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II. Wydatki 

Z planowanej kwoty wydatków 25 109 781,14 zł wydatkowano kwotę 24 292 775,50 zł tj. 96,75% 

WYDATKI BIEŻĄCE     

Wykonanie wydatków bieżących przy planie 24 454 346,05 zł zrealizowano w wysokości               

23 657 418,98 zł tj. 96,74 %   założonego planu i przedstawia się następująco: 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – z planowanej kwoty 537 257,34 zł wydatkowano 536 938,88 zł tj. 

99,94 % 

Rozdział 01030 - plan 14 890,00 zł i wykonanie 14 571,54 zł tj.97,86 % - jest to kwota tytułem wpłat   

2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Płocku. 

Rozdział 01095 – plan 522 367,34 zł i wykonanie 522 367,34 zł tj. 100,00 % -w tym: 

 - wydatki związane z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego dla rolników z terenu naszej gminy oraz wydatki związane z obsługą tego zadania – 

510 367,34 zł /dotacja/ 

-  wydatki związane z realizacją zadania pn. „Zakup wraz z montażem oświetlenia solarnego na 

ogródkach działkowych w miejscowości Wyszogród” – 12 000,00 zł /dotacja – 4 800,00 zł; środki 

własne Stowarzyszenia Ogrodowego – 2 400,00 zł; środki samorządowe – 4 800,00 zł/. 

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - z planowanej kwoty 

80 000,00 zł wydano 79 185,08 zł tj. 98,98 % 

Rozdział 40002 – są to wydatki poniesione na dopłatę do 1 m3 wody i ścieków dla firmy  

Remondis sp. z o.o /zgodnie z Uchwałą RGiM/ .  

Dopłaty są adekwatne do zużycia wody przez mieszkańców gminy.  

Dział 500 Handel -plan 67 103,00 zł wykonanie 67 098,96 zł tj. 99,99 % -  

       Rozdział 50095 - są to wydatki na obsługę i zarządzanie targowiskiem miejskim przez Fresh Market 

       Sp. z o,o 

Dział 600 Transport i łączność – z planowanej kwoty 373 215,57 zł wydatkowano 360 570,35 zł  

tj. 96,61 % 

Rozdział 60016 plan 275 747,57 zł wykonanie 263 641,35 zł tj. 95,61% są to wydatki związane z 

bieżącym utrzymaniem oraz remontem dróg gminnych oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego 

Wydatki w tym rozdziale w ramach funduszu sołeckiego - zaplanowana kwota 160 890,02 zł   

wykonanie 160 521,94   zł. - wydatki dotyczyły remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych 

zgodnie z wykazem tabelarycznym.  

Rozdział 60095 plan 97 468,00 zł wykonanie 96 929,00 zł tj. 99,45% są to wydatki związane z 

administrowaniem zajezdni autobusowej przez firmę Fresh Market sp. z o o zgodnie z umową. 
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  Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 216 943,00 zł wydatkowano kwotę 

210 876,08 tj. 97,20 % 

Rozdział 70005 – są to wydatki poniesione na remonty mieszkań komunalnych będących własnością 

gminy, na wycenę nieruchomości, opłaty sądowe, mapy, wypisy  

 

Dział 710 Działalność usługowa – z planowanej kwoty 16 200,00 zł wydatkowano kwotę 14 047,93 

zł tj. 86,72% 

Rozdział 71004 plan 12 600,00 zł wykonanie 10 461,69 zł tj. 83,03%- wydatki za wydanie decyzji o 

warunkach zabudowy oraz mapy do celów projektowych.  

Rozdział 71095 plan 3 600,00 zł wykonanie 3 586,24 zł tj. 99,62% - wydatki związane z utrzymaniem 

  miejsc pamięci narodowej.  

Dział 720 Informatyka – z planowanej kwoty 148 000,00 zł wydatkowano kwotę 63 336,12 zł tj. 

42,79% 

Rozdział 72095 - wydatki dotyczące projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych 

mieszkańców województwa mazowieckiego” - plan 148 000,00 zł  wykonanie 63 336,12 zł tj. 42,79% 

/środki unijne – 54 139,72 zł środki z budżetu państwa – 9 196,40 zł/ 

Wydatki zostały poniesione na zakup laptopów, materiałów promujących projekt, materiałów 

biurowych na potrzeby projektu oraz koszty obsługi tego projektu. 

Środki z dotacji niewykorzystane w 2019 r. w kwocie 84 663,88 zł  zostaną przeniesione  realizacji w 

2020 roku 

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  2014-2020   

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2019-2021 

Realizacja projektu polega na podniesieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta i Gminy 

Wyszogród. Nastąpi to poprzez realizacje siedmiu modułów szkoleniowych: 1. Rodzic w Internecie, 2. 

Mój biznes w sieci, 3. Moje finanse i transakcje w sieci, 4. Działam w sieciach społecznościowych, 5. 

Tworzę własna stronę internetowa (blog), 6. Rolnik w sieci, 7. Kultura w sieci 

 

Dział 750 Administracja publiczna – z planowanej kwoty 2 549 710,52 zł wydatkowano               

2 477 488,65 zł tj. 97,17% 

Rozdział 75011 – plan 56 143,00 zł wykonanie 54 827,96 zł tj.97,66 % -są to wydatki na 

wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla pracowników zleconych tj. USC i OC. Zadanie 

finansowane dotacją z MUW   

 

Rozdział 75022 -plan 97 839,00 zł wykonanie 96 597,29 zł tj. 98,73% -to diety dla radnych, dla 

Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta oraz wydatki za zakupy na obrady sesji i komisji   RGiM  

Rozdział 75023 – plan 2 254 019,52 zł   wykonanie 2 190 990,57 zł tj.  97,20% -to wynagrodzenia 

wraz z pochodnymi pracowników urzędu, oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

urzędu. 












































































































