plan 100,00 zł 
 
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia   emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
plan 3 225 346,00 zł 
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie  przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
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naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości plan 5 000,00 zł 
- świadczenia społeczne plan 2 960 720,00 zł 
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan  95 000,00 zł 
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 6 000,00 zł 
- składki na ubezpieczenia  społeczne plan  137 800,00 zł  
- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan  2 500,00 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia plan 1 000,00 zł 
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizja bankowa) plan 12 000,00 zł 
- odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych plan 3 326,00 zł 
- pozostałe odsetki plan 1 000,00 zł 
- wpłaty na PPK plan 1 000,00 zł 
 
Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny  plan  69 563,00 zł 
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 47 000,00 zł 
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 4 000,00 zł 
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 8 900,00 zł 
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 1 300,00 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia plan 1 000,00 zł 
- zakup usług pozostałych plan 1 000,00 zł 
- podróże służbowe krajowe plan 3 500,00 zł 
- odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych plan  1 663,00 zł 
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1 000,00 zł 
- wplaty na PPK plan 200,00 zł 
 
 
Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze  plan 11 500,00 zł 
-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 
11 500,00 zł 
 
Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne  oraz  za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 
- składki na ubezpieczenie zdrowotne  plan 33 000,00 zł 
 
Dział  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  plan 8 781 029,89 zł 
 
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 2 780 000,00 zł 
- zakup usług pozostałych plan 15 000,00 zł 
- wydatki inwestycyjne  plan 2 765 000,00 zł w tym: 
- budowa oczyszczalni ścieków w m. Udrzynek plan 1 100 000,00 zł 
- przydomowe oczyszczalnie ścieków plan 130 000,00 zł 
- budowa oczyszczalni ścieków Dalekie Tartak plan 1 035 000,000 zł 
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzciance plan 500 000,00 zł 
Zaplanowano wydatki na zadania związane z ochroną środowiska 
/uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego/ 
 
 
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami  plan 1 624 246,78 zł 
Wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym: 
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan  61 556,90 zł 
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 4 321,48 zł 
- składki na ubezpieczenia  społeczne plan 11 265,20 zł  
- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan  1 614,02 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia plan 3 000,00 zł 
- zakup usług pozostałych plan 1 534 113,00 zł 
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- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  plan  1 700,00 zł 
- podróże służbowe krajowe plan 588,00 zł 
- odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych plan 1 700,00 zł 
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 1 400,00 zł 
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 2 000,00 zł 
- wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan 988,18 
Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym: odbieranie, transport, 
zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. 
 
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego plan 160 000,00 zł 
- świadczenia społeczne plan 1 430,36 zł. 
- wynagrodzenia bezosobowe plan 8 364,70 
- składki na ubezpieczenia  społeczne plan  10 000,00 zł 
- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan  204,94 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia plan 10 000,00 zł 
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizja bankowa) plan 30 000,00 zł 
- zakup usług pozostałych w ramach programu STO SMOG – plan 110.000,00 zł 
 
 
 
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  plan 781 133,11 zł 
Konserwacja i modernizacja oświetlenia ulicznego, wymiana lamp, naprawa, wykonanie oświetlenia 
- zakup materiałów i wyposażenia plan 10 000,00 zł 
- zużycie energii plan 304 000,00 zł 
- zakup usług remontowych plan 200 000,00 zł 
- zakup usług pozostałych plan 224 806,11 zł  
- wydatki inwestycyjne  plan 42 327,00 zł 
Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Brańszczyk plan 27 327,00 zł 
Wykonanie oświetlenia od m. Budykierz do trasy S8 plan 15 000,00 zł 
/uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego/ 
 
Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej plan 2 760 650,00 zł 
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 14 000,00 zł 
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 944 900,00 zł 
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 72 000,00 zł 
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 183 200,00 zł 
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 18 500,00 zł 
- wynagrodzenia bezosobowe plan 48 000,00 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia plan 205 000,00 zł 
Zakup paliwa, części do maszyn i urządzeń, materiałów do remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
materiały do hydroforni i czyszczalni, wodomierzy, środków czystości, artykułów biurowych, prasy, zakup 
soli technicznej i piasku na zimowe utrzymanie dróg, opał, roztworu siarczanu żelazowego, części 
samochodowych, materiałów biurowych, materiałów IT 
- zakup energii plan 637 500,00 zł 
- zakup usług remontowych plan 95 400,00 zł 
- zakup usług zdrowotnych /badania profilaktyczne  okresowe pracowników/ plan 1 000,00 zł 
- zakup usług pozostałych plan 193 500,00 zł 
Usługi pocztowe, kurierskie bankowe, informatyczne, przeglądy techniczne pojazdów, za pobranie próbek 
wody, badania wody PPIS usługi transportowe, usługi prawnicze, nadzór technologiczny nad 
oczyszczalniami, wywóz osadu ściekowego z oczyszczalni, monitoring przepompowni ścieków, opłaty 
sądowe, przegląd techniczny budynków SUW i oczyszczalni 
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 4 700,00 zł 
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 81 500,00 zł 
- podróże służbowe krajowe  plan 17 900,00 zł 
- różne opłaty i składki plan 110 000,00 zł 
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- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 24 050,00 zł 
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 8 000,00                                                                                                                                                                                                                                                 
- podatek od towarów i usług (VAT) plan 10 000,00 zł 
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 6 000,00 zł 
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 2 500,00 zł 
- wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan 3 000,00 zł 
 
- wydatki inwestycyjne – budowa wiaty na mieszankę solno-piaskową plan 80 000,00 zł 
 
Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 45 000,00 zł 
- zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu z terenu gminy Brańszczyk plan 45 000,00 zł 
 
Rozdz. 90095 Pozostała działalność plan 630 000,00 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia plan 30 000,00 zł 
- zakup usług pozostałych plan 200 000,00 zł 
Utylizacja zwierząt, wyłapywanie zwierząt, wydatki bieżące związane z ochroną środowiska  
- wydatki inwestycyjne – wykonanie toalety publicznej w Brańszczyku plan 400 000,00 zł 
 
 
Dział  921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 1 621 200,00 zł 
 
Rozdz. 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 1 181 700,00 zł 
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plan 700 000,00 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia plan 80 000,00 zł 
- zakup energii /świetlice/ plan 67 000,00 zł 
- zakup usług remontowych plan 90 000,00 zł 
- zakup usług pozostałych plan 75 000,00 zł 
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3 000,00 zł 
- różne opłaty i składki plan 1 500 zł 
Wydatki inwestycyjne plan 165 200,00 zł w tym: 
- wydatki inwestycyjne – budowa świetlicy w m. Niemiry plan 150 000,00 zł 
- wydatki inwestycyjne – Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Knurowcu plan 16 200,00 zł 
 
/uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego/ 
 
Rozdz. 92116  Biblioteki plan 406 500,00 zł 
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plan 406 500,00 zł 
 
Rozdz. 92195 Pozostała działalność plan 33 000,00 zł 
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 
jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych plan 15 000,00 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia plan 18 000,00 zł 
 
Dział  926  KULTURA FIZYCZNA  plan  598 500,00 zł 
 
Rozdz. 92695 Pozostała działalność plan 598 500,00 zł 
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 
jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych plan 15 000,00 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia /nagrody dla zawodników/ plan 44 500,00 zł 
- zakup środków żywnościowych plan 3 000,00 zł 
- zakup usług remontowych plan 10 000,00 zł 
- zakup usług pozostałych /organizowanie imprez sportowych, opłata za korzystanie z gruntu na boisko 
sportowe, konserwacja boiska sportowego w Brańszczyku plan 73 000,00 zł 
- różne opłaty i składki plan 3 000,00 zł 
- wydatki inwestycyjne – budowa boiska przy SP w Nowej Wsi plan 400 000,00 zł 
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- wydatki inwestycyjne – budowa Street Work Park w Brańszczyku plan 50 000,00 zł 
/uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego/ 
 
                                  
   Razem Plan Wydatków: 56 711 386,39 
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