
ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2021 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SANNIKI 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy oraz sprawozdania 
z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2020 

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 305) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przekazać Radzie Miasta i Gminy Sanniki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie 
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sanniki za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. 

§ 2. Przekazać Radzie Miasta i Gminy: 

1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 
2020 (Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Sannikach, Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury 
w Sannikach, Europejskiego Centrum Artystycznego im. F. Chopina w Sannikach), stanowiące załącznik 
Nr 2 do zarządzenia; 

2) informację o stanie mienia Miasta i Gminy Sanniki za rok 2020, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia. 

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2. 

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Sanniki 

 
 

Jerzy Grzegorz Jabłoński 
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Za cznik nr 1  

do Zarz dzenia Nr 0050.18.2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki 

z dnia 25.03.2021 r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawozdanie z wykonania 
bud etu 

Miasta i Gminy Sanniki 
za 2020 r. 
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Dochody 
Plan dochodów na 31.12.2020 r. 31.601.068,17
Wykonanie 30.366.687,69
Co stanowi              - 96,09 % 
w tym:  

1. Ogó em subwencje 8.060.414,00
z czego: 

cz  o wiatowa subwencji ogólnej                       
                                                                                    - plan 4.281.598,00
                                                                                    - wykonanie 4.281.598,00

cz  wyrównawcza subwencji ogólnej                 
                                                                                    - plan 3.778.816,00
                                                                                    - wykonanie 3.778.816,00
Wp yw subwencji stanowi – 26,54 % wykonania dochodów 

 
2. Ogó em dotacje na zadania zlecone                

                                                                                    - plan 9.487.907,75
                                                                                    - wykonanie 9.474.672,96

 co stanowi 99,86 % 
3. Ogó em dotacje na dofinansowanie zada  w asnych 

                                                                                    - plan 2.851.647,58
                                                                                    - wykonanie 2.407.061,84
                                                                                      co stanowi 84,41 % 
w tym dotacje na dofinansowanie zada  bie cych 816.482,44
                                                                               

4. Ogó em dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udzia em rodków europejskich 
                                                                              - plan 422.925,84
                                                                                  - wykonanie 422.915,89
                                                                                    co stanowi 100% 
Ogó em wp yw dotacji  12.304.650,80
                            stanowi 40,52 % wp ywu dochodów ogó em 
Wp yw dochodów w asnych 10.001.622,89
                            stanowi 32,94 % wp ywu dochodów ogó em 
w tym: udzia y w podatku dochodowym  3.769.783,91
                            stanowi  37,69 % wp ywu dochodów w asnych 
    

Wydatki   
Plan wydatków na 31.12.2020 r. wynosi:  34.454.702,12
Wykonanie  31.145.855,48
Co stanowi              - 90,40 %  
w tym:  
Planowane wydatki maj tkowe  7.493.165,07
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Wykonanie wynosi   5.533.421,97
Co stanowi              - 73,85 %  
Planowane wydatki bie ce  26.961.537,05
Wykonanie wynosi  25.612.433,51
Co stanowi              - 95,00 %  
 

Wydatki na o wiat  
Utrzymanie szko y podstawowej 4.548.555,26 
Utrzymanie przedszkola 

w tym  
- dofinansowanie zada  z zakresu wychowania 

przedszkolnego 161.634,59 z  
- realizacja projektu „Kompleksowe wsparcie edukacji 

przedszkolnej w Sannikach” 40.197,75 z  

1.230.025,44 

Dowo enie uczniów do szkó  220.720,23 
Dokszta canie i doskonalenie nauczycieli w szkole  
i przedszkolu 

9.263,00 

Wydatki w sto ówce w Szkole Podstawowej i Przedszkolu 
Samorz dowym w Sannikach 

525.805,03 

Realizacja zada  wymagaj cych stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 
oddzia ach przedszkolnych w szko ach podstawowych 

170.286,00

Realizacja zada  wymagaj cych stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i m odzie y 
w szko ach podstawowych 

135.572,00

Zapewnienie uczniom prawa do bezp atnego dost pu do 
podr czników, materia ów edukacyjnych lub materia ów 
wiczeniowych 

43.145,96

Pozosta a dzia alno  
w tym: 
- realizacja Projektu „Z pasj  do nauki” kompleksowy program 
rozwoju dla placówek o wiatowych w Sannikach” 93.396,31 
z  
- realizacja projektu grantowego p.n. „Zdalna szko a i zdalna 
szko a+ – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w 
systemie kszta cenia zdalnego” 114.989,95 z  

410.735,16 

Razem: dzia  801 O wiata i wychowanie 7.294.108,08 
Bie ce utrzymanie wietlic szkolnych 355.605,11 
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: 

w tym: 
- dotacja 66.669,84 
- rodki gminne 7.407,76 

74.077,60 
 

Dofinansowanie zakupu podr czników, materia ów 3.825,00
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edukacyjnych i materia ów wiczeniowych 
Razem: dzia  854 Edukacyjna opieka wychowawcza 433.507,71 
Ogó em wydatki na o wiat : 7.727.615,79
Stanowi to 24,81 % wydatków ogó em. 
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DZIA  – 010 – ROLNICTWO I  OWIECTWO  
Dochody   
Plan dochodów  579.906,75 
Wykonanie 579.518,32 
Co stanowi              - 99,93 %   
Dochody z dzier awy kó  owieckich 2.111,57 
Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego dla rolników 

577.406,75 

  

Wydatki  
Plan wydatków  733.012,75 
Wykonanie 726.658,27 
Co stanowi              - 99,13 %  
S  to nast puj ce rodzaje wydatków:  
- wydatki na Izby Rolnicze 16.735,29 
Przekazano odpis na Izby Rolnicze w wysoko ci 2% od wp ywu podatku rolnego.  
- zakup materia ów - artyku ów biurowych, materia ów
papierniczych i akcesoriów komputerowych – druk decyzji na zwrot
podatku akcyzowego dla rolników 

11.296,71 

- ró ne op aty i sk adki, w tym: 
    - zwrot podatku akcyzowego dla rolników 
    - op ata za wy czenie gruntów z produkcji rolnej
(op ata by a ni sza od zaplanowanej) 

566.085,04
1.028,23

567.113,27 

- zakup us ug pozosta ych 25,00 
Wydatki inwestycyjne: 
 
Budowa studni w miejscowo ci Sanniki 

131.488,00

40.590,00

 
 
 

Budowa sieci wodoci gowej w miejscowo ci Lasek- spinka
istniej cych wodoci gów 

45.700,00 

Budowa studni dla potrzeb nawadniania boiska rekreacyjnego do
pi ki no nej w Sannikach 

32.460,00 

Budowa zbiornika i przebudowa (modernizacja) istniej cego
zbiornika odstojnika pop uczyn ze Stacji Uzdatniania Wody
w Sannikach  

12.738,00 

  
 
DZIA  – 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGI  

ELEKTRYCZN , GAZ I WOD   
 Dochody  

 Plan dochodów 600.340,00 
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 Wykonanie 562.935,21 
 Co stanowi              - 93,77%  
     
 Wp yw op aty za wod   542.305,95  
 Wp yw odsetek 2.794,77  
 Wp ywy z rozlicze  z lat ubieg ych 17.834,49  

Wi ksze wp ywy z tytu u odsetek wynikaj  z wp ywu zaleg ych wp at za wod . 
 Wydatki   
 Plan wydatków 624.058,00 
 Wykonanie  606.366,76 
 Co stanowi              97,17 %   
 Wydatki stanowi  utrzymanie wodoci gów gminnych, w tym:  
 Wynagrodzenia  (w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna) 127.648,55 
 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.560,21 
 Sk adki ZUS 18.799,99 
 Fundusz pracy 1.347,01 
 Wynagrodzenia bezosobowe 4.665,00 
 Zakup materia ów 20.466,11 

 
 Wydatki niezaliczane do wynagrodze  841,02 
 Energia  229.409,58 
 Us ugi remontowe w zakresie usuwania awarii wodoci gów na terenie 

gminy Sanniki 
73.590,96 

 Zakup us ug zdrowotnych 140,00 
 Pozosta e us ugi 15.442,68 
 Zakup us ug telekomunikacyjnych  1.435,74 
 Podró e s u bowe i rycza t za korzystanie z w asnego samochodu do 

celów s u bowych 
5.523,86 

 Odpisy na Fundusz wiadcze  Socjalnych 3.833,45 
 Op ata na rzecz bud etu pa stwa 11,60 
 Podatek od towarów i us ug (VAT) 92.651,00 
 Nie by o potrzeby wydatkowania ca ej kwoty zaplanowanej na op at  na rzecz 

bud etu pa stwa. 
 

  
DZIA  600 – TRANSPORT I CZNO   
  
Dochody  
Plan dochodów 1.217.454,58 
Wykonanie 797.937,51 
Co stanowi               - 65,54%  
  

rodków z Pa stwowego Funduszu Celowego na 797.937,51 
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podstawie umowy nr FDS/130/2020 z dnia 22.12.2020 r.
na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowo ci
Brzezia- etap IV” 
Kwota wp ywu dotacji zosta a ustalona w oparciu o koszty inwestycji wynikaj ce z 
podpisanej umowy z wykonawc  zadania. Kwota planu wynika a z podpisanej umowy
o dofinansowane zadania. 

 

  
Wydatki  
Plan wydatków 7.429.199,09 
Wykonanie  
Co stanowi              - 73,54 % 

5.463.089,93 

S  to wydatki na bie ce utrzymanie dróg gminnych   
Zakup materia ów, w tym: zakup t ucznia kamiennego na drog  w
miejscowo ci Dzia y (5.000,00 z )- fundusz so ecki 

10.999,71 

Zakup us ug remontowych w tym: konserwacja i remonty dróg 
gminnych w ramach funduszu so eckiego- 138.800,00 z  

261.200,99 

Zakup us ug pozosta ych, w tym m.in. utwardzenie drogi w m. Brzezia 
(20.018,25 z ), profilowanie nawierzchni dróg (9.963,00 z) , us uga 
kruszenia (25.812,29 z ), oraz wykonanie us ugi w ramach funduszu
so eckiego (1.000,00 z ). 

85.771,82 

Ró ne op aty i sk adki (op aty za zaj cie pasa drogowego) 6.606,81 
Wydatki inwestycyjne w tym: 5.098.510,60 
Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowo ci Sanniki 
wraz ze zjazdami, skrzy owaniami i budow  kanalizacji
deszczowej 

3.973.659,78 

Budowa drogi gminnej w miejscowo ci Brzezia- realizacja zdania 
w 2021 r. Zadanie wpisane do przedsi wzi  WPF. Umow  z 
wykonawc  zadania podpisano 29.12.2020 r.  

0,00 

Modernizacja drogi gminnej w miejscowo ci Nowy Barcik 1.085.490,82 
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Wólczy skiej
w Sannikach- kontynuacja zadania w 2021 r. 

18.450,00 

Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowo ci
Osmolin- kontynuacja zdania w 2021 r. 

8.610,00 

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej ulicy Parkowej
w Sannikach – kontynuacja zadania w 2021 r. 

12.300,00 

  
 
  
DZIA  – 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
Dochody    
Plan dochodów 289.420,00 
Wykonanie 255.116,98 
Co stanowi              - 88,15 %  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 95077C1D-F4E2-4941-9365-937E184E3AC1. Podpisany Strona 7



Dochody stanowi  wp ywy z gospodarki gruntami i nieruchomo ciami.  
- wp ywy za u ytkowanie wieczyste 6.554,62 
- wp ywy z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych 245.288,69 
- wp ywy z tytu u przekszta cenia u ytkowania wieczystego w prawo 
w asno ci 237,00 

- wp yw odsetek 815,00 
- wp ywy z rozlicze  z lat ubieg ych  2.221,67 
Wp yn o wi cej rodków ni  planowano z tytu u przekszta cenia prawa u ytkowania 
wieczystego w prawo w asno ci oraz wi cej rodków z tytu u odsetek od 
nieterminowych wp at oraz z rozlicze  z lat ubieg ych. 
Niskie wykonanie w op acie za czynsz wynika z nieterminowych wp at mieszka ców. 

 

  
 
Wydatki 
Plan wydatków  159.420,00 
Wykonanie 151.258,79 
Co stanowi              - 94,88 % 
Wydatki zwi zane z utrzymaniem gospodarki mieszkaniowej  
Zakup materia ów, w tym: opa  (61.887,75 z ) 80.209,20 
Energia elektryczna 18.515,07 
Zakup us ug remontowych 700,00 
Us ugi pozosta e, m.in. wywóz nieczysto ci, us ugi kominiarskie  32.769,52 
Wydatki inwestycyjne- rozbiórka budynku komunalnego w miejscowo ci
Lwówek 

19.065,00 

  
Nie by o potrzeby wydatkowania wszystkich rodków na us ugi remontowe.  
   
DZIA  – 710 – DZIA ALNO  US UGOWA   
Dochody   
Plan dochodów  14.595,40
Wykonanie  14.595,40
Co stanowi       100,00%   
Grant w ramach projektu pn. „Rozwini cie zasobów ludzkich 
i rzeczowych do prowadzenia procesu pog bionych konsultacji 
i monitoringu spo ecznego w obszarze zagospodarowania 
i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu ca ej 
Polski”, na podstawie umowy o powierzenie grantu 
Nr 16/PWR/GR/2019 z dnia 28 pa dziernika 2019 r. 

 14.595,40

 
Wydatki 

  

Plan ogó em 108.249,26  
Wykonanie 49.983,56 
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Co stanowi              - 46,17 %   
Us ugi pozosta e zwi zane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy 14.519,79 
Opracowanie studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania
przestrzennego 

17.712,00 

Zakup materia ów i wyposa enia 787,00 
Wynagrodzenia bezosobowe 10.465,62 
Sk adki na ubezpieczenie spo eczne 1.798,56 
Sk adki na fundusz pracy 256,22 
Zakup materia ów i wyposa enia 2.075,00 
Dotacja celowa dla samorz du województwa mazowieckiego na podstawie
zawartej umowy w sprawie partnerskiej wspó pracy przy realizacji projektu
,,Regionalne partnerstwo samorz dów Mazowsza dla aktywizacji 
spo ecze stwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” 
(Projekt ASI). 
 
Zwrot przekazanej dotacji w grudniu 2020 r., st d niskie wykonanie planu. 

2.369,37 

Nie wydatkowano ca o ci rodków na bie ce utrzymanie mogi  o nierzy Wojska
Polskiego. Gmina podpisa a porozumienie z Wojewod  Mazowieckim, w którym
utrzymanie grobów i cmentarzy powierzono Gminie Sanniki. 
Niskie wykonanie planu wydatków na zakup us ug pozosta ych wynika z cz ciowego
wykonania zadania dotycz cego wykonania planu zagospodarowania przestrzennego w
m. Barcik i Sanniki oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowo ci Lwówek.  

 

 
DZIA  – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA   

Dochody    
Plan dochodów   102.977,00  
Wykonanie  97.485,51  
Co stanowi              - 94,67 %  
Dochody tego dzia u stanowi :   

dotacja na zadania zlecone administracji samorz dowej 64.092,00   
dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj
zada  z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada  zleconych 
ustawami 

1,55   

wp ywy z tytu u kosztów egzekucyjnych, op aty komorniczej i 
kosztów upomnie  

5.981,20   

wp ywy z ró nych dochodów (prowizja od ZUS i podatku 
dochodowego) 

526,65

wp ywy z rozlicze  z lat ubieg ych – zwrot za energi  elektryczn  1.559,11
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dotacja celowa przeznaczona na wykonanie zada  na rzecz  
powszechnego spisu rolnego w 2020 r. na podstawie pisma Urz du 
Statystycznego w Warszawie z dn. 21.07.2020 r. (25.055,00 z ) oraz 270 
z  z przeznaczeniem na zadania zwi zane ze spisem ludno ci. 

25.325,00

   
Zwrotu dotacji w wysoko ci 6.500,00 z . dokonano zgodnie z pismem z Urz du 
Statystycznego WAW-WO.577.11.2020 z 18.12.2020 r. 

  

   
Wydatki  

Plan wydatków 2.582.728,00  

Wykonanie 2.469.938,23  

Co stanowi              - 95,63 %  
S  to nast puj ce rodzaje wydatków:  
  
 
 
1. Urz dy Wojewódzkie  

 
64.092,00 

 

Wydatki dotycz ce zada  zleconych Gminie w zakresie administracji  
- wynagrodzenia osobowe 44.509,00 
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.525,00 
- sk adki ZUS 8.854,00 
- sk adki na fundusz pracy 1.254,00 
- zakup us ug remontowych 5.950,00 
   

2. Rada Gminy  160.052,90   
Diety radnych i dieta Przewodnicz cego Rady Miasta i Gminy 
Diety za grudzie  zosta y wyp acone w styczniu 2021 r. 

145.800,00  
 

 

Zakup materia ów 11.707,37   
Zakup rodków ywno ci (woda, herbata) 2.545,53   
Nie wydatkowano rodków na zakup ywno ci w zwi zku z ograniczon  ilo ci  sesji 
Rady Miasta i Gminy Sanniki oraz z powodu sesji w trybie zdalnym. 

 

   
3.Urz d Gminy  1.820.385,20  
Wydatki niezaliczane do wynagrodze   2.917,09  
Wynagrodzenia osobowe w tym:  1.078.319,79  
- nagrody jubileuszowe  29.164,50  
- ekwiwalenty pieni ne za niewykorzystany urlop 7.498,80  
Dodatkowe wynagrodzenia roczne  82.039,42  
Wynagrodzenie prowizyjne  45.468,40  
Sk adki ZUS  189.112,68  
Sk adka na fundusz pracy  24.054,61  
Wynagrodzenia bezosobowe  2.321,00  
Wp aty na PFRON  13.580,00  
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Zakup materia ów, w tym m.in.: opa  (31.809,75 z ), paliwo, oleje i 
p yny do samochodów s u bowych (10.417,81 z ), materia y do prac 
remontowo-porz dkowych, prasa, literatura fachowa, druki, materia y 
biurowe, tonery, piecz tki, rodki czysto ci 

89.319,61   

Zakup rodków ywno ci (woda, herbata) 656,67   
Zakup energii elektrycznej, gazu i wody 12.079,79  
Us ugi remontowe m.in. naprawa samochodów s u bowych, 
konserwacja systemu alarmowego, konserwacja ga nic 
proszkowych  

4.101,63  

Us ugi zdrowotne 655,00  
Us ugi pozosta e, w tym m.in.: 187.293,06   
- serwis stanowiska ewidencja ludno ci 11.256,96  
- aktualizacja programów komputerowych 18.930,00  
- obs uga prawna 24.354,00  
- koszty dostawy przesy ek i listów 63.392,16  
- monitorowanie sygna ów systemu alarmowego 1.981,92  
- wywóz nieczysto ci i odbiór cieków 4.041,90  
- utrzymanie strony BIP 1.476,00  
- nadzór wdro onego systemu ochrony danych osobowych 6.642,00  
- op ata za wykonane kserokopie 22.367,09  
- op ata za prawo korzystania z systemu KRD 4.495,16  
Zakup us ug telekomunikacyjnych  7.250,56  
Podró e s u bowe krajowe 8.311,68  
Ró ne op aty i sk adki 35.914,19   
Odpisy na ZF S 32.617,42   
Szkolenie pracowników 4.372,60  
Niskie wykonanie planu z tytu u wp at na fundusz pracy wynika z tego, e pracownicy 
przebywali na zwolnieniach chorobowych. Nie by o potrzeby wydatkowania 
wszystkich rodków na zakup rodków ywno ci, materia ów oraz us ug pozosta ych.  

 

  
4. Spis powszechny 25.325,00  
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze  14.339,00  
Nagrody niezaliczane do wynagrodze  10.000,00  
Zakup materia ów i wyposa enia 986,00  

rodki przyznane na wyp at  nagród niezaliczanych do wynagrodzenia zosta y 
zwrócone w kwocie 6.500,00 z . 

 

  
5. Promocja jednostek samorz du terytorialnego 2.882,00  
Zakup materia ów (materia y promocyjne) 1.880,00  
Zakup us ug pozosta ych, m.in. publikacja ycze  wi tecznych 1.002,00  
Niskie wykonanie planu wydatków na promocj  gminy wynika 
z niezrealizowania wydatków planowanych na zorganizowanie 51 „Niedzieli 
Sannickiej” oraz wykonanie herbu Miasta i Gminy Sanniki. 
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6. Pozosta a dzia alno  397.201,13  
S  to koszty utrzymania pracowników gospodarczych  

Wyp aty na rzecz innych jst (sk adka cz onkowska na rzecz Zwi zku 
Gmin Wiejskich RP jest ni sza, poniewa  Sanniki sta y si  miastem) 

734,38  

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze  1.813,84  

Wynagrodzenia (w tym nagroda jubileuszowa) 242.931,61  

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 17.717,22  

Sk adka na ZUS 39.347,62  

Sk adka na fundusz pracy 1.813,58  

Odpisy na ZF S  10.506,46  

Zakup materia ów, w tym zakup tablicy og osze  w ramach funduszu 
so eckiego- 1.100 z  dla so ectwa Sanniki. 

4.972,60  

Zakup us ug zdrowotnych  410,00  

Zakup us ug pozosta ych  316,80  

Podró e s u bowe i rycza ty  2.277,50  

Ró ne op aty i sk adki (sk adka cz onkowska w Stowarzyszeniu Gmin 
Turystycznych Pojezierza Gostyni skiego i w Stowarzyszeniu Lokalna 
Grupa Dzia ania – Aktywni Razem) 

17.359,52  

Diety dla so tysów  57.000,00  

Nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych rodków na wynagrodzenia 
pracowników, sk adki ZUS i Fundusz Pracy w zwi zku z d ugotrwa ym przebywaniem 
pracownika na zwolnieniu lekarskim. 
Nie by o potrzeby wydatkowania ca o ci rodków na zakup us ug pozosta ych oraz na 
podró e s u bowe. 

 
 

 
DZIA  751 – URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW W ADZY PA STWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA. 
Dochody   
Plan dochodów  86.193,00
Wykonanie  86.193,00
Co stanowi             - 100,00 %   
   
Dotacja KBW na prowadzenie i aktualizacj  rejestru wyborców 1.275,00
Dotacja na organizacj  i przeprowadzenie Wyborów 
Prezydenckich 

84.918,00

 
Wydatki   
Plan wydatków  86.193,00
Wykonanie  86.193,00
Co stanowi             - 100,00 %   
   

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotycz ce zada  zleconych 
Gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji sta ego rejestru 

1.275,00
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wyborców. 
2. Wydatki na organizacj  i przeprowadzenie Wyborów Prezydenckich 84.918,00
- diety cz onków komisji wyborczych 46.400,00 
- umowy zlecenia i pochodne  14.517,86 
- zakup materia ów 23.610,12 
- zakup us ug 390,02 
  
DZIA  752- OBRONA NARODOWA  
  
Dochody  
Plan dochodów  1.000,00
Wykonanie  1.000,00
Co stanowi             -100,00 %  
  

rodki przyznane na realizacj  zada  z zakresu spraw 
obronnych na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 
nr 129/2020. 

1.000,00 

  
Wydatki  
Plan wydatków  1.000,00
Wykonanie  1.000,00
Co stanowi             -100,00 %  
Wydatkowano na:  
- wynagrodzenia bezosobowe 450,00 
- zakup us ug pozosta ych 550,00 
  

 
DZIA  754 – BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA 
                       PRZECIWPO AROWA 

 
Dochody  

Plan dochodów 18.420,00 

Wykonanie 18.418,88 

Co stanowi             - 99,99 %  

  

1. Ochotnicze Stra e Po arne 
Plan dochodów 18.420,00
Wykonanie  18.418,88
Co stanowi 99,99 % 
Dotacja celowa z przeznaczeniem na remont budynku
OSP w Brzezi w zakresie remontu posadzki oraz instalacji
elektrycznej stra nicy, na podstawie podpisanej umowy
z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-
UU/UM/OR/819/2020 z dn. 09.06.2020 r. 

18.350,00
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Wp ywy z rozlicze  z lat ubieg ych - zwrot za energi  
elektryczn  za 2019 r. 

68,88

 
Wydatki    

Plan wydatków  263.020,00  

Wykonanie 229.953,33  
Co stanowi             - 87,43 %   

S  to nast puj ce wydatki:   
   

1. Utrzymanie Ochotniczych Stra y Po arnych 229.953,33  
Z czego:   
Ekwiwalent za udzia  w akcjach po arniczych oraz szkolenia 
stra aków ochotników 

14.207,49  

Wynagrodzenia bezosobowe (kierowcy i wykonanie zada  p.po .)  23.325,00
Sk adki ZUS 1.389,76
Zakup materia ów, w tym m.in.: 47.516,61  
- paliwo, oleje i p yny 14.070,93   
- opa  do ogrzewania gara y w remizach OSP 1.937,50   

- cz ci do naprawy samochodów, akumulatory 7.034,42   
- w e 842,59   
   
Zakup energii 1.161,75  
Us ugi remontowe, w tym: naprawy samochodów (3.136,50 z ), 
konserwacja ga nic (1.276,35 z ), remont posadzki oraz instalacji 
elektrycznej w OSP w Brzezi (18.350,00 z ). 

23.938,73  

Us ugi pozosta e, w tym m.in.: 45.108,99  
- przegl dy techniczne samochodów OSP 2.971,00   
- przegl dy aparatów powietrznych  3.669,09   
- przegl d ga nic proszkowych 274,29   
- badania lekarskie stra aków 1.120,00   
Ró ne op aty i sk adki (ubezpieczenia) 25.305,00  
Wydatki inwestycyjne- zakup samochodu dla Ochotniczej Stra y 
Po arnej w Lwówku 18.000,00  

Dotacja dla OSP w Sannikach udzielona na podstawie umowy nr
RFSG.01/2020 z dn. 20.01.2020 r. na dofinansowanie budowy gara u
do przechowywania samochodów i sprz tu OSP w Sannikach,
wykorzystywanych w dzia aniach ratowniczo- ga niczych. 

30.000,00

  

   
Niskie wykonanie planu sk adek na ubezpieczenie spo eczne wynika z tego, e tylko 
od jednego stra aka- kierowcy zatrudnionego na umow  zlecenie odprowadzane s  
sk adki ZUS. Nie by o potrzeby wydatkowania wszystkich rodków zaplanowanych
na ekwiwalenty za udzia  w akcjach ratowniczo- ga niczych, na zakup energii 
elektrycznej oraz na zakup materia ów.  

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 95077C1D-F4E2-4941-9365-937E184E3AC1. Podpisany Strona 14



   

4. Zarz dzanie kryzysowe 0,00  

Nie zaistnia a konieczno  wydatkowania zaplanowanych rodków w kwocie
1.000,00 z  przeznaczonych na zarz dzanie kryzysowe. 

  

   
DZIA  – 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH  
                          I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH  
                          OSOBOWO CI PRAWNEJ 
 
 

 

Dochody   
Plan dochodów   7.643.425,00
Wykonanie  7.274.821,78
Co stanowi             - 95,18 %  
    
    
  

Plan 
 

Wykonanie 
 

% 
1.Wp ywy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych 2.000,00 0,00 0,00

- wp ywy z karty podatkowej  2.000,00 0,00 0,00
Gmina nie otrzyma a wp ywów z karty podatkowej z Urz du Skarbowego. 
 Plan Wykonanie %
2.Wp ywy z podatku rolnego, le nego, podatku od 

czynno ci cywilnoprawnych, podatków i op at 
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

1.365.800,00 1.285.366,55 94,11

- podatek od nieruchomo ci 1.300.000,00 1.221.788,33 93,98
podatek rolny 300,00 320,00 106,67
podatek le ny 10.000,00 10.367,00 103,67
podatek od rodków transportowych 6.500,00 6.424,00 98,83
podatek od czynno ci cywilnoprawnych 2.000,00 0,00 0,00
odsetki 47.000,00 46.467,22 98,87

Wy sze wykonanie planu podatku rolnego i le nego wynika z wp at za ubieg e lata. 
  
 Plan Wykonanie %
3. Wp ywy z podatku rolnego, podatku le nego, 

podatku od spadku i darowizn, podatku od 
czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i op at 
lokalnych od osób fizycznych 

2.148.500,00 
 2.002.236,92 93,19

- podatek od nieruchomo ci 720.000,00 655.481,68 91,04
- podatek rolny 930.000,00 833.509,03 89,62
- podatek le ny 8.500,00 7.317,00 86,08
- podatek od rodków transportowych 360.000,00 349.031,58 96,65
- podatek od spadków i darowizn 42.000,00 43.516,00 103,61
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- op ata targowa 2.000,00 602,50 30,13
- podatek od czynno ci cywilnoprawnych 80.000,00 104.199,00 130,25
- odsetki 6.000,00 8.580,13 143,00
Op ata targowa wp yn a mniejsza ni  planowano. Podatek od czynno ci cywilnoprawnych 
wp yn  w wy szej kwocie ni  zaplanowano. Wi ksza kwota odsetek wynika z wp at 
zaleg o ci w podatkach. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan Wykonanie % 

4. Wp ywy z innych op at stanowi cych dochody 
jednostek samorz du terytorialnego na podstawie 
ustaw 

254.000,00 217.434,40 85,60

- op ata skarbowa 20.000,00 22.510,17 112,55
- wp yw op aty eksploatacyjnej 145.000,00 111.318,05 76,77
- wp ywy z op at za zezwolenie na sprzeda  napojów 

alkoholowych 80.000,00 75.684,05 94,61

- wp ywy z innych lokalnych op at 8.000,00 6.885,48 86,07
- wp ywy z ró nych op at 1.000,00 1.034,00 103,40
- odsetki 0,00 2,65 0,00
Wp yn o mniej ni  zak adano dochodów z op aty eksploatacyjnej oraz z innych lokalnych 
op at. Wp ywy z ró nych op at otrzymano wi ksze ni  planowano. 
 
 

 
 

Plan Wykonanie %
5.Udzia y gmin w podatkach stanowi cych dochód 

bud etu pa stwa 3.873.125,00 3.769.783,91 97,33

podatek dochodowy od osób fizycznych 3.855.125,00 3.745.230,00 97,15
podatek dochodowy od osób prawnych 18.000,00 24.553,91 136,41

Wp yn y wi ksze dochody z tytu u udzia ów w podatku dochodowym od osób prawnych. 
 

 

DZIA  757 – OBS UGA D UGU PUBLICZNEGO  
  

Wydatki   
Plan wydatków  115.000,00
Wykonanie  80.943,36
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Co stanowi              - 70,39 %  
Rozliczenia z bankami (odsetki od kredytów)  80.943,36
Odsetki od zaci gni tych kredytów by y ni sze ni  zaplanowano. 

 
DZIA  –758 – RÓ NE ROZLICZENIA  
Dochody   
Plan dochodów 8.888.456,00
Wykonanie 8.894.205,52
Co stanowi              - 100,06 % 
 
S  to wp ywy z tytu u: 
- cz ci o wiatowa subwencji ogólnej dla jst 4.281.598,00
- cz ci wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst 3.778.816,00
- kapitalizacja odsetek 312,74
- wp ywy z ró nych dochodów (zwrot podatku VAT) 90.836,78
- rodki w ramach Rz dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych pochodz ce ze rodków Funduszu 
Przeciwdzia ania COVID-19. 

742.642,00

 
Wydatki  
Plan wydatków  80.200,00
Wykonanie  0,00
Co stanowi          0,00 %  
1. Rezerwy ogólne i celowe  
- rezerwa ogólna niewydatkowana  2.693,00
- rezerwa na zarz dzanie kryzysowe niewydatkowana 77.200,00
Zaplanowano i wyp acono rodki w kwocie 305,00 z  na wyp at  wiadczenia 
rekompensuj cego utracone wynagrodzenie w zwi zku z odbytymi wiczeniami
wojskowymi. Wyp acone rodki zosta y gminie zrefundowane.  

 
 

 
DZIA  801 – O WIATA I WYCHOWANIE  

Dochody   

Plan dochodów tego dzia u wynosi 929.161,44
Wykonanie 764.804,59
Co stanowi 82,31%  

  

Dochody tego dzia u stanowi :   
   
Rozdzia  80101   
1. Szko y Podstawowe Plan Wykonanie
Wp ywy za wydanie duplikatów wiadectw 0,00 104,00
Wp ywy z ró nych op at 0,00 27,00
Pozosta e odsetki 0,00 8,13
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Wp ywy za terminowe przekazywanie podatku oraz 
sk adek ZUS 

0,00 921,09

Dofinansowanie zakupu nowo ci wydawniczych 
(ksi ek nieb d cych podr cznikami) do biblioteki 
szkolnej w ramach programu „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa” 

12.000,00 12.000,00

Razem: 12.000,00 13.060,22

 
Rozdzia  80104 

 
Plan Wykonanie

2. Przedszkola   
Wp ywy z op at za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego 

5.000,00 8.039,16
 

Wp ywy z us ug 10.000,00 9.453,28
Pozosta e odsetki  0,00 5,67
Wp ywy z ró nych dochodów (za terminowe 
przekazywanie podatku oraz sk adek ZUS) 

0,00 238,57

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udzia em rodków europejskich 
oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub p atno ci w ramach 
bud etu rodków europejskich, z wy czeniem 
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 

59.563,74 59.563,74

Dotacja na realizacj  zada  w asnych w zakresie 
wychowania przedszkolnego 

162.108,00 161.634,59

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udzia em rodków europejskich 
oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 
lit. a i b ustawy, lub p atno ci w ramach bud etu 
rodków europejskich, realizowanych 

przez jednostki samorz du terytorialnego 

38.493,00 38.493,00

Razem: 275.164,74 277.428,01
 
 
Rozdzia  80148 

 
 

Plan Wykonanie
3. Sto ówki szkolne i przedszkolne   
wp ywy z op at za korzystanie z wy ywienia 
uczniów realizuj cych zadania z zakresu 
wychowania przedszkolnego 

140.000,00 65.014,45

odp atno  za korzystanie z wy ywienia uczniów ze
Szko y Podstawowej 

148.212,00 55.862,93

Razem: 288.212,00 120.877,38
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Rozdzia  80153 
 

Plan Wykonanie
4. Zapewnienie uczniom prawa do bezp atnego 
dost pu do podr czników, materia ów 
edukacyjnych lub materia ów wiczeniowych 
 
dotacja na podr czniki, materia y edukacyjne lub 
materia y wiczeniowe 

43.511,00 43.145,96

Razem: 43.511,00 43.145,96
 

Rozdzia  80195 Plan Wykonanie
5. Pozosta a dzia alno    

wp ywy z pozosta ych odsetek 0,00 3,27
wp ywy z ró nych dochodów (za terminowe 
przekazywanie podatku) 

0,00 26,00

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udzia em rodków europejskich 
oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub p atno ci w ramach 
bud etu rodków europejskich, z wy czeniem 
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 

80.700,30 80.700,30

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udzia em rodków europejskich 
oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub p atno ci w ramach 
bud etu rodków europejskich, z wy czeniem 
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 

14.830,94 14.830,94

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udzia em rodków europejskich 
oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 
lit. a i b ustawy, lub p atno ci w ramach bud etu 
rodków europejskich, realizowanych 

przez jednostki samorz du terytorialnego. 

199.257,72 199.247,77

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udzia em rodków europejskich 
oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 
lit. a i b ustawy, lub p atno ci w ramach bud etu 
rodków europejskich, realizowanych 

przez jednostki samorz du terytorialnego. 

15.484,74 15.484,74

Razem: 310.273,70 310.293,02
Ogó em dzia  801 929.161,44 764.804,59

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 95077C1D-F4E2-4941-9365-937E184E3AC1. Podpisany Strona 19



 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze  (dodatki wiejskie, 
wiadczenia rzeczowe, wynikaj ce z przepisów dotycz cych 

bezpiecze stwa i higieny pracy) 

219.476,35

Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.922.617,52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 193.078,35
Sk adki na ubezpieczenia spo eczne  537.606,12
Sk adki na Fundusz Pracy  48.742,97
Zakup materia ów i wyposa enia 221.510,61
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 17.383,74
Zakup energii 49.809,69
Zakup us ug remontowych 92.056,34
Zakup us ug zdrowotnych 2.444,00
Zakup us ug pozosta ych (op ata za cieki i mieci, us ugi 
kominiarskie, zadania bhp i p. po ., przejazdy uczniów, op ata 
RTV, przegl d ga nic, op ata za stron  internetow ) 

88.348,58

Us ugi telekomunikacyjne 7.436,72
Podró e s u bowe krajowe 1.101,00
Ró ne op aty i sk adki 4.832,27
Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze  socjalnych 139.811,00
Szkolenie pracowników 2.300,00

Wp yn y nieplanowane rodki z tytu u wp at za wydane duplikaty wiadectw i kart
rowerowych, odsetek bankowych i terminowego przekazywania podatku oraz
sk adek ZUS. Wp yn o mniej op at za do ywanie, w zwi zku ze zmniejszeniem si  
liczby dzieci korzystaj cych z w/w us ugi. 
Wp yn y op aty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wi ksze ni
planowano. 
 
Wydatki 
Plan wydatków wynosi   7.922.306,50
Wykonanie 7.294.108,08
Co stanowi 92,07 % 
 
W tym dziale mieszcz  si  nast puj ce zadania: 
 

 

 
Rozdzia  80101 

 

1. Szko y Podstawowe:  
  
Plan wydatków wynosi 4.583.657,00
Wykonanie 4.548.555,26
Co stanowi 99,23%  
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Razem wydatki w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach 
wynosi y 4.548.555,26 z . 
 
 

Rozdzia  80104  
2. Przedszkola   
Plan wydatków wynosi 1.348.617,74 
Wykonanie 1.230.025,44 
Co stanowi 91,21 %  

rodki na pomoce, us ugi remontowe i telekomunikacyjne oraz podró e s u bowe nie 
zosta y wydatkowane w zwi zku z ograniczeniem dzia alno ci przedszkola w zwi zku z 
pandemi  koronawirusa. 
Ponadto wydatkowano mniej rodków na fundusz pracy, w zwi zku z zatrudnieniem 
pracowników korzystaj cych ze zwolnie  z op acania w/w sk adek i przebywaniem 
pracowników na zwolnieniach lekarskich. 
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udzia em 
rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub p atno ci w ramach bud etu rodków 
europejskich, z wy czeniem wydatków klasyfikowanych w 
paragrafie 205 

25.621,24

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze  (dodatki wiejskie) 40.355,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników 698.754,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników (realizacja projektu 
„Kompleksowe wsparcie edukacji przedszkolnej w Sannikach”) 

12.192,81

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.625,48
Sk adki na ubezpieczenia spo eczne  123.405,51
Sk adki na ubezpieczenia spo eczne (realizacja projektu 
„Kompleksowe wsparcie edukacji przedszkolnej w Sannikach”) 

2.084,99

Sk adki na Fundusz Pracy  11.707,24
Sk adki na Fundusz Pracy (realizacja projektu „Kompleksowe 
wsparcie edukacji przedszkolnej w Sannikach)” 

298,71

Zakup materia ów i wyposa enia 23.635,72
Zakup energii 46.530,09
Zakup us ug remontowych 17.352,66
Zakup us ug zdrowotnych 576,00
Zakup us ug pozosta ych (op ata za cieki i mieci, zadania bhp  
i p. po .) 

42.793,61

Zakup us ug JST od innych JST ( rodki na refundacj  kosztów dzieci 
z terenu gminy Sanniki ucz szczaj cych do przedszkola lub innej 
formy wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy). 

102.900,21

Us ugi telekomunikacyjne 1.323,96
Podró e s u bowe krajowe 42,00
Ró ne op aty i sk adki 2.609,72
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Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze  socjalnych 36.996,00
Szkolenie pracowników 219,00

Razem wydatki wynosi y: 1.230.025,44 
 
 

 
Rozdzia  80113 
3. Dowo enie uczniów do szkó  
Plan wydatków wynosi  295.870,00
Wykonanie 220.720,23 
Co stanowi 29,31 %  
 

 

Wydatki dotyczy y dofinansowania dojazdu uczniów do szkó  zgodnie z 
obowi zuj cymi przepisami oraz koszty wynajmu autobusów 
dowo cych uczniów do szko y i przedszkola.  
Nie by o mo liwo ci wydatkowania rodków, poniewa  od drugiej 
po owy marca 2020 roku, z uwagi na pandemi  koronawirusa, placówki 
o wiatowe funkcjonowa y w ograniczonym zakresie. 

220.720,23

 
Rozdzia  80146  
4. Dokszta canie i doskonalenie nauczycieli 
Plan wydatków wynosi 24.300,00
Wykonanie 9.263,00
Co stanowi 38,12% 
Odchylenia od wykonania planu wydatków s  spowodowane tym, i  ma a liczba 
nauczycieli skorzysta a z mo liwo ci dokszta cania i doskonalenia. 
W wydatkach tych mieszcz  si :  
 
Szkolenie pracowników 9.263,00

Razem wydatki: 9.263,00
 
 

 
Rozdzia  80148 

5. Sto ówki szkolne i przedszkolne  
Plan wydatków wynosi 777.956,00 
Wykonanie 525.805,03 
Co stanowi 67,59 %  
Zaplanowane rodki na wiadczenia rzeczowe, wynikaj ce z przepisów dotycz cych 
bezpiecze stwa i higieny pracy, wynagrodzenia i pochodne, nie zosta y wydatkowane w 
zwi zku z ograniczeniem wydatków z uwagi na pandemi  koronawirusa. Wydatkowano 
mniej rodków na zakup artyku ów spo ywczych w zwi zku z zmniejszeniem si  liczby 
dzieci korzystaj cych z do ywiania. Ponadto wydatkowano mniej rodków na 
wynagrodzenia i pochodne, w zwi zku z zatrudnieniem pracowników korzystaj cych ze 
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zwolnienia op acania w/w sk adek i przebywaniem pracowników na zwolnieniach 
lekarskich. 
W wydatkach tych mieszcz  si  koszty prowadzenia sto ówki szkolnej i przedszkolnej
 
Wydatki te stanowi : 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze  ( wiadczenia 
rzeczowe, wynikaj ce z przepisów dotycz cych bezpiecze stwa  
i higieny pracy) 

1.383,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników 301.093,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne  23.023,21
Sk adki na ubezpieczenia spo eczne 53.624,45
Sk adki na fundusz pracy 2.888,01
Zakup materia ów i wyposa enia ( rodki czysto ci, artyku y 
przemys owe) 

7.440,89

Zakup rodków ywno ci 119.759,05
Zakup energii (gazu) 1.402,06
Zakup us ug remontowych 3.052,50
Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze  socjalnych 12.138,00

Razem wydatki wynosi y: 525.805,03

Rozdzia  80149  
6. Realizacja zada  wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzia ach przedszkolnych
w szko ach podstawowych 
Plan wydatków wynosi 170.286,00
Wykonanie 170.286,00
Co stanowi 100 % 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze  (dodatki wiejskie) 3.200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 112.072,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne  11.000,00
Sk adki na ubezpieczenia spo eczne 21.608,00
Sk adki na Fundusz Pracy 3.180,00
Zakup materia ów i wyposa enia 13.346,70
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 2.116,30
Zakup us ug pozosta ych 230,00
Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze  socjalnych 3.533,00

Razem wydatki: 170.286,00

Rozdzia  80150 
7. Realizacja zada  wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki
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i metod pracy dla dzieci i m odzie y w szko ach podstawowych 
Plan wydatków wynosi 135.572,00
Wykonanie 135.572,00
Co stanowi 100% 
Wydatkowano rodki na wynagrodzenia z pochodnymi 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 110.888,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.300,00
Sk adki na ubezpieczenia spo eczne 19.552,00
Sk adki na Fundusz Pracy 2.832,00

Razem wydatki: 135.572,00
 

Rozdzia  80153 
8. Zapewnienie uczniom prawa do bezp atnego dost pu do podr czników, 
materia ów edukacyjnych lub materia ów wiczeniowych 
 
Plan wydatków wynosi 43.511,00
Wykonanie 43.145,96
Co stanowi 99,16 % 
Wydatki stanowi :  
Zakup materia ów i wyposa enia 427,19
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 42.718,77

Razem wydatki: 43.145,96
Rozdzia  80195 

9 .Pozosta a dzia alno   
Wydatki  
Plan wydatków 542.536,76
Wykonanie 410.735,16
Co stanowi 75,71% 
 
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 
z udzia em rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub p atno ci w ramach bud etu 
rodków europejskich, z wy czeniem wydatków klasyfikowanych 

w paragrafie 205 

39.050,31

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 
z udzia em rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub p atno ci w ramach bud etu 
rodków europejskich, z wy czeniem wydatków klasyfikowanych 

w paragrafie 205 
S  to rodki przekazane dla Partnera na realizacj  projektu „Z pasj  do 
nauki- kompleksowy program rozwojowy dla placówek o wiatowych w 
Sannikach” 

7.176,59

Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bie ce realizowane na 5.381,79
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podstawie porozumie  (umów) mi dzy jednostkami samorz du 
terytorialnego (refundacja kosztów pe nienia funkcji prezesa Oddzia u 
Powiatowego ZNP).  
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze   ( wiadczenia rzeczowe, 
wynikaj ce z przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy) 

296,01

Wynagrodzenia osobowe pracowników 106.614,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników (realizacja Projektu „Z pasj  do 
nauki”) 

33.508,61

Wynagrodzenia osobowe pracowników (realizacja Projektu „Z pasj  do 
nauki”) 

6.158,17

Dodatkowe wynagrodzenie roczne  8.091,63
Sk adka na ubezpieczenia spo eczne 19.361,16
Sk adka na ubezpieczenia spo eczne (realizacja Projektu „Z pasj  do 
nauki”) 

5.854,00

Sk adka na ubezpieczenia spo eczne (realizacja Projektu „Z pasj  do 
nauki”) 

1.075,84

Sk adka na Fundusz Pracy 1.544,92
Sk adka na Fundusz Pracy (realizacja Projektu „Z pasj  do nauki”) 483,86
Sk adka na Fundusz Pracy (realizacja Projektu „Z pasj  do nauki”) 88,93
Zakup materia ów i wyposa enia 4.832,94
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek (realizacja projektu 
grantowego p.n. „Zdalna szko a oraz Zdalna szko a+– wsparcie 
ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kszta cenia zdalnego” 

114.989,95

Zakup us ug zdrowotnych 140,00
Odpisy za zak adowy fundusz wiadcze  socjalnych 55.606,00
Szkolenia pracowników 480,00

Razem wydatki wynosi y: 410.735,16 
 
 

DZIA  – 851 – OCHRONA ZDROWIA 
Wydatki 
Plan wydatków 80.126,89
Wykonanie 74.432,12
Co stanowi               92,90 % 
 
W dziale tym mieszcz  si  nast puj ce zadania z zakresu ochrony 
zdrowia: 
 
Rozdzia  85153 Zwalczanie narkomanii 
Plan wydatków 3.000,00
Wykonanie 0,00
Co stanowi               0,00 % 
- zakup us ug pozosta ych 0,00 
- zakup us ug pozosta ych 0,00 
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Nie by o mo liwo ci wydatkowania rodków, poniewa  od drugiej po owy marca 
2020 r., z uwagi na pandemi  koronawirusa, nie funkcjonowa y placówki o wiatowe 
prowadz ce dzia alno  profilaktyczn . 

 

Rozdzia  85154 Przeciwdzia anie alkoholizmowi 
Plan wydatków 77.126,89
Wykonanie 74.432,12
Co stanowi                - 96,51 % 
S  to wydatki: 
-sk adki ZUS 774,90  
-fundusz pracy 55,17  
-wynagrodzenia bezosobowe 16.005,00  
- zakup materia ów i wyposa enia 23.166,80  
- zakup energii elektrycznej 1.900,00  
- zakup us ug pozosta ych 31.697,96  
- zakup us ug telekomunikacyjnych 425,69  
- podró e s u bowe krajowe 6,60  
- pozosta e ubezpieczenia 50,00  
- szkolenia pracowników 350,00  
Wydatki dotycz ce przeciwdzia ania alkoholizmowi s  zgodne z Miejsko- Gminnym 
Programem Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdzia ania Narkomanii. 

 

Dzia  852  - POMOC SPO ECZNA 
DOCHODY  
Plan dochodów 621.500,00
Wykonanie 598.103,19
Stanowi to 96,24 % planu dochodów  
WYDATKI 
Plan  ogó em 1.270.390,00
Wykonanie 1.230.053,54
Stanowi to 96,83 % planu rocznego  
W dziale tym mieszcz  si  nast puj ce zadania z zakresu opieki spo ecznej: 
 
Rozdzia   85202   Domy  Pomocy  Spo ecznej  
 

 
Wydatki 
Plan wydatków                                                                                     32.600,00 
Wykonanie                                                                                             32.599,98 
Stanowi to  99,99 % planu rocznego 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 95077C1D-F4E2-4941-9365-937E184E3AC1. Podpisany Strona 26



W ramach tej dzia alno ci mieszcz  si  nast puj ce zadania: 
- zakup us ug przez jednostki samorz du terytorialnego,                        32.599,98 
 t.j. op ata za pobyt  2 osób w Domu Pomocy Spo ecznej 

 

  
Rozdzia  85213 Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane za osoby 
pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy spo ecznej, niektóre wiadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji 
spo ecznej 
Dochody  
Plan dochodów  17.300,00
Wykonanie 17.163,72
Stanowi to 99,21 % planu rocznego  
Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na dofinansowanie 
zada  bie cych gminy 

17.163,72 

 
Wydatki   

Plan wydatków 17.300,00 
Wykonanie 
Stanowi to 99,22 % planu rocznego 

17.163,72
 

 

   

W zakresie tej dzia alno ci odprowadzono sk adk  na ubezpieczenie zdrowotne za: 
osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy spo ecznej 
(zasi ki sta e) – 17.163,72 

 

 
Rozdzia  85214 Zasi ki okresowe, celowe i pomoc  w  naturze oraz sk adki na 
ubezpieczenia spo eczne emerytalne i rentowe 

 

Dochody   
Plan dochodów 60.600,00 
Wykonanie 56.298,86 
Stanowi to 92,90 % planu rocznego  
  
Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj  w asnych 
zada  bie cych gmin 

56.298,86 

  
  
 
Wydatki 

  

 Plan wydatków 91.410,00 
 Wykonanie 86.145,06 
 Stanowi to 94,24% planu rocznego  
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 W zakresie tej dzia alno ci wyp acono zasi ki okresowe i celowe.  
 Z tego wyp acono na :  
 zasi ki okresowe z dotacji Wojewody dla 28 

podopiecznych 
56.298,86  

  zadania w asne gminy - wyp acono zasi ki celowe 
dla 70 podopiecznych 
                                   

29.846,20
 

Rozdzia  85215   Dodatki  mieszkaniowe   
Dochody   
Plan dochodów 702,00 
Wykonanie 700,90 
Stanowi to 99,84 % planu rocznego  
Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj  zada
zleconych z zakresu administracji rz dowej – wyp ata zrycza towanych 
dodatków energetycznych dla odbiorców wra liwych energii
elektrycznej, tj. osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy 

  700,90  

  
Wydatki  
Plan wydatków   15.647,00 
Wykonanie   15.635,98 
Stanowi to 99,93 % planu rocznego   

W ramach tej dzia alno ci wydatkowano na:  
- dodatek mieszkaniowy  - rodki w asne gminy – 14.935,08 
- dodatek energetyczny - rodki wojewody – 700,90 

 
Z wy ej wymienionej kwoty wyp acono:                                                                    

 

- wiadczenia spo eczne                                                      14.450,04  
- zakup us ug pozosta ych  1.000,00  
- sk adki na ubezpieczenie spo eczne 172,20  
- zakup us ug pozosta ych 13,74  

  
W 2020 r. wyp acono dodatki mieszkaniowe dla 6 rodzin.  
 
 
Rozdzia  85216   Zasi ki  sta e  
Dochody   

Plan dochodów 199.500,00
Wykonanie 198.398,71
Stanowi to 99,45 % planu rocznego  

  

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj  w asnych 198.398,71
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zada  bie cych gminy. 
  
Wydatki  

Plan wydatków 199.500,00
Wykonanie 198.398,71
Stanowi  to 99,45 % planu rocznego   
   

- wiadczenia spo eczne – wyp ata zasi ków sta ych dla 
  35 podopiecznych 

198.398,71  

   
Rozdzia  85219 – O rodek Pomocy Spo ecznej   
Dochody   
Plan dochodów  185.487,00
Wykonanie  185.487,00
Stanowi to 100,00 % planu rocznego  
Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj  w asnych 
zada  bie cych gminy. 

185.487,00

   

Wydatki   
Plan wydatków  662.343,00 
W tym: z dotacji Wojewody              
                   z bud etu gminy             

185.487,00 
476.856,00 

 

Wykonanie wydatków wynosi  657.219,61
Stanowi to 99,23 % planu rocznego   
   

Z ogólnej kwoty wydatkowano na:  
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze  3.417,03 
- wynagrodzenia osobowe                                        466.917,36  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne  34.636,58  
- sk adki na ubezpieczenia spo eczne 77.487,04  
- sk adki na fundusz pracy 5.380,00  
- wynagrodzenia bezosobowe 8.060,00  
- zakup materia ów i wyposa enia  15.999,44  
- zakup energii elektrycznej 5.268,15  
- zakup us ug zdrowotnych 610,00  
- zakup us ug pozosta ych 23.514,56  
- op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych 800,00  
- podró e s u bowe krajowe 2.911,20  
- ró ne op aty i sk adki 332,99  
- odpis na zak adowy fundusz wiadcz. socjalnych 11.885,26  
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W 2020 r. w  ramach dzia alno ci MGOPS zatrudnieni byli: kierownik, g ówna 
ksi gowa, referent ds. ksi gowo ci, pracownicy socjalni oraz pracownik gospodarczy 
oraz jedna osoba zatrudniona na umow  zlecenie w okresie VII-X 2020 r., na czas 
przyjmowania wniosków o wiadczenia wychowawcze, wiadczenia rodzinne 
i „Dobry start”. 
 
 
Rozdzia  85228 – Us ugi Opieku cze i Specjalistyczne Us ugi Opieku cze 

Dochody    
Plan dochodów  102.720,00 
Wykonanie  100.794,58 
Stanowi to 98,13 % planu rocznego    
Wp ywy z us ug  25.740,00 
Dotacja celowa z bud etu pa stwa na dofinansowanie 
zada  zleconych gminie – na us ugi specjalistyczne  

 67.659,23 

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj  
w asnych zada  bie cych gminy. 

 7.395,35 

   
 
Wydatki 
Plan wydatków 
w tym:  
- Specjalistyczne Us ugi Opieku cze ze rodków Wojewody -68.000,00 
- Us ugi Opieku cze ze rodków gminnych                             -93.579,00 
- Opieka 75+ ze rodków Wojewody                                       - 9.720,00 

171.299,00

Wydatki wynosz  
Stanowi to 98,40 % planu rocznego 

168.550,76

W ramach tej dzia alno ci zatrudnione by y 2 opiekunki nad chorym w domu na ½ 
etatu oraz 1 opiekunka na ca y etat. Zatrudniona by a równie  1 piel gniarka 
wiadcz ca specjalistyczne us ugi opieku cze w domu chorego. 

  

Wydatki na powy sze zadania wynosz :  
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze  1.536,81
- wynagrodzenia osobowe 127.907,31
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.219,34
- sk adki na ubezpieczenia spo eczne 23.085,85
- sk adki na fundusz pracy 1.096,82
- zakup materia ów i wyposa enia 695,50
- zakup us ug zdrowotnych 100,00
- odpis na zak adowy fundusz wiadcze  socjalnych                                4.909,13
 
 
Rozdzia  85230 Pomoc w zakresie do ywiania 
Dochody   

Plan dochodów  38.400,00
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Wykonanie  35.407,00 

Stanowi to 92,21 % planu rocznego    
    
Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na
realizacj  w asnych zada  bie cych 

35.407,00  

 

 
 
 
Wydatki
Plan wydatków 58.400,00
 w tym: 

 dotacja Wojewody                        38.400,00 
 dotacja gminy                               20.000,00 

 
 
Wydatki wynosz  
           co stanowi 77,73 % planu 

45.391,50

 
W ramach tej dzia alno ci wydatkowano na wiadczenia spo eczne, 
w tym:     

 

do ywianie dzieci w szko ach oraz zasi ki celowe 
ze rodków Wojewody                                            

35.407,00 

do ywianie dzieci w szko ach oraz zasi ki celowe 
ze rodków gminnych 

9.984,50  
 

Liczba dzieci korzystaj cych z pomocy w zakresie do ywiania w placówkach 
o wiatowych w postaci obiadów, wynosi 41 oraz 1 osoba doros a w schronisku dla 
bezdomnych na czn  kwot  8.915,00 z . W okresie nieucz szczania dzieci do szkó  
i przedszkoli w zwi zku z pandemi , wyp acono zasi ki na zakup ywno ci. Ogó em 
zasi ki celowe wyp acono dla 41 osób na kwot  36.476,50. 
 
Rozdzia  85295 Pozosta a dzia alno   
Dochody 
Plan dochodów 16.791,00
Wykonanie 3.852,42
Co stanowi 22,94% planu  
 
Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj  
w asnych zada  bie cych. 

3.852,42 

 
Wydatki  
Plan wydatków 21.891,00
W Tym: 
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- dotacja gminna                                                                5.100,00 
- dotacja Wojewody na Program „Wspieraj Seniora”     16.791,00 
Wykonanie 8.948,22
Co stanowi 40.88 % planu 
 
- wiadczenia spo eczne        5.095,80  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.850,00  
- sk adki na ubezpieczenie spo eczne 490,77  
- sk adki na fundusz pracy 41,65  
- zakup materia ów i wyposa enia 470,00  
Przy pracach spo ecznie u ytecznych zatrudnionych by o 6 osób przez okres 
6 miesi cy (od VI-XI 2020 r.). 
 
 

DZIA  854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 
Dochody  

Plan dochodów tego dzia u wynosi 71.295,00
Wykonanie 70.494,84
Co stanowi 98,88 %  

  

Dochody tego dzia u stanowi :  

 Plan Wykonanie % 
- dotacja na pomoc materialn  dla uczniów  
o charakterze socjalnym 

67.470,00 66.669,84 98,81%

- dotacja na wyprawk  szkoln  3.825,00 3.825,00 100,00%
  
Wydatki   

Plan wydatków tego dzia u wynosi 486.752,00 

Wykonanie 433.507,71 

Co stanowi 89,06%   

   

Rozdzia  85401 
1. wietlice szkolne 

  

Plan wydatków wynosi 388.257,00 
Wykonanie 355.605,11 
Co stanowi 91,59 %   
   
 
Wydatki te stanowi :   
 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze  (dodatki wiejskie) 22.022,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników  241.779,65
Dodatkowe wynagrodzenie roczne  17.461,51
Sk adki na ubezpieczenia spo eczne 48.219,66
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Sk adki na Fundusz Pracy 2.956,96
Zakup materia ów i wyposa enia 11.208,33
Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze  socjalnych 11.957,00

Razem wydatki: 355.605,11
Niskie wykonanie planu sk adek na fundusz pracy wynika z zatrudniania pracowników
korzystaj cych ze zwolnienia op acania w/w sk adek. 

 
Rozdzia  85415 
2. Pomoc materialna dla uczniów  
Plan wydatków wynosi 96.295,00
Wykonanie 77.902,60
Co stanowi 80,90% 
 
Wydatki dotyczy y:  
Dofinansowanie wiadcze  pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów ze szkól podstawowych
i ponadpodstawowych. 

74.077,60

Pomoc uczniom niepe nosprawnym w formie dofinansowania 
zakupu podr czników, materia ów edukacyjnych i materia ów 
wiczeniowych. 

3.825,00

Wykorzystano rodki na pomoc materialn  dla uczniów za rok 2020, wyp acono
wszystkim uprawnionym, w pe nej wysoko ci i za ca y okres. 
 
Rozdzia  85446 
3. Dokszta canie i doskonalenie nauczycieli w wietlicy 
Plan wydatków wynosi 2.200,00
Wykonanie 0,00
Co stanowi 0,00 % 
Nie wydatkowano rodków, poniewa  nauczyciele nie skorzystali z mo liwo ci 
dokszta cania i doskonalenia. 
 
 
 
Dzia  855  - RODZINA 
DOCHODY  
Plan dochodów 8.622.178,00
Wykonanie 8.616.020,52
Stanowi to 99,93 % planu dochodów  
WYDATKI 
Plan  wydatków 8.620.178,00
Wykonanie 8.612.840,85
Stanowi to 99,92 % planu wydatków  
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Rozdzia  85501 wiadczenie wychowawcze 
Dochody 
Plan dochodów 6.008.021,00
Wykonanie  6.007.548,83
Stanowi to 99,99 % planu rocznego 
Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na  zadania 
bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone gminom, 
zwi zana z realizacj  wiadczenia wychowawczego 
stanowi cego pomoc pa stwa w wychowaniu dzieci 

6.007.548,83

 
Wydatki 
Plan wydatków 6.008.021,00
Wykonanie 6.007.548,83
Stanowi to 100,00 % planu rocznego 
Przyznane rodki wydatkowano na nast puj ce zadania: 
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze   144,38
- wiadczenia spo eczne 5.956.483,60
- wynagrodzenia osobowe                                                     34.765,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.159,76
- sk adki na ubezpieczenie spo eczne  6.315,00
- sk adki na fundusz pracy 873,00

- zakup materia ów i wyposa enia 512,84
- zakup energii elektrycznej 500,00
- zakup us ug pozosta ych 2.787,00
- zakup us ug zdrowotnych 150,00
- zakup us ug telekomunikacyjnych 210,00
- podró e s u bowe i krajowe 48,00
- ró ne op aty i sk adki 50,00
- odpis na zak adowy fundusz wiadcze  socjalnych 1.550,25
W ramach tej dzia alno ci zatrudniona by a 1 osoba do realizacji wiadcze
wychowawczych. 
Rozdzia  85502 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego 
oraz sk adki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego
 
Dochody   
Plan dochodów  2.374.030,00
Wykonanie  2.368.350,45
Stanowi to 99,76 % planu rocznego  
Pozosta e odsetki 55,78 
Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na 2.361.480,05 
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wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz sk adki na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego 
Dochody jst zwi zane z realizacj  zada  zleconych 
z zakresu administracji rz dowej 

6.814,62 

Nie przewidziano odsetek od nienale nie pobranych wiadcze  rodzinnych. 
Wp yn y mniejsze dochody zwi zane z realizacj  zada  zleconych z zakresu 
administracji rz dowej ni  planowano. 

 
Wydatki  
Plan wydatków  2.367.030,00
Wykonanie  2.361.480,05
Stanowi to 99,77 % planu rocznego  
W zakresie tej dzia alno ci mie ci si  realizacja wiadcze  rodzinnych: 

 
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze   134,42
- wiadczenia spo eczne  2.168.781,78
- wynagrodzenia osobowe                                               49.512,00
- sk adki na ubezpieczenie spo eczne  
od wyp aconych wiadcze  –   125.728,65 

 od wynagrodze  osobowych –   9.645,00 

 135.373,65

- sk adki na fundusz pracy  1.129,00
- zakup materia ów  565,14
- zakup energii   400,00

- zakup us ug zdrowotnych  195,00
- zakup us ug pozosta ych  3.323,00
- zakup us ug telekomunikacyjnych  100,00
- podró e s u bowe krajowe  48,00
- ró ne op aty i sk adki  50,00
- odpis na zak adowy fundusz wiadcze  socjalnych  1.868,06

W ramach tej dzia alno ci zatrudniona by a 1 osoba  do realizacji wiadcze  rodzinnych 
i funduszu alimentacyjnego. 

 
Rozdzia  85503 Karta Du ej Rodziny 
Dochody 
Plan dochodów 182,00
Wykonanie  176,24
Stanowi to 96,84 % planu rocznego 
Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj  
zada  zleconych z zakresu administracji rz dowej - rz dowy 

176,24
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program dla rodzin wielodzietnych Karta Du ej Rodziny 

 
Wydatki 
Plan wydatków 182,00
Wykonanie 176,24
Stanowi to 96,84 % planu rocznego 
W ramach tej dzia alno ci mieszcz  si  nast puj ce zadania: 
- zakup materia ów i wyposa enia                                                                          176,24
W 2020 r. wydano 63 karty dla 23 rodzin. 
 
Rozdzia  85504   Wspieranie rodziny  
Dochody 
Plan dochodów 219.170,00
Wykonanie 219.170,00
Co stanowi    100,00 % planu rocznego 
Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj  zada  
zleconych z zakresu administracji rz dowej – program „Dobry start” 

219.170,00

Wydatki 
Plan wydatków 224.170,00
W Tym: 
-ze rodków gminnych- Asystent Rodziny                   5.000,00 
-ze rodków Wojewody- Dobry Start                       219.170,00 
Wykonanie 222.860,73
Stanowi  to 99,42 % planu rocznego   
S  to wydatki na: 
- wiadczenia spo eczne                                                                                   212.100,00
- wynagrodzenia bezosobowe                                                                              5.530,00
- sk adki na ubezpieczenie spo eczne                                                                   1.209,73
- sk adki na fundusz pracy                                                                                         86,00
- wynagrodzenia bezosobowe                                                                              3.435,00
- zakup materia ów i wyposa enia                                                                          500,00
 
W 2020 r. realizacj  programu Dobry Start (300+) zajmowali si  pracownicy OPS. 
Wyp acono wiadczenia dla 707 osób. 
W 2020 r. by  zatrudniony Asystent Rodziny na podstawie umowy zlecenia. 
Rozdzia  85513 Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane za osoby 
pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy 
o wiadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobieraj ce zasi ki dla opiekunów, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp acie 
zasi ków dla opiekunów 
Dochody 
Plan dochodów 20.775,00
Wykonanie 20.775,00
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Co stanowi 100,00 % planu rocznego 
Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj  zada  
zleconych z zakresu administracji rz dowej. 

20.775,00

Wydatki 
Plan wydatków                                                                                                 20.775,00
Wykonanie                                                                                                         20.775,00
Co stanowi 100,00% 
W zakresie tej dzia alno ci odprowadzono sk adk  na ubezpieczenie zdrowotne za: 

Osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne- 20.775,00 z  
 

 DZIA  – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 
 Dochody  
 Plan dochodów 1.884.195,00 
 Wykonanie 1.704.489,57 
 Co stanowi 90,46 %  
 Dochody tego dzia u stanowi :  
 - wp ywy z op at za cieki 189.038,04 
 - odsetki (od op at za cieki) 463,58 
 - wp ywy z rozlicze  z lat ubieg ych 11.683,75 
 - wp ywy z innych lokalnych op at – wp aty za odbiór odpadów 
komunalnych 

1.382.265,35 

 - wp ywy z rozlicze  z lat ubieg ych (o wietlenie uliczne) 17.455,99 
 - wp ywy z pomocy finansowej 40.000,00 
 Dotacja na budow  o wietlenia ulicznego w miejscowo ci 
Aleksandrów, na podstawie podpisanej umowy z 
Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-
UU/UM/RW/2108/2020 z 8 lipca 2020 r. w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji So ectw
Mazowsze 2020” 

10.000,00  

 Dotacja na budow  o wietlenia ulicznego w miejscowo ci
Stary Barcik, na podstawie podpisanej umowy z
Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-
UU/UM/RW/2107/2020 z 8 lipca 2020 r. w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji So ectw
Mazowsze 2020” 

10.000,00  

 Dotacja na budow  o wietlenia ulicznego w miejscowo ci
Mocarzewo, na podstawie podpisanej umowy z 
Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-
UU/UM/RW/2106/2020 z 8 lipca 2020 r. w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji So ectw
Mazowsze 2020” 

10.000,00  

 Dotacja na budow  o wietlenia ulicznego w miejscowo ci
Lasek, na podstawie podpisanej umowy z Województwem 

10.000,00  
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Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2103/2020 z 8 
lipca 2020 r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji So ectw Mazowsze 2020” 
 - wp ywy zwi zane z gromadzeniem rodków z op at i kar za
korzystanie ze rodowiska (otrzymano mniej rodków ni  
zaplanowano) 

5.837,52 

 -wp ywy z tytu u kosztów egzekucyjnych, op aty komorniczej i
kosztów upomnie  

3.329,19 

 - wp ywy z odsetek od nieterminowych wp at  4.416,20 
 - dotacja przyznana gminie na realizacj  zadania pn.: „Usuwanie i 
utylizacja azbestu na terenie Miasta i Gminy Sanniki” 

49.999,95 

 Wp yn o mniej rodków z tytu u wp at za odbiór odpadów komunalnych w zwi zku
z nieterminowymi wp atami mieszka ców. Wy sze wp ywy z op at za cieki 
wynikaj  z wp at zaleg o ci. 

 

  
Wydatki 

 

 Plan wydatków  2.803.269,05 
 Wykonanie 2.581.168,77 
 Co stanowi 92,08 %  
 Wydatki stanowi :  
   

 1. Gospodarka ciekowa i ochrona wód 185.320,10 
 S  to wydatki zwi zane z utrzymaniem oczyszczalni cieków:   
 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze  181,28 
Wynagrodzenia (w tym nagroda jubileuszowa) 33.545,59
Dodatkowe roczne wynagrodzenie 3.512,88
Sk adka ZUS 5.182,15
Sk adka na Fundusz Pracy  738,61
 Odpis na ZFS   1.808,64 
 Zakup materia ów  26.088,85 
 Zakup energii  72.263,19 
 Zakup us ug remontowych (naprawa pomp) 7.774,77 
 Zakup us ug zdrowotnych 80,00 
 Us ugi, w tym m.in.: 34.048,14 
 - odbiór i wywóz odpadów i nieczysto ci 12.704,64  
 - czyszczenie i udro nienie kanalizacji 2.908,80  
 - badanie cieków 5.535,00  
 Delegacje s u bowe krajowe 96,00 
N
i
s

Niskie wykonanie planu wynagrodze , sk adek ZUS, oraz sk adek na Fundusz Pracy 
wynika z d ugoterminowego zwolnienia chorobowego pracownika. 
Nie by o potrzeby wydatkowania rodków na zakup us ug oraz podró e s u bowe. 
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k
   

 2. Gospodarka odpadami 1.639.225,77 
 Wynagrodzenie pracownika na ½ etatu 21.816,00 
 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.200,00 
 Sk adki ZUS 4.096,00 
 Sk adki na fundusz pracy 590,00 
 Odpis na ZFS   775,13 
 Zakup us ug pozosta ych 1.609.748,64 
 Odbiór odpadów komunalnych w zwi zku z nowelizacj  ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. 
o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach. 
   

 3. Oczyszczanie miast i wsi 0,00 
 Jesienna akcja sprz tania nie odby a si  z powodu panuj cej epidemii koronawirusa 
COVID-19. 

 

   

 4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7.077,82 
 Zakup materia ów, m.in. paliwo do kosiarek do ci cia trawy 6.807,82 

 Zakup us ug remontowych 270,00 

   
 5. O wietlenie ulic, placów i dróg 579.792,16 
 - zap ata za energi   175.999,63 
 - zakup us ug   236.262,33 
 - wydatki inwestycyjne w tym: 167.530,20 
 Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci
Aleksandrów 

20.941,55  

 Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci Lasek 20.941,53  
 Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci 
Mocarzewo 

20.941,54  

 Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci Stary 
Barci  

20.941,53  

 Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci Stary 
Barcik- fundusz so ecki 

21.062,12  

 Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci
Aleksandrów- fundusz so ecki 

14.081,08  

 Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci lasek-
fundusz so ecki 

15.191,70  

 Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci
Mocarzewo- fundusz so ecki 

13.200,00  

 Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci Wólka 
Niska- fundusz so ecki 

20.229,15  
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66. Dzia alno  Pa stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   64.857,75  
 Op aty sta e i op aty zmienne uiszczane na rzecz Pa stwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie. Niskie wykonanie wynika z ni szych op at naliczonych na 
rzecz Miasta i Gminy Sanniki. 

 

    

 7. Pozosta e dzia ania zwi zane z gospodark  odpadami 49.999,95 

 Realizacja zadania pn.: „Usuwanie i utylizacja azbestu na
terenie Miasta i Gminy Sanniki” 49.999,95  

    

 8. Pozosta a dzia alno  54.895,22 
 Zakup us ug, w tym m.in.: 54.895,22 
 - utrzymanie w BIP modu u „Ochrona rodowiska” 442.80  
 - op aty za od awianie psów i pobyt w schronisku 52.442,82  
   
  
DZIA  – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

 

 Dochody  
 Plan dochodów 20.251,00 
 Wykonanie 20.254,27 
 Co stanowi     100,02 %  
 Dochody tego dzia u stanowi :  
 - wp ywy z rozlicze  z lat ubieg ych – zwrot za energi  elektryczn  3.123,88 
 - wp ywy z tytu u kar i odszkodowa  (dotyczy wietlicy w 
Osmolinie) 

17.130,39 

   
 Wydatki  
 Plan wydatków 966.299,58 
 Wykonanie 937.998,16 
 Co stanowi 97,07 %  
 Wydatki stanowi :  
 I. Pozosta e zadania w zakresie kultury 10.283,41 
 - wynagrodzenie bezosobowe kapelmistrza 8.775,00  
 - sk adki ZUS od wynagrodze  bezosobowych 1.508,41  
 W zwi zku z og oszon  pandemi  koronawirusa wynagrodzenie kapelmistrza jest 
ni sze ni  planowano. 

 

   

 II. Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby 371.464,75 
 1. Dotacja dla instytucji kultury Miejsko-Gminnego O rodka Kultury 264.000,00 
 (dotacja podmiotowa z bud etu gminy)  
 Przekazano 100,00 % planu dotacji.  
   

 2. Utrzymanie wietlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Sanniki: 371.464,75 
 - zakup materia ów i wyposa enia: opa  (8.400,03 z ), 26.904,23  
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materia y remontowe (9.711,26 z ), zakup kosiarki na 
potrzeby wietlicy wiejskiej  w m. Lwówek
zrealizowane w ramach funduszu so eckiego
(1.300,00 z ), zakup doposa enia wietlicy w Lwówku-
fundusz so ecki (4.992,94 z ), zakup pi kochwytu do
zabezpieczenia placu zabaw przy wietlicy w Lwówku-
fundusz so ecki (2.500,00 z ). 
 - energia elektryczna 23.193,25  
 -zakup us ug remontowych 850,00  
 - zakup us ug pozosta ych m.in. us ugi kominiarskie
(719,40 z ), wykonanie przegl du budowlanego
(6.825,71 z ), wykonanie o wietlenia i monitoringu
obiektu wietlicy wiejskiej w Lwówku- fundusz so ecki 
(2.496,36 z ) 

10.697,27  

 Wydatki inwestycyjne:  
 Wymiana dachu na budynku wietlicy wiejskiej w 
Lubikowie- fundusz so ecki  

16.500,00  

 Termomodernizacja cz ci budynku wietlicy wiejskiej
w Sielcach- fundusz so ecki 

18.120,00  

 - zakup kosiarki na potrzeby wietlicy wiejskiej w
Lwówku-fundusz so ecki 

11.200,00  

  
 
 

 

 Gmina ponosi nak ady finansowe na utrzymanie wietlic wiejskich na podstawie 
podpisanych z w a cicielami umów u yczenia. 
Nie wykonano planowanego remontu OSP w Osmolinie. 

 

 III. Centra kultury i sztuki 378.250,00 
 1. Dotacja dla instytucji kultury Europejskiego Centrum 
Artystycznego im. F. Chopina w Sannikach  

378.250,00 

 (dotacja podmiotowa z bud etu gminy)  
 Przekazano 100,00 % planu dotacji.  
 IV. Biblioteki 178.000,00 
 Dotacja dla instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 178.000,00 
 (dotacja podmiotowa z bud etu gminy)  
 Przekazano 100,00 % planu dotacji. 

 

   

   

 DZIA  – 926 – KULTURA FIZYCZNA  

 Dochody   
 Plan dochodów 10.300,00 
 Wykonanie 10.292,71 
 Co stanowi 99,93 %  
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-
-
-wp ywy z rozlicze  z lat ubieg ych- zwrot za energi  elektryczn  292,71 

 - pomoc finansowa na realizacj  zadania inwestycyjnego „Budowa placu 
zabaw w miejscowo ci Brzezia”, na podstawie podpisanej umowy z 
Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2101/2020 z 
8 lipca 2020 r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
So ectw Mazowsze 2020”. 
 

10.000,00 

  
Wydatki 

 

 Plan wydatków 123.300,00 
 Wykonanie 116.361,02 
 Co stanowi 94,37 %  
  
I. Obiekty sportowe 3.722,22

 

 - zakup materia ów i wyposa enia 133,00 
 - zakup energii 3.105,67 
 - zakup us ug pozosta ych 483,55 
 Nie by o potrzeby wydatkowania wszystkich rodków na zakup 
materia ów, energii oraz us ug w zwi zku z ograniczeniem dzia alno ci 
obiektów sportowych. 

 

  
 

 

 II. Zadania w zakresie kultury fizycznej 92.000,00 
 Dotacja celowa z bud etu gminy przeznaczona na dofinansowanie zada
zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej,
zgodnie z ustaw  o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie, 
przekazana w ca o ci w I pó roczu 2020 r. 

92.000,00 

   
 III. Pozosta a dzia alno  20.638,80 
 Wydatek inwestycyjny- Budowa placu zabaw w 
miejscowo ci Brzezia 

20.638,80  
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Skutki obni enia górnych stawek podatków na 31.12.2020 r.  675.770,80
W podatku od nieruchomo ci, w tym:  455.019,41
- od osób fizycznych 378.365,41 
- od osób prawnych 76.654,00 
W podatku rolnym, w tym:  177.073,82
- od osób fizycznych 176.990,53 
- od osób prawnych 83,29 
W podatku od rodków transportowych, w tym:  43.677,57
- od osób fizycznych 38.775,57 
- od osób prawnych 4.902,00 
 3  

Roz o enie na raty, odroczenie terminu p atno ci, zwolnienie 
z obowi zku pobrania, ograniczenie poboru

31.212,39

W podatku od nieruchomo ci od osób fizycznych, w tym: 1.127,00
- nale no  g ówna                                                            1.127,00 
- odsetki                                                                                    0,00 
W podatku rolnym od osób fizycznych, w tym:  24.631,00
- nale no  g ówna 15.359,00 
- odsetki  9.272,00 
W podatku od rodków transportowych od osób fizycznych, w tym: 1.998,00
- nale no  g ówna 1.700,00 
- odsetki  298,00 
W gospodarowaniu odpadami od osób fizycznych, w tym: 3.456,39
- nale no  g ówna 2.423,49 
- odsetki  1.032,90 
   

Umorzenie zaleg o ci podatkowych 17.830,00
W podatku rolnym od osób fizycznych, w tym:  1.325,00
- nale no  g ówna 1.325,00 
- odsetki  0,00 
W podatku od nieruchomo ci od osób fizycznych, 
w tym: 

 14.697,00

- nale no  g ówna 14.444,00 
- odsetki  253,00 
W podatku od rodków transportowych, w tym: 1.808,00
- nale no  g ówna 1.808,00 
- odsetki 0,00 
   

Skutki udzielonych ulg i zwolnie  na 31.12.2020 r.  351.499,28
- w podatku od nieruchomo ci od osób fizycznych 71.155,87 
- w podatku od nieruchomo ci od osób prawnych 280.343,41 
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NALE NO CI I ZOBOWI ZANIA NA 31.12.2020 r. 
 
 

 
NALE NO CI 
 
Ogó em nale no ci na 31.12.2020 r. wynosz  5.688.050,38 z  
W tym: 
- depozyty na danie zgromadzone w banku – 3.039.715,44 z  
- gotówka w kasie  – 0,00 z  
- nale no ci wymagalne z tytu u dostaw towarów i us ug – 542.744,07z  
- pozosta e nale no ci wymagalne – 1.976.901,49 z  
- pozosta e nale no ci – 128.689,38 z  
 
 
ZOBOWI ZANIA 
 
Ogó em zobowi zania na 31.12.2020 r. wynosz  4.333.216,28 z .  
S  to zobowi zania z tytu u zaci gni tych w bankach kredytów d ugoterminowych.  
Zad u enie stanowi 14,27 % wykonanych dochodów bud etu na 31.12.2020 r.  
Gmina na 31.12.2020 r. nie posiada a zobowi za  wymagalnych. 
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NADP ATY I NALE NO CI POZOSTA E DO ZAP ATY  
NA KONIEC 2020 ROKU 

 
Ogó em nale no ci pozosta e do zap aty:                                  3.671.837,56 

 

W op atach za przy cze wodoci gowe, w tym: 32.319,46
- nale no  g ówna 13.097,85 
  w tym zaleg o ci  13.097,85  
- odsetki   19.221,61 
  w tym zaleg o ci  19.221,61  
  
W op atach za wod , w tym: 324.390,41
- nale no  g ówna 180.571,19 
  w tym zaleg o ci  180.571,19  
- odsetki  143.819,22 
  w tym zaleg o ci  143.819,22  
  
W op atach za wieczyste u ytkowanie, w tym: 10.861,40
- nale no  g ówna 4.524,60 
  w tym zaleg o ci 4.524,60  
- odsetki   6.336,80 
  w tym zaleg o ci  6.336,80  
  
W op atach za czynsz, w tym: 315.204,19
- nale no  g ówna 207.718,41 
  w tym zaleg o ci  207.718,41  
- odsetki   107.485,78 
  w tym zaleg o ci  107.485,78  
  
W op atach za mandaty, w tym: 59.581,75
- nale no  g ówna 59.581,75 
  w tym zaleg o ci  59.581,75  
  
We wp ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytu u 
karty podatkowej, w tym: 

5.859,50

- nale no  g ówna 5.859,50 
  w tym zaleg o ci  5.859,50  
  
We wp ywach od osób prawnych, w tym: 327.619,33
- nale no  g ówna podatku od nieruchomo ci 143.948,33 
  w tym zaleg o ci  143.948,33  
- nale no  g ówna podatku rolnego 37,00 
  w tym zaleg o ci  37,00   
- nale no  g ówna podatku od r. transportowych 726,00 
  w tym zaleg o ci  726,00  
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- odsetki   182.908,00 
  w tym zaleg o ci  -  
  
We wp ywach od osób fizycznych, w tym: 1.435.297,80
- nale no  g ówna podatku od nieruchomo ci 368.194,52 
  w tym zaleg o ci  368.194,52  
- nale no  g ówna podatku rolnego 129.507,41 
  w tym zaleg o ci  129.507,41  
- nale no  g ówna podatku le nego 1.872,96 
  w tym zaleg o ci  1.872,96  
- nale no  g ówna podatku od r. transportowych 306.572,68 
  w tym zaleg o ci  306.572,68  
- nale no  g ówna podatku od spadków i darowizn 22.208,00 
  w tym zaleg o ci  22.208,00  
- nale no  g ówna podatku od czynno ci 
cywilnoprawnych 

1.635,23 

  w tym zaleg o ci  335,23  
- odsetki   605.307,00 
  w tym zaleg o ci  -  

 
We wp ywach z dochodów jst zwi zanych z realizacj  zada  
zleconych z zakresu administracji rz dowej, w tym: 

521.534,21

- nale no  g ówna 521.534,21 
  w tym zaleg o ci  521.534,21  
  
W op atach za cieki, w tym: 110.699,21
- nale no  g ówna 76.181,62 
  w tym zaleg o ci  76.181,62  
- odsetki  34.517,59 
  w tym zaleg o ci  34.517,59  
  
W op atach za przy cze kanalizacyjne, w tym: 65.175,00
- nale no  g ówna 65.175,00 
  w tym zaleg o ci  65.175,00  
  
We wp ywach z innych lokalnych op at w gospodarce odpadami, 
 w tym: 

463.295,30

- nale no  g ówna  411.999,30 
  w tym zaleg o ci  411.999,30  
- odsetki 51.296,00 
- w tym zaleg o ci 0,00  
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Ogó em nadp aty:                                                                            32.666,09 
 

W op atach za wod  645,80
W op atach za czynsz 6.152,32
We wp ywach z tytu u przekszta cenia prawa u ytkowania 
wieczystego w prawo w asno ci 

26,00

We wp ywach od osób prawnych z tytu u: 732,46
- podatku od nieruchomo ci 723,96 
- podatku rolnego 7,50 
- podatek od rodków transportowych 1,00 
We wp ywach od osób fizycznych z tytu u: 16.606,43
- podatku od nieruchomo ci 4.862,14 
- podatku rolnego 8.480,19 
- podatku le nego 364,60 
- podatku od r. transportowych 2.899,50 
W op atach za cieki  1.691,88
We wp ywach z innych lokalnych op at w gospodarce odpadami 6.811,20

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 95077C1D-F4E2-4941-9365-937E184E3AC1. Podpisany Strona 47



 

Wynik finansowy 
 

 

Na 31.12.2020 r.             dochody wykonane wynosz   30.366.687,69
                                        wydatki wykonane wynosz  
 

 31.145.855,48

Deficyt bud etu za 2020 r. wynosi  -779.167,79

Przychody bud etu na 31.12.2020 r. wynosz   5.388.883,23

z czego: 
- niewykorzystane rodki pieni ne, o których mowa w art. 217 
ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 
- wolne rodki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 
o finansach publicznych 
 

1.518.486,95

3.870.396,28

Rozchody bud etu na 31.12.2020 r. wynosz   1.570.000,00

Sp acone kredyty w kwocie  1.570.000,00
  
Odsetki od kredytów w kwocie  80.943,36
  
Stan zad u enia z tytu u zaci gni tych kredytów na 31.12.2020 r. wyniós  
4.333.216,28 z  co stanowi 14,27 % wykonanych dochodów bud etu 
na 31.12.2020 r.  
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Realizacja wydatków maj tkowych 
w 2020 roku 

 
Planowane wydatki maj tkowe  7.493.165,07
Realizacja wydatków maj tkowych  5.533.421,97
Co stanowi            - 73,85 %   
 
Planowane wydatki inwestycyjne 7.452.511,21
Realizacja wydatków inwestycyjnych 5.501.052,60
Co stanowi            - 73,81 % 
 
 
DZIA  010 ROLNICTWO I OWIECTWO  

  

Plan wydatków 135.000,00
Wykonanie 131.488,00
Co stanowi              – 97,40 %  
  
1.Budowa studni w miejscowo ci Sanniki. Zadanie zosta o 
zako czone.  
Realizowane by o w latach 2018-2020. Sfinansowano ze 
rodków w asnych. 

Plan                    41.000,00
Wykonanie         40.590,00

2. Budowa sieci wodoci gowej w miejscowo ci Lasek-
spinka istniej cych wodoci gów.  
Sie  wodoci gow  wybudowano ze rodków gminy. 

Plan                    46.000,00 
Wykonanie         45.700,00

3. Budowa studni dla potrzeb nawadniania boiska 
rekreacyjnego do pi ki no nej w Sannikach.  
Zakres prac zaplanowanych na 2020 rok zosta  wykonany. 
Zadanie zostanie zako czone w 2021 r. Sfinansowano ze 
rodków w asnych. 

Plan                    35.000,00 
Wykonanie         32.460,00

4. Budowa zbiornika i przebudowa (modernizacja) 
istniej cego zbiornika odstojnika pop uczyn na Stacji 
Uzdatniania Wody w Sannikach. 
Wykonano projekt budowy oraz przebudowy odstojnika 
pop uczyn. Sfinansowano ze rodków w asnych. Realizacja 
zadania nast pi w 2021 r. 

Plan                    13.000,00 
Wykonanie         12.738,00

 
 
DZIA  600 - TRANSPORT I  CZNO  
 

Plan wydatków  7.045.796,58
Wykonanie  5.098.510,60
Co stanowi              - 72,36 % 
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1.Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowo ci 
Sanniki wraz ze zjazdami, skrzy owaniami i budow  
kanalizacji deszczowej. 
Zadanie zosta o zrealizowane. Finansowanie: 
– Fundusz Dróg Samorz dowych, zgodnie z umow  Nr 
FDS/55/2019 z dn. 01.10.2019 r.- 1.500.503,00 z  
- rodki w asne gminy                 - 2.473.156,78 z  

Plan             3.973.700,00
Wykonanie  3.973.659,78

2. Budowa drogi gminnej w miejscowo ci Brzezia- realizacja 
zdania nast pi w 2021 r. z powodu podpisania umowy z 
wykonawc  zadnia w dn. 29.12.2020 r. 

Plan             1.837.454,58
Wykonanie                0,00

3. Modernizacja drogi gminnej w miejscowo ci Nowy 
Barcik. 
Zadanie zosta o zrealizowane w 2020 r. Finansowanie: 
- rodki w ramach rz dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych ze rodków Funduszu Przeciwdzia ania COVID -
19- 742.642,00 z  
- rodki w asne- 342.848,82 z  

Plan             1.090.642,00
Wykonanie  1.085.490,82

4. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. 
Wólczy skiej w Sannikach.  
Poniesiono ze rodków w asnych wydatki na wykonanie 
dokumentacji projektowej. Koszty dokumentacji by y ni sze, 
ni  planowano. Realizacja zadania nast pi w 2021 r. 

Plan                  30.000,00
Wykonanie       18.450,00

5. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowo ci 
Osmolin.  
Poniesiono ze rodków w asnych wydatki na wykonanie 
dokumentacji projektowej.  

Plan                  12.000,00
Wykonanie         8.610,00

 
6. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej ulicy Parkowej 
w Sannikach. 
Poniesiono ze rodków w asnych wydatki na wykonanie 
dokumentacji projektowej. Zadanie nie zosta o wykonane w 
2020 r. ze wzgl du na rozstrzygni cie przetargu 
wy aniaj cego wykonawc , które nast pi o w grudniu 2020 r. 
Zadanie b dzie realizowane w 2021 r. 

Plan                102.000,00
Wykonanie       12.300,00

  
DZIA  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA  
Plan wydatków 19.100,00
Wykonanie 19.065,00
Co stanowi            - 99,82 %  
  
Rozbiórka budynku komunalnego w miejscowo ci Lwówek.
Zadanie sfinansowano ze rodków w asnych gminy. 

Plan                 19.100,00
Wykonanie      19.065,00
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DZIA  710 DZIA ALNO C US UGOWA 
Plan wydatków 10.653,86
Wykonanie 2.369,37
Co stanowi           - 22,24 %  
  
Umowa w sprawie partnerskiej wspó pracy przy realizacji 
projektu ,,Regionalne partnerstwo samorz dów Mazowsza 
dla aktywizacji spo ecze stwa informacyjnego  w zakresie e-
administracji i geoinformacji” (Projekt ASI). 
Niskie wykonanie planu dotacji wynika ze zwrotu cz ci 
przekazanych rodków w miesi cu grudniu 2020 r. 

Plan                  10.653,86
Wykonanie         2.369,37

  
DZIA  754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPO AROWA 
Plan wydatków 48.000,00
Wykonanie 48.000,00
Co stanowi            - 100,00 %  
Zakup samochodu po arniczego dla Ochotniczej Stra y 
Po arnej w Lwówku. Sfinansowano ze rodków w asnych. 

Plan                  18.000,00
Wykonanie       18.000,00

rodki jako dotacja celowa dla OSP w Sannikach z 
przeznaczeniem na budow  gara u na podstawie zawartej 
umowy nr RFSG.01/2020 z dn. 20.01.2020 r. 

Plan                  30.000,00
Wykonanie       30.000,00

  
DZIA  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 
OCHRONA RODOWISKA 
Plan wydatków 167.764,05
Wykonanie 167.530,20
Co stanowi            - 99,86 % 
Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci 
Aleksandrów. 
Sfinansowano: 
- rodkami z dotacji w kwocie 10.000 z  w ramach 
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji So ectw Mazowsze 
2020 na podstawie umowy nr W/UMWM-
UU/UM/RW/2018/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. oraz aneksu nr 
1 z 16 wrze nia 2020 r. 
- rodkami w asnymi w kwocie 10.941,55 z  

Plan                   21.000,00
Wykonanie        20.941,55

Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci Lasek 
Sfinansowano: 

Plan                   21.000,00
Wykonanie        20.941,53
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- rodkami z dotacji w kwocie 10.000 z  w ramach  
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji So ectw Mazowsze 
2020 na podstawie umowy nr W/UMWM-
UU/UM/RW/2103/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. oraz aneksu nr 
1 z 16 wrze nia 2020 r. 
- rodkami w asnymi w kwocie 10.941,53 z  
Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci Mocarzewo 
Sfinansowano: 
- rodkami z dotacji w kwocie 10.000 z  w ramach  
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji So ectw Mazowsze 
2020 na podstawie umowy nr W/UMWM-
UU/UM/RW/2106/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. oraz aneksu nr 
1 z 16 wrze nia 2020 r. 
- rodkami w asnymi w kwocie 10.941,54 z  

Plan                   21.000,00
Wykonanie        20.941,54

Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci Stary Barcik 
Sfinansowano: 
- rodkami z dotacji w kwocie 10.000 z  w ramach 
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji So ectw Mazowsze 
2020 na podstawie umowy nr W/UMWM-
UU/UM/RW/2107/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. oraz aneksu nr 
1 z 16 wrze nia 2020 r. 
- rodkami w asnymi w kwocie 10.941,53 z  

Plan                   21.000,00
Wykonanie        20.941,53

 
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu so eckiego: 
1. Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci Stary 
Barcik 

Plan                   21.062,12
Wykonanie        21.062,12

2. Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci 
Aleksandrów 

Plan                   14.081,08
Wykonanie        14.081,08

3. Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci Lasek Plan                   15.191,70
Wykonanie        15.191,70

4. Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci 
Mocarzewo 

Plan                   13.200,00
Wykonanie        13.200,00

5. Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci Wólka 
Niska 

Plan                   20.229,15
Wykonanie        20.229,15

 
 
 
 
 
DZIA  921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan wydatków 45.850,58
Wykonanie 45.820,00
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Co stanowi            - 99,93 %  
  

1. Wymiana dachu na budynku wietlicy wiejskiej w 
Lubikowie- fundusz so ecki 

Plan                  16.523,67
Wykonanie        16.500,00

2. Termomodernizacja cz ci budynku wietlicy wiejskiej w 
Sielcach- fundusz so ecki  

Plan                   18.126,91
Wykonanie        18.120,00

3. Zakup kosiarki na potrzeby wietlicy wiejskiej w 
Lwówku- fundusz so ecki 

Plan                  11.200,00
Wykonanie        11.200,00

 
DZIA  926 KULTURA FIZYCZNA 
Plan wydatków  21.000,00
Wykonanie 20.638,80
Co stanowi           -98,28 % 
Budowa placu zabaw w miejscowo ci Brzezia zosta a 
sfinansowana: 
- rodkami z dotacji w kwocie 10.000 z  w ramach  
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji So ectw Mazowsze 
2020 na podstawie umowy nr W/UMWM-
UU/UM/RW/2101/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. oraz aneksu nr 
1 z 16 wrze nia 2020 r. 
- rodkami w asnymi w kwocie 10.638,80 z  

Plan                   21.000,00
Wykonanie        20.638,80
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Realizacja zada  zleconych i powierzonych z zakresu administracji 
rz dowej oraz zada  z zakresu zada  publicznych realizowanych na 
podstawie porozumie  mi dzy jst za 2020 r. 
 

I.  Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rz dowej 
wykonywane przez gmin  na podstawie ustaw 

Plan dotacji ogó em 9.487.907,75
Wykonanie 9.474.672,96
co stanowi      - 99,86 % 
 

Dzia  010 Rolnictwo i owiectwo 
Rozdzia  01095 Pozosta a dzia alno  
Dochody 
Plan ogó em 577.406,75
Wykonanie 577.406,75
co stanowi          - 100,00 %  
  

Wydatki 
Plan ogó em 577.406,75
Wykonanie 577.406,75
co stanowi           - 100,00 %  
  

Poniesiono wydatki zwi zane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju nap dowego 
  

Dzia  750 Administracja Publiczna 
Rozdzia  75011 Urz dy Wojewódzkie 
Dochody 
Plan ogó em 64.092,00
Wykonanie 64.092,00
co stanowi             - 100  % 
  

Wydatki 
Plan ogó em 64.092,00
Wykonanie 64.092,00
co stanowi           - 100 % 
Z kwoty tej wydatkowano na: 
- wynagrodzenia osobowe pracowników 44.509,00 
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.525,00 
- sk adki na ubezpieczenie spo eczne 8.854,00 
- sk adki na fundusz pracy 1.254,00 
- zakup us ug remontowych 5.950,00 
Sfinansowano wynagrodzenia pracowników wykonuj cych zadania z zakresu 
administracji rz dowej – obrona cywilna, ewidencja ludno ci, sprawy wojskowe, 
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dzia alno  gospodarcza oraz z przeznaczeniem na konserwacj  ksi g stanu 
cywilnego 
Rozdzia  75056 Spis powszechny i inne 
Dochody  
Plan ogó em 31.825,00
Wykonanie 25.325,00
Co stanowi            -79,57 % 
 
Wydatki 
Plan ogó em 31.825,00
Wykonanie 25.325,00
Co stanowi             -79,57 % 
Z tej kwoty wydatkowano na: 
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze  
(dodatki spisowe) 

14.339,00  

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do 
wynagrodze  

10.000,00  

- zakup materia ów i wyposa enia 986,00  
   
 
Dzia  751 Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz s downictwa 
Rozdzia  75101 Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

 

Dochody 
Plan ogó em 1.275,00
Wykonanie 1.275,00
Stanowi to 100 % planu rocznego 
  
Wydatki  
Plan wydatków 1.275,00
Wykonanie 1.275,00
Stanowi to 100 % planu rocznego 
Wydatkowano na : 
- wynagrodzenia bezosobowe 1.066,00  
- sk adki na ubezpieczenie spo eczne 18300  
- sk adki na fundusz pracy 26,00  
  
Rozdzia  75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
Dochody 84.918,00
Plan dochodów 84.918,00
Wykonanie 
Stanowi to 100 % planu rocznego 
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Wydatki  
Plan wydatków 84.918,00
Wykonanie 84.918,00
Stanowi to 100 % planu rocznego 
Wydatkowano na: 
- ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych 46.400,00  
- sk adki na ubezpieczenie spo eczne 1.368,48  
- sk adki na fundusz pracy 167,64  
- wynagrodzenia bezosobowe 12.981,74  
-zakup materia ów i wyposa enia 23.610,12  
- zakup us ug pozosta ych 390,02  
 
Dzia  752 Obrona narodowa 
Rozdzia  75212 Pozosta e wydatki obronne
Dochody 
Plan ogó em 1.000,00
Wykonanie 1.000,00
Stanowi to 100,00 % planu rocznego 
 
Wydatki 
Plan ogó em 1.000,00
Wykonanie 1.000,00
Stanowi to 100,00 % planu rocznego 
Wydatkowano na: 
- wynagrodzenia bezosobowe 450,00 
- zakup us ug pozosta ych 550,00 
  
Dzia  801 O wiata i wychowanie   
Dochody   
Plan ogó em  43.511,00
Wykonanie  43.145,96
Co stanowi 99,16 % planu  
Dotacja na zakup podr czników, materia ów edukacyjnych lub materia ów 
wiczeniowych. 

Wydatki  
Plan ogó em  43.511,00
Wykonanie  43.145,96
Co stanowi 99,16%  
Poniesiono wydatki na materia y edukacyjne oraz zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i ksi ek. 
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Dzia  852 Pomoc spo eczna 
Dochody 
Plan ogó em 68.702,00
Wykonanie 68.360,13
co stanowi                - 99,50 % 
Dochody tego dzia u stanowi : 
 Plan Wykonanie 
Dotacja na dodatki energetyczne  
co stanowi  99,84 % planu 

702,00 700,90

Dotacja na us ugi opieku cze i specjalistyczne us ugi 
opieku cze  
co stanowi  99,50 % planu 

68.000,00 67.659,23

   

Wydatki  
Plan ogó em   68.702,00
Wykonanie  68.360,13
Stanowi to 99,47 % planu rocznego  
W dziale tym mieszcz  si  nast puj ce zadania z zakresu pomocy spo ecznej: 
 
Rozdzia  85215  Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny 
Dochody  
Plan dochodów  702,00
Wykonanie  700,90
Stanowi to 99,84 % planu rocznego  
   

Wydatki  
Plan wydatków  702,00
Wykonanie  700,90
Stanowi to 99,84 % planu rocznego  
W zakresie tej dzia alno ci wyp acono zrycza towane dodatki energetyczne dla 
odbiorców wra liwych energii elektrycznej, tj. osób, którym przyznano dodatek 
mieszkaniowy.  
- wiadczenia spo eczne 687,16 
- zakup us ug pozosta ych 13,74 

 

Rozdzia  85228 Us ugi opieku cze i specjalistyczne us ugi opieku cze 
Dochody  
Plan dochodów  68.000,00
Wykonanie  67.659,23
Stanowi to 99,50 % planu rocznego  
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Wydatki  
Plan wydatków  68.000,00
Wykonanie  67.659,23
Stanowi to 99,50 % planu rocznego  
W zakresie tej dzia alno ci zatrudniona by a 1 piel gniarka wiadcz ce us ugi 
specjalistyczne w oparciu o umow  o prac . 
    

Z ogólnej kwoty wydatkowano na:  
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze   444,31
- wynagrodzenia osobowe pracowników  50.883,24
- dodatkowe wynagrodzenie roczne  3.866,72
- sk adki na ubezpieczenie spo eczne  9.122,39
- sk adki na fundusz pracy  1.096,82
- zakup materia ów i wyposa enia  695,50
- odpis na zak adowy fundusz wiadcze  socjalnych  1.550,25

 
Dzia  855 Rodzina 
Dochody 
Plan ogó em 8.615.178,00
Wykonanie 8.609.150,12
co stanowi                - 99,93 % 
Dochody tego dzia u stanowi : 
 Plan Wykonanie 
Dotacja na realizacj  wiadczenia wychowawczego 
stanowi cego pomoc pa stwa w wychowaniu dzieci 
co stanowi 99,99 % planu 

6.008.021,00 6.007.548,83

Dotacja na wiadczenia rodzinne oraz sk adki 
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia spo ecznego 
co stanowi 99,76 % planu 

2.367.030,00 2.361.480,05

Dotacja na rz dowy program dla rodzin wielodzietnych – 
Karta Du ej Rodziny 
co stanowi 96,83 % 

182,00 176,24

Dotacja na rz dowy program „Dobry start” – 
Wspieranie Rodziny 
co stanowi 100 % 

219.170,00 219.170,00

Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane za osoby 
pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne, zgodnie z 
przepisami ustawy o wiadczeniach rodzinnych oraz za 
osoby pobieraj ce zasi ki dla opiekunów, zgodnie z 

20.775,00 20.775,00
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przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu 
i wyp acie zasi ków dla opiekunów 
co stanowi 100 % 
   

Wydatki  
Plan ogó em   8.615.178,00
Wykonanie  8.609.150,12
Stanowi to 99,93 % planu rocznego  
W dziale tym mieszcz  si  nast puj ce zadania z zakresu pomocy spo ecznej: 
 
Rozdzia  85501 wiadczenie wychowawcze 
Dochody  
Plan dochodów 6.008.021,00
Wykonanie  6.007.548,83
Stanowi to 99,99 % planu rocznego  
   

Wydatki  
Plan wydatków 6.008.021,00
Wykonanie 6.007.548,83
Stanowi to 99,99 % planu rocznego  
W zakresie tej dzia alno ci mie ci si  realizacja wiadczenia wychowawczego 
stanowi cego pomoc pa stwa w wychowaniu dzieci: 
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze  144,38
- wiadczenia wychowawcze  5.956.483,60
- wynagrodzenia osobowe                                                34.765,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne   3.159,76
- sk adki na ubezpieczenie spo eczne   6.315,00
- sk adki na fundusz pracy  873,00

- zakup materia ów  512,84
- zakup energii elektrycznej  500,00
- zakup us ug zdrowotnych  150,00
- zakup us ug pozosta ych  2.787,00
- zakup us ug telekomunikacyjnych  210,00
- podró e s u bowe krajowe  48,00
- ró ne op aty i sk adki  50,00
- odpis na zak adowy fundusz wiadcze  socjalnych  1.550,25
W ramach tej dzia alno ci zatrudniona jest 1 osoba do realizacji wiadcze  
wychowawczych. 
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Rozdzia  85502 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego
                           oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
                           z ubezpieczenia spo ecznego
Dochody  
Plan dochodów  2.367.030,00
Wykonanie   2.361.480,05
Stanowi to 99,76 % planu rocznego  
Wydatki  
Plan wydatków  2.367.030,00
Wykonanie  2.361.480,05
Stanowi to 99,76 % planu rocznego  
W zakresie tej dzia alno ci mie ci si  realizacja wiadcze  rodzinnych oraz 
funduszu alimentacyjnego:                           
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze  134,42
- wiadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny  2.168.781,78
- wynagrodzenia osobowe                                              49.512,00
- sk adki na ubezpieczenie spo eczne  
od wyp aconych wiadcze  – 125.728,65 
od wynagrodze  osobowych – 9.645,00 

 135.373,65

- sk adka na fundusz pracy  1.129,00
- zakup materia ów  565,14
- zakup energii elektrycznej  400,00
- zakup us ug zdrowotnych  195,00
- zakup us ug pozosta ych  3.323,00
- zakup us ug telekomunikacyjnych  100,00
- podró e s u bowe krajowe  48,00
- ró ne op aty i sk adki  50,00
- odpis na zak adowy fundusz wiadcze  socjalnych  1.868,06
W ramach tej dzia alno ci zatrudniona jest 1 osoba  do realizacji wiadcze  
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. 

 

Rozdzia  85503 Karta Du ej Rodziny 
Dochody  
Plan dochodów  182,00
Wykonanie  176,24
Stanowi to 96,83 % planu rocznego  
Rz dowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta 
Du ej Rodziny 

176,24 
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Wydatki 
Plan wydatków  182,00
Wykonanie  176,24
Stanowi to 96,83 % planu rocznego   
Realizacja rz dowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Du ej Rodziny 
- zakup materia ów i wyposa enia  176,24
W 2020 r. wydano 63 karty  dla 23 rodzin. 

 
Rozdzia  85504 Wspieranie rodziny 
Dochody  
Plan dochodów  219.170,00
Wykonanie  219.170,00
Stanowi to 100 % planu rocznego  
Rz dowy program Dobry start 219.170,00 
   

Wydatki  
Plan wydatków  219.170,00
Wykonanie  219.170,00
Stanowi to 100 % planu rocznego   
W ramach tej dzia alno ci mieszcz  si  nast puj ce zadania: 
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze  
- wiadczenia spo eczne  212.100,00 
- wynagrodzenia osobowe 5.530,00 
- sk adki na ubezpieczenie spo eczne 954,00 
- sk adki na Fundusz Pracy 86,00 
- zakup materia ów i wyposa enia 500,00 
Realizacj  programu Dobry Start (300+) zajmowali si  pracownicy OSP. 
Wyp acono wiadczenia dla 707 osób. 

 
Rozdzia  85513 Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane za osoby 
pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 
wiadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobieraj ce zasi ki dla opiekunów, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp acie 
zasi ków dla opiekunów 
Dochody  
Plan dochodów  20.775,00
Wykonanie  20.775,00
Stanowi to 100 % planu rocznego  
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Wydatki  
Plan wydatków  20.775,00
Wykonanie  20.775,00
Stanowi to 100% planu rocznego   
- sk adka na ubezpieczenie zdrowotne 20.775,00 
W ramach tej dzia alno ci odprowadzono sk adk  na ubezpieczenie zdrowotne za 
osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasi ki 
dla opiekunów. 

 
II. Dotacje na finansowanie zada  w asnych gminy 
Plan dotacji                                                                                         2.851.647,58 
Wykonanie                                                                                           2.407.061,95  
Stanowi to 84,41 % planu rocznego 
w tym:   
- dotacje na dofinansowanie zada  bie cych 816.482,44  
 

Dzia  600 Transport i czno   
Rozdzia  60016 Drogi publiczne gminne  
Dochody  
Plan ogó em 1.217.454,58 
Wykonanie 797.937,51 
co stanowi          - 65,54 %   
  
-dotacja celowa z bud etu pa stwa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi 
gminnej w miejscowo ci Brzezia” w ramach Funduszu Dróg Samorz dowych, na 
podstawie podpisanej umowy z Wojewod  Mazowieckim Nr FDS/130/2020 z dnia 
22 grudnia 2020 r. 
Wydatki  
Plan ogó em 1.217.454,58 
Wykonanie 0,00 
co stanowi          - 0,00 %   
Powy sza kwota zostanie wydatkowana w roku 2021, co wynika 
z podpisania umowy z wykonawc  zadnia dn. 29.12.2020 r. 

 

  
Dzia  754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona 
przeciwpo arowa 

 

Rozdzia  75412 Ochotnicze stra e po arne  
Dochody  
Plan ogó em 18.350,00 
Wykonanie 18.350,00 
Co stanowi 100% planu rocznego  
Dotacja celowej z przeznaczeniem na remont budynku OSP w Brzezi w zakresie 
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remontu posadzki oraz instalacji elektrycznej stra nicy, na podstawie podpisanej 
umowy z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/OR/819/2020 
z 9 czerwca 2020 r. 
 
Wydatki  
Plan ogó em 18.350,00 
Wykonanie 18.350,00 
Co stanowi  100% planu ogó em  
Otrzymane w ramach dotacji rodki wydatkowano na remont budynku OSP 
w Brzezi. 
  
Dzia  758 Ró ne rozliczenia 
Rozdzia  75816 Wp ywy do rozliczenia  
Dochody  
Plan dochodów 742.642,00 
Wykonanie 742.642,00 
Co stanowi 100% planu ogó em   

rodki w ramach Rz dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z Funduszu 
Przeciwdzia ania COVID-19. 
  
Wydatki  
Plan wydatków 742.642,00 
Wykonanie 742.642,00 
Co stanowi 100% planu ogó em  
Wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja drogi gminnej 
w miejscowo ci Nowy Barcik. 
 
Dzia  801 O wiata i wychowanie 
Dochody 
Plan dochodów 174.108,00
Wykonanie 173.634,59
Stanowi to 99,73 % planu rocznego  
   

Wydatki 
Plan wydatków 174.108,00
Wykonanie 173.634,59
Stanowi to 99,73 % planu rocznego  
 

80101 Szko y podstawowe 
Dochody   
Plan dochodów  12.000,00
Wykonanie  12.000,00
Stanowi to 100,00 % planu rocznego   
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Dotacja przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowo ci wydawniczych 
(ksi ek nieb d cych podr cznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, zgodnie z decyzj  Wojewody 
Mazowieckiego Nr 153/2020. 
 
Wydatki   
Plan wydatków  12.000,00
Wykonanie  12.000,00
Stanowi to 100,00 % planu rocznego   
Wydatkowano na zakup ksi ek do bibliotek szkolnych. 
 
 
Rozdzia  80104 Przedszkola 
Dochody 
Plan dochodów 162.108,00
Wykonanie 161.634,59
Stanowi to 99,71 % planu rocznego 
Wydatki 162.108,00
Plan wydatków 161.634,59
Wykonanie 
Stanowi to 99,71 % planu rocznego 

Wydatki dotyczy y realizacji zada  w asnych w zakresie wychowania przedszkolnego. 
 
Dzia  852 Pomoc spo eczna 
Dochody 
Plan dochodów 527.798,00
Wykonanie 504.003,06
Stanowi to 95,49 % planu rocznego  
   

Wydatki 
Plan wydatków 527.798,00
Wykonanie 504.003,06
Stanowi to 95,50 % planu rocznego  
 
 

  

Rozdzia  85213 Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane za osoby 
                           pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy spo ecznej 
Dochody  
Plan dochodów  17.300,00
Wykonanie  17.163,72
Stanowi to 99,21 % planu rocznego  
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Wydatki 
Plan wydatków  17.300,00
Wykonanie  17.163,72
Stanowi  to 99,21 %  planu rocznego   
-sk adka na ubezpieczenie zdrowotne 17.163,72 
W ramach tej dzia alno ci odprowadzono sk adk  na ubezpieczenie zdrowotne 
od osób pobieraj cych zasi ki sta e. 
 
Rozdzia  85214 Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na ubezpieczenia 
                           spo eczne 
Dochody  
Plan dochodów  60.600,00
Wykonanie  56.298,86
Stanowi to 92,90 % planu rocznego  
   

Wydatki  
Plan wydatków  60.600,00
Wykonanie  56.298,86
Stanowi to 92,90 % planu rocznego  
Wyp acono zasi ki okresowe dla 28 podopiecznych. 

 

 
Rozdzia  85219 O rodek Pomocy Spo ecznej  

 

   

Dochody  
Plan dochodów  185.487,00
Wykonanie  185.487,00
Stanowi to 100,00 % planu rocznego 
 

 

Rozdzia  85216 Zasi ki sta e  
Dochody 
Plan dochodów 199.500,00
Wykonanie 198.398,71
Stanowi to 99,45 % planu rocznego 
 
Wydatki 
Plan wydatków 199.500,00
Wykonanie 198.398,71
Stanowi to 99,45 % planu rocznego 
- wiadczenia spo eczne 198.398,71 
W zakresie tej dzia alno ci wyp acono zasi ki sta e dla 35 podopiecznych. 
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Wydatki  
Plan wydatków  185.487,00
Wykonanie  185.487,00
Stanowi to 100,00 % planu rocznego  
   

Z kwoty tej wydatkowano na:   
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze   900,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników  138.787,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne  10.000,00
- sk adki na ubezpieczenie spo eczne  23.850,00
- fundusz pracy  2.380,00
- zakup materia ów i wyposa enia  2.500,00
- zakup energii elektrycznej  1.000,00
- zakup us ug zdrowotnych  170,00
- zakup us ug pozosta ych  2.000,00
- zakup us ug telekomunikacyjnych  400,00
- podró e s u bowe krajowe  1.300,00
- ró ne op aty i sk adki  200,00
- odpis na zak adowy fundusz wiadcze  socjalnych  2.000,00

 

Rozdzia  85228 Us ugi opieku cze i specjalistyczne us ugi opieku cze 
Dochody  
Plan dochodów  9.720,00
Wykonanie  7.395,35
Stanowi to 76,08 % planu rocznego  
Rz dowy program Opieka 75+ 7.395,35 
  

 
Wydatki 

 

Plan wydatków  9.720,00
Wykonanie  7.395,35
Stanowi to 76,08 % planu rocznego   
W zakresie tej dzia alno ci mie ci si  realizacja rz dowego programu Opieka 75+
- wynagrodzenia osobowe                                                    6.231,89
- sk adki na ubezpieczenie spo eczne  1.163,46

 
 

Rozdzia  85230 Pomoc w zakresie do ywiania 
Dochody  
Plan dochodów  38.400,00
Wykonanie  35.407,00
Stanowi to 92,20 % planu rocznego  
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Wydatki  
Plan wydatków  38.400,00
Wykonanie  35.407,00
Stanowi to 92,20 % planu wydatków 
Z powy szej kwoty wydatkowano na: 
- wiadczenia spo eczne     

 
 
 

 

Otrzyman  dotacj  wydatkowano na zasi ki celowe na kwot  35.407,00 z   
 
Rozdzia  85295 Pozosta a dzia alno - Program „Wspieraj Seniora” 
Dochody 
Plan dochodów 16.791,00
Wykonanie 3.852,42
Co stanowi 22,94 % planu rocznego 
 
Wydatki 
Plan wydatków 16.791,00
Wykonanie 3.852,42
Co stanowi 22,94 % planu wydatków 
Z powy szej kwoty wydatkowano na: 
- wynagrodzenia osobowe 2.850,00  
- sk adki na ubezpieczenie spo eczne 490,77  
- sk adki na fundusz pracy 41,65  
- zakup materia ów i wyposa enia 470,00  
Opiek  w ramach Programu „Wspieraj Seniora” w 2020 roku obj te by y 2 
osoby. 

 

 
Dzia  854 Edukacyjna opieka wychowawcza 
Rozdzia  85415 Pomoc materialna dla uczniów 
Dochody 
Plan dochodów 71.295,00
Wykonanie 70.494,84
co stanowi               - 98,88 % 
  

Wydatki 
Plan wydatków   71.295,00
Wykonanie  70.494,84
co stanowi               - 98,88  % 
  

Wydatki dotyczy y: 
zakupu podr czników dla uczniów 3.825,00
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pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów ze szkó  podstawowych i 
ponadpodstawowych 

66.669,84

 
Dzia  900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 
Rozdzia  90015 O wietlenie ulic, placów i dróg
Dochody 
Plan Dochodów 40.000,00
Wykonanie 40.000,00
Stanowi to 100,00 % 

rodki przyznane gminie jako pomoc finansowa na 
realizacj  nast puj cych zada  inwestycyjnych: 
 
1. Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci Aleksandrów, na podstawie 
podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-
UU/UM/RW/2108/2020 z 8 lipca 2020 r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji So ectw Mazowsze 2020” – 10.000 z  
2. Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci Stary Barcik, 
na podstawie podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim 
Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2107/2020 z 8 lipca 2020 r. w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji So ectw Mazowsze 2020” – 10.000 z  
3. Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci Mocarzewo, na podstawie 
podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-
UU/UM/RW/2106/2020 z 8 lipca 2020 r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji So ectw Mazowsze 2020” – 10.000 z  
4. Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci Lasek, na podstawie podpisanej 
umowy z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2103/2020 
z 8 lipca 2020 r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji So ectw 
Mazowsze 2020” – 10.000 z  
 
Wydatki 
Plan wydatków 40.000,00
Wykonanie 40.000,00
Stanowi to 100,00 % 
Ca o  wydatkowano na budow  o wietlenia ulicznego w miejscowo ciach: 
Aleksandrów, Stary Barcik, Mocarzewo i Lasek. 
 
Rozdzia  90026 Pozosta e dzia ania zwi zane z gospodark  odpadami 
Dochody 
Plan dochodów 50.000,00
Wykonanie 49.999,95
Co stanowi    100%  
Dotacja na realizacj  zadania pn. Usuwanie i utylizacja azbestu na terenie Miasta 
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i Gminy Sanniki, zgodnie z podpisan  umow  z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 1832/20/OZ/DA 
z dnia 04.08.2020 r 
 
Wydatki 
Plan Wydatków 50.000,00
Wykonanie 49.999,95
Co stanowi 100% 

rodki wydatkowano na usuwanie i utylizacj  azbestu ma terenie Miasta i Gminy 
Sanniki. 
 
Dzia  926 Kultura fizyczna  
Rozdzia  92695 Pozosta a dzia alno  
Dochody 
Plan dochodów 10.000,00
Wykonanie 10.000,00
Stanowi to 100,00 % planu rocznego 

rodki przyznane gminie jako pomoc finansowa na realizacj  zadania 
inwestycyjnego Budowa placu zabaw w miejscowo ci Brzezia, na podstawie 
podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-
UU/UM/RW/2101/2020 z 8 lipca 2020 r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji So ectw Mazowsze 2020”. 
 
Wydatki 
Plan wydatków 10.000,00
Wykonanie 10.000,00
Stanowi to 100 % planu rocznego 
Otrzymane  rodki w ramach dotacji wydatkowano na 
budow  placu zabaw w miejscowo ci Brzezia. 
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III Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia em rodków   
europejskich 
Plan dotacji  422.925,84
Wykonanie   422.915,89
Co stanowi to 100  % planu ogó em  
  
Rozdzia  71095 Pozosta a dzia alno   
Dochody  
Plan dochodów  14.595,40
Wykonanie  14.595,40
Co stanowi 100,00 % planu ogó em  
Dotacja na realizacj  zadania pn. „Rozwini cie zasobów 
ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pog bionych 
konsultacji i monitoringu spo ecznego w obszarze 
zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach 
z terenu ca ej Polski, na podstawie umowy o powierzenie 
grantu nr 16/PWR/GR/2019 zawartej w dniu 28.10.2019 r. 

 

Wydatki  
Plan wydatków  14.595,40
Wykonanie  14.595,40
Co stanowi 100,00 % planu ogó em  
  
Z powy szej kwoty wydatkowano na:  
- wynagrodzenia bezosobowe  10.465,62
- sk adki na ubezpieczenie spo eczne  1.798,56
- sk adki na fundusz pracy  256,22
- zakup materia ów i wyposa enia  2.075,00
  
Rozdzia  80104 Przedszkola   
Dochody  
Plan ogó em  98.056,74
Wykonanie  98.056,74
Co stanowi 100,00 % planu ogó em  
Dotacja celowa w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie edukacji 
przedszkolnej” 
Wydatki  
Plan ogó em  98.056,74
Wykonanie  40.197,75
Co stanowi 40,99 % planu ogó em  
Realizacja projektu „Kompleksowe wsparcie edukacji przedszkolnej”. 
Wykorzystano rodki na wynagrodzenia i pochodne: 
- wynagrodzenia 12.192,81  
- sk adki na ubezpieczenie spo eczne 2.084,99  
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- sk adki na fundusz pracy 298,71  
Dotacja celowa przekazana do partnera na rzecz 
realizacji Projektu „Kompleksowe wsparcie 
edukacji przedszkolnej”  

25.621,24  

 
Rozdzia  80195 Pozosta a dzia alno   
Dochody  
Plan dochodów  310.273,70
Wykonanie  310.263,75
Co stanowi 100 %   
 
Dotacja celowa na realizacj  Projektu „Z pasj  do nauki – 
kompleksowy program rozwojowy dla placówek o wiatowych 
w Sannikach” wspó finansowany z Europejskiego Funduszu 
Spo ecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla 
rozwoju regionu Dzia ania 10.1 Kszta cenie i rozwój dzieci i 
m odzie y Poddzia ania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie przez Szko  
Podstawow  im. Fryderyka Chopina w Sannikach. 

195.273,80

Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dost p do 
szybkiego Internetu” dzia ania 1.1 „Wyeliminowanie 
terytorialnych ró ni  w mo liwo ci dost pu do 
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowo ciach” 
celem realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szko a oraz 
Zdalna szko a +. 

114.989,95

  
  
Wydatki  
Plan wydatków  328.130,76
Wykonanie  208.386,26
Co stanowi 63,51 % planu  
  
Realizacja projektu „Z pasj  do nauki – kompleksowy program rozwojowy dla 
placówek o wiatowych w Sannikach”. Wykorzystano rodki na wynagrodzenia i 
pochodne: 
Szko a Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Sannikach                         
- rodki z UE – 39.846,47 
- rodki z bud etu pa stwa – 7.322,94 
Dotacja celowa przekazana dla partnera na rzecz realizacji 
Projektu „Z pasj  do nauki – kompleksowy program rozwojowy 
dla placówek o wiatowych w Sannikach”, zgodnie z umow  

46.226,90
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partnersk                                    
- rodki z UE – 39.050,31 
- rodki z bud etu pa stwa – 7.176,59 
  

rodki w kwocie 114.989,95 z  wydatkowano na realizacj  programów pn. Zdalna 
szko a oraz Zdalna szko a +. 
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Plan Wykonanie % 
1 2 3 4 5

010 Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych 2 500,00 2 111,57 84,46%

010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj  zada  bie cych z zakresu 
administracji rz dowej oraz innych zada  zleconych gminie ustawami 577 406,75 577 406,75 100,00%

010 Rolnictwo i owiectwo 579 906,75 579 518,32 99,93%
400 Wp ywy z us ug 580 000,00 542 305,95 93,50%
400 Pozosta e odsetki 2 500,00 2 794,77 111,79%
400 Wp ywy z rozlicze / zwrotów z lat ubieg ych 17 840,00 17 834,49 99,97%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi  elektryczn , gaz i wod 600 340,00 562 935,21 93,77%
700 Wp ywy z op at z tytu u u ytkowania wieczystego nieruchomo ci 6 500,00 6 554,62 100,84%
700 Dochody z najmu i dzier aw sk adników maj tkowych 280 000,00 245 288,69 87,60%
700 Pozosta e odsetki 500,00 815,00 163,00%
700 Wp ywy z rozlicze /zwrotów z lat ubieg ych 2 220,00 2 221,67 100,08%
700 Gospodarka mieszkaniowa 289 220,00 254 879,98 88,13%

710
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia em rodków europejskich oraz 
rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,  lub p atno ci w ramach bud etu 
rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego

14 595,40 14 595,40 100,00%

710 Pozosta a dzia alno 14 595,40 14 595,40 100,00%

750 Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj  zada  bie cych z zakresu 
administracji rz dowej oraz innych zada  zleconych ustawami 95 917,00 89 417,00 93,22%

750 Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj  zada  z zakresu administracji 
rz dowej oraz innych zada  zleconych ustawami 0,00 1,55 0,00%

750 Wp ywy z tytu u kosztów egzekucyjnych, op aty komorniczej i kosztów upomnie 5 000,00 5 981,20 119,62%
750 Wp ywy z rozlicze /zwrotów z lat ubieg ych 1 560,00 1 559,11 99,94%
750 Wp ywy z ró nych dochodów 500,00 526,65 105,33%
750 Administracja publiczna 102 977,00 97 485,51 94,67%

751 Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj  zada  bie cych z zakresu 
administracji rz dowej oraz innych zada  zleconych gminie ustawami 86 193,00 86 193,00 100,00%

751 Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej 86 193,00 86 193,00 100,00%

752 Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj  zada  bie cych z zakresu 
administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami

1 000,00 1 000,00 100,00%

752 Obrona narodowa 1 000,00 1 000,00 100,00%
754 Wp ywy z rozlicze /zwrotów z lat ubieg ych 70,00 68,88 98,40%

754 Dotacja celowa otrzymana z tytu u pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du 
terytorialnego na dofinansowanie w asnych zada  bie cych 18 350,00 18 350,00 100,00%

754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona ppo 18 420,00 18 418,88 99,99%
756 Podatek od dzia alno ci gospodarczej w formie karty podatkowej 2 000,00 0,00 0,00%
756 Wp ywy z odsetek od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at 53 000,00 55 047,35 103,86%
756 Podatek od nieruchomo ci 2 020 000,00 1 877 270,01 92,93%
756 Podatek rolny 930 300,00 833 829,03 89,63%
756 Podatek le ny 18 500,00 17 684,00 95,59%
756 Podatek od rodków transportowych 366 500,00 355 455,58 96,99%
756 Podatek od spadków i darowizn 42 000,00 43 516,00 103,61%
756 Wp ywy z op aty targowej 2 000,00 602,50 30,13%
756 Podatek od czynno ci cywilnoprawnych 82 000,00 104 199,00 127,07%
756 Wp ywy z op aty skarbowej 20 000,00 22 510,17 112,55%
756 Wp ywy z op aty eksploatacyjnej 145 000,00 111 318,05 76,77%
756 Wp ywy z op at za wydanie zezwolenia na sprzeda  napojów alkoholowych 80 000,00 75 684,05 94,61%
756 Wp ywy z innych lokalnych op at pobieranych przez jst na podstawie odr bnych ustaw 8 000,00 6 885,48 86,07%
756 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 855 125,00 3 745 230,00 97,15%
756 Podatek dochodowy od osób prawnych 18 000,00 24 553,91 136,41%
756 Wp ywy z ró nych op at 1 000,00 1 034,00 103,40%
756 Pozosta e odsetki 0,00 2,65 0,00%

756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych 
osobowo ci prawnej 

7 643 425,00 7 274 821,78 95,18%

758 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa 8 060 414,00 8 060 414,00 100,00%
758 Pozosta e odsetki 400,00 312,63 78,16%
758 Wp ywy z ró nych dochodów 85 000,00 90 836,78 106,87%
758 Ró ne rozliczenia 8 145 814,00 8 151 563,41 100,07%

801 Wp ywy z op at egzaminacyjnych oraz op at egzaminacyjnych oraz op at za wydanie wiadectw, 
dyplomów, za wiadcze , certyfikatów i ich duplikatów

0,00 104,00 0,00%

801 Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj  w asnych zada  bie cych 174 108,00 173 634,59 99,73%

801 Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj  zada  bie cych z zakresu 
administracji rz dowej oraz innych zada  zleconych ustawami 43 511,00 43 145,96 99,16%

801 Wp ywy z op at za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5 000,00 8 039,16 160,78%

801 Wp ywy z op at za korzystanie z  wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu 
wychowania przedszkolnego 140 000,00 65 014,45 46,44%

801 Wp ywy z ró nych dochodów 148 212,00 55 889,93 37,71%
801 Wp ywy z us ug 10 000,00 9 453,28 94,53%
801 Wp ywy z ró nych op at 0,00 1 185,66 0,00%
801 Pozosta e odsetki 0,00 17,07 0,00%

801 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia em rodków europejskich oraz 
rodków, o których mowa w ar. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub p atno ci w ramach 

bud etu rodków europejskich, z wy czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

140 264,04 140 264,04 100,00%

                                                                                                    Za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu Miasta i Gminy Sanniki za  2020 r. 
DOCHODY

Dzia Nazwa
Wykonane dochody na 31.12.2020 r. Ogó em

Bie ce
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801 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia em rodków europejskich oraz 
rodków, o których mowa w ar. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub p atno ci w ramach 

bud etu rodków europejskich, z wy czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

14 830,94 14 830,94 100,00%

801
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia em rodków europejskich oraz 
rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,  lub p atno ci w ramach bud etu 
rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego

237 750,72 237 740,77 100,00%

801
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia em rodków europejskich oraz 
rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,  lub p atno ci w ramach bud etu 
rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego

15 484,74 15 484,74 100,00%

801 O wiata i wychowanie 929 161,44 764 804,59 82,31%

852 Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj  zada  bie cych z zakresu 
administracji rz dowej oraz innych zada  zleconych gminie ustawami 68 702,00 68 360,13 99,50%

852 Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj  w asnych zada  bie cych gmin 527 798,00 504 003,06 95,49%
852 Wp ywy z us ug 25 000,00 25 740,00 102,96%
852 Pomoc spo eczna 621 500,00 598 103,19 96,24%
854 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj  w asnych zada  bie cych gmin 67 470,00 66 669,84 98,81%

854
Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj  zada  bie cych gmin z zakresu 
edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w ca o ci przez bud et pa stwa w ramach 
programów rz dowych

3 825,00 3 825,00 100,00%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 71 295,00 70 494,84 98,88%

855
Dotacje celowe otrzymana z bud etu pa stwa na  zadania bie ce z zakresu administracji 
rz dowej zlecone gminom, zwi zana z realizacj  wiadczenia wychowawczego stanowi cego 
pomoc pa stwa w wychowaniu dzieci

6 008 021,00 6 007 548,83 99,99%

855 Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj  zada  bie cych z zakresu 
administracji rz dowej oraz innych zada  zleconych gminie ustawami 2 607 157,00 2 601 601,29 99,79%

855 Dochody jst zwi zane z realizacj  zada  z zakresu administracji rz dowej 7 000,00 6 814,62 97,35%
855 Pozosta e odsetki 0,00 55,78 0,00%
855 Rodzina 8 622 178,00 8 616 020,52 99,93%
900 Wp ywy z us ug 160 000,00 189 038,04 118,15%
900 Pozosta e odsetki 500,00 463,58 92,72%
900 Wp ywy z rozlicze / zwrotów z lat ubieg ych 29 140,00 29 139,74 100,00%
900 Wp ywy z innych lokalnych op at pobieranych przez jst na podstawie odr bnych ustaw 1 586 555,00 1 382 265,35 87,12%
900 Wp ywy z tytu u kosztów egzekucyjnych, op aty komorniczej i kosztów upomnie 3 500,00 3 329,19 95,12%
900 Odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at 4 500,00 4 416,20 98,14%
900 Wp ywy z ró nych op at 10 000,00 5 837,52 58,38%

900 rodki otrzymane od pozosta ych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 
realizacj  zada  bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 50 000,00 49 999,95 99,99%

900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 1 844 195,00 1 664 489,57 90,26%
921 Wp ywy z rozlicze /zwrotów z lat ubieg ych 3 120,00 3 123,88 100,12%
921 Wp ywy z tytu u kar i odszkodowa  wynikaj cych z umów 17 131,00 17 130,39 100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 251,00 20 254,27 100,02%
926 Wp ywy z rozlicze / zwrotów z lat ubieg ych 300,00 292,71 97,57%
926 Kultura fizyczna 300,00 292,71 97,57%

29 590 771,59 28 775 871,18 97,25%
w tym z tytu u dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj  zada  finansowanych z 
udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 422 925,84 422 915,89 100,00%

600 rodki otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1 217 454,58 797 937,51 65,54%

600 Transport i czno 1 217 454,58 797 937,51 65,54%
700 Wp ywy z tytu u przekszta cenia prawa u ytkowania wieczystego  w prawo w asno ci 200,00 237,00 118,50%
700 Gospodarka mieszkaniowa 200,00 237,00 118,50%

758 rodki na dofinansowanie w asnych inwestycji gmin, powiatów, samorz dów województw, 
pozyskane z innych róde 742 642,00 742 642,00 100,00%

758 Ró ne rozliczenia 742 642,00 742 642,00 100,00%

900 Dotacja celowa otrzymana z tytu u pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du 
terytorialnego na dofinansowanie w asnych zada  inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

40 000,00 40 000,00 100,00%

900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 40 000,00 40 000,00 100,00%

926 Dotacja celowa otrzymana z tytu u pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du 
terytorialnego na dofinansowanie w asnych zada  inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10 000,00 10 000,00 100,00%

926 Kultura fizyczna 10 000,00 10 000,00 100,00%
maj tkowe razem: 2 010 296,58 1 590 816,51 79,13%

31 601 068,17 30 366 687,69 96,09%
w tym z tytu u dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj  zada  finansowanych z 
udzia em rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 422 925,84 422 915,89 100,00%

bie ce razem:

Maj tkowe

Ogó em:
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w tym na:

Plan Wykonanie %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17,00 18 19 20

010 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 135 000,00 131 488,00 97,40% 0,00 0,00 0,00 0,00 131 488,00 131 488,00

010 01030 Izby Rolnicze 18 606,00 16 735,29 89,95% 16 735,29 16 735,29

010 01095 Pozosta a dzia alno 579 406,75 578 434,98 99,83% 578 434,98 578 434,98 578 434,98

010 Rolnictwo i owiectwo 733 012,75 726 658,27 99,13% 595 170,27 578 434,98 0,00 578 434,98 16 735,29 0,00 0,00 0,00 0,00 131 488,00 131 488,00 0,00 0,00 0,00

400 40002 Dostarczanie wody 624 058,00 606 366,76 97,17% 606 366,76 605 525,74 163 020,76 442 504,98 841,02

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi  
elektryczn , gaz i wod

624 058,00 606 366,76 97,17% 606 366,76 605 525,74 163 020,76 442 504,98 0,00 841,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 60016 Drogi publiczne gminne 7 429 199,09 5 463 089,93 73,54% 364 579,33 364 579,33 364 579,33 5 098 510,60 5 098 510,60

600 Transport i czno 7 429 199,09 5 463 089,93 73,54% 364 579,33 364 579,33 0,00 364 579,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 098 510,60 5 098 510,60 0,00 0,00 0,00

700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 159 420,00 151 258,79 94,88% 132 193,79 132 193,79 132 193,79 19 065,00 19 065,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 159 420,00 151 258,79 94,88% 132 193,79 132 193,79 0,00 132 193,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 065,00 19 065,00 0,00 0,00 0,00

710 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 82 000,00 32 231,79 39,31% 32 231,79 32 231,79 32 231,79

710 71035 Cmentarze 1 000,00 787,00 78,70% 787,00 787,00 787,00

710 71095 Pozosta a dzia alno 25 249,26 16 964,77 67,19% 14 595,40 0,00 0,00 14 595,40 2 369,37 2 369,37 2 369,37

710 Dzia alno  us ugowa 108 249,26 49 983,56 46,17% 47 614,19 33 018,79 0,00 33 018,79 0,00 0,00 14 595,40 0,00 0,00 2 369,37 2 369,37 2 369,37 0,00 0,00

750 75011 Urz dy wojewódzkie 64 092,00 64 092,00 100,00% 64 092,00 64 092,00 58 142,00 5 950,00

750 75022 Rady gmin 163 300,00 160 052,90 98,01% 160 052,90 14 252,90 14 252,90 145 800,00

750 75023 Urz dy gmin 1 861 554,00 1 820 385,20 97,79% 1 820 385,20 1 817 468,11 1 421 315,90 396 152,21 2 917,09

750 75056 Spis powszechny 31 825,00 25 325,00 79,58% 25 325,00 986,00 986,00 24 339,00

750 75075 Promocja jednostek samorz du terytorialnego 25 000,00 2 882,00 11,53% 2 882,00 2 882,00 2 882,00

750 75095 Pozosta a dzia alno 436 957,00 397 201,13 90,90% 397 201,13 337 652,91 301 810,03 35 842,88 734,38 58 813,84

750 Administracja publiczna 2 582 728,00 2 469 938,23 95,63% 2 469 938,23 2 237 333,92 1 781 267,93 456 065,99 734,38 231 869,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751 75101 Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, 
kontroli i ochrony prawa

1 275,00 1 275,00 100,00% 1 275,00 1 275,00 1 275,00

751 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 84 918,00 84 918,00 100,00% 84 918,00 38 518,00 14 517,86 24 000,14 46 400,00

751
Urz dy naczelnych organów w adzy 
pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
s downictwa

86 193,00 86 193,00 100,00% 86 193,00 39 793,00 15 792,86 24 000,14 0,00 46 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

752 75212 Pozosta e wydatki obronne 1 000,00 1 000,00 100,00% 1 000,00 1 000,00 450,00 550,00

752 Obrona narodowa 1 000,00 1 000,00 100,00% 1 000,00 1 000,00 450,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 75412 Ochotnicze stra e po arne 262 020,00 229 953,33 87,76% 181 953,33 167 745,84 24 714,76 143 031,08 0,00 14 207,49 48 000,00 48 000,00

754 75421 Zarz dzanie kryzysowe 1 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona 
przeciwpo arowa

263 020,00 229 953,33 87,43% 181 953,33 167 745,84 24 714,76 143 031,08 0,00 14 207,49 0,00 0,00 0,00 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00

757 75702 Obs uga papierów warto ciowych, kredytów i 
po yczek jednostek samorz du terytorialnego

115 000,00 80 943,36 70,39% 80 943,36 80 943,36

757 Obs uga d ugu publicznego 115 000,00 80 943,36 70,39% 80 943,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 943,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 75814 Ró ne rozliczenia finansowe 307,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 79 893,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

758 Ró ne rozliczenia 80 200,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80101 Szko y podstawowe 4 583 657,00 4 548 555,26 99,23% 4 548 555,26 4 329 078,91 3 702 044,96 627 033,95 219 476,35

801 80104 Przedszkola 1 348 617,74 1 230 025,44 91,21% 1 230 025,44 1 149 472,14 874 493,17 274 978,97 40 355,55 40 197,75

801 80113 Dowóz uczniów do szkó 295 870,00 220 720,23 74,60% 220 720,23 220 720,23 220 720,23

801 80146 Dokszta canie i doskonalenie nauczycieli 24 300,00 9 263,00 38,12% 9 263,00 9 263,00 9 263,00

801 80148 Sto ówki szkolne i przedszkolne 777 956,00 525 805,03 67,59% 525 805,03 524 422,03 380 629,53 143 792,50 1 383,00

801 80149

Realizacja zada  wymagaj cych stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 
w przedszkolach, oddzia ach przedszkolnych w 
szko ach podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego

170 286,00 170 286,00 100,00% 170 286,00 167 086,00 147 860,00 19 226,00 3 200,00

801 80150

Realizacja zada  wymagaj cych stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 
i m odzie y w szko ach podstawowych, gimnazjach, 
liceach ogólnokszta c cych, liceach profilowanych i 
szko ach zawodowych oraz szko ach artystycznych

135 572,00 135 572,00 100,00% 135 572,00 135 572,00 135 572,00 0,00

Z tego:

Wydatki 
bie ce

Z tego:

Wydatki 
maj tkowe

Na programy z 
udzia em 
rodków, o 

których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 

i 3 u.o.f.p.

Wyp aty z 
tytu u 

por cze  i 
gwarancji

Obs uga 
d ugu

Inwestycje i 
zakupy 

inwestycyjne

Zakup i 
obj cie akcji i 

udzia ów

Za cznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania bud etu Miasta i Gminy Sanniki za 2020 r. 
WYDATKI

Dzia Rozdzia Nazwa Wniesienie 
wk adów do 

spó ek prawa 
handlowego

na wynagrodzenia 
i sk adki od nich 

naliczane

zwi zane z 
realizacj  ich 

statutowych zada

na programy z 
udzia em 
rodków, o 

których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 

i 3 u.o.f.p.

Wykonane wydatki na 31.12.2020 r Ogó em
Z tego:

Wydatki 
jednostek 

bud etowych

w tym:

Dotacje na 
zadania 
bie ce

wiadczenia na 
rzecz osób 
fizycznych
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801 80153
Zapewnienie uczniom prawa do bezp atnego 
dost pu do podr czników, materia ów edukacyjnych 
lub materia ów wiczeniowych

43 511,00 43 145,96 99,16% 43 145,96 43 145,96 43 145,96

801 80195 Pozosta a dzia alno 542 536,76 410 735,16 75,71% 410 735,16 196 671,10 135 612,16 61 058,94 5 381,79 296,01 208 386,26

801 O wiata i wychowanie 7 922 306,50 7 294 108,08 92,07% 7 294 108,08 6 775 431,37 5 376 211,82 1 399 219,55 5 381,79 264 710,91 248 584,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

851 85154 Przeciwdzia anie alkoholizmowi 77 126,89 74 432,12 96,51% 74 432,12 74 432,12 16 835,07 57 597,05

851 Ochrona zdrowia 80 126,89 74 432,12 92,89% 74 432,12 74 432,12 16 835,07 57 597,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85202 Domy pomocy spo ecznej 32 600,00 32 599,98 100,00% 32 599,98 32 599,98 32 599,98

852 85213
Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane za 
osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy 
spo ecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne

17 300,00 17 163,72 99,21% 17 163,72 17 163,72 17 163,72

852 85214 Zasi ki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 
sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

91 410,00 86 145,06 94,24% 86 145,06 86 145,06

852 85215 Dodatki mieszkaniowe 15 647,00 15 635,98 99,93% 15 635,98 1 185,94 1 172,20 13,74 14 450,04

852 85216 Zasi ki sta e 199 500,00 198 398,71 99,45% 198 398,71 198 398,71

852 85219 O rodki Pomocy Spo ecznej 662 343,00 657 219,61 99,23% 657 219,61 653 802,58 592 480,98 61 321,60 3 417,03

852 85228 Us ugi opieku cze i specjalistyczne us ugi 
opieku cze.

171 299,00 168 550,76 98,40% 168 550,76 167 013,95 161 309,32 5 704,63 1 536,81

852 85230 Pomoc w zakresie do ywiania 58 400,00 45 391,50 77,73% 45 391,50 45 391,50

852 85295 Pozosta a dzia alno 21 891,00 8 948,22 40,88% 8 948,22 3 852,42 3 382,42 470,00 5 095,80

852 Pomoc spo eczna 1 270 390,00 1 230 053,54 96,82% 1 230 053,54 875 618,59 758 344,92 117 273,67 0,00 354 434,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

854 85401 wietlice szkolne 388 257,00 355 605,11 91,59% 355 605,11 333 583,11 310 417,78 23 165,33 22 022,00

854 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
socjalnym

96 295,00 77 902,60 80,90% 77 902,60 77 902,60

854 85446 Dokszta canie i doskonalenie nauczycieli 2 200,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 486 752,00 433 507,71 89,06% 433 507,71 333 583,11 310 417,78 23 165,33 0,00 99 924,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 85501 wiadczenie wychowawcze 6 008 021,00 6 007 548,83 99,99% 6 007 548,83 50 920,85 45 112,76 5 808,09 5 956 627,98

855 85502
wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz sk adki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego

2 367 030,00 2 361 480,05 99,77% 2 361 480,05 192 563,85 186 014,65 6 549,20 2 168 916,20

855 85503 Karta Du ej Rodziny 182,00 176,24 96,84% 176,24 176,24 176,24

855 85504 Wspieranie rodziny 224 170,00 222 860,73 99,42% 222 860,73 10 760,73 10 260,73 500,00 212 100,00

855 85513

Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane za 
osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne, 
zgodnie z przepisami ustawy o wiadczeniach 
rodzinnych oraz za osoby pobieraj ce zasi ki dla 
opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp acie zasi ków dla 
opiekunów

20 775,00 20 775,00 100,00% 20 775,00 20 775,00 20 775,00

855 Rodzina 8 620 178,00 8 612 840,85 99,91% 8 612 840,85 275 196,67 241 388,14 33 808,53 0,00 8 337 644,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 200 490,00 185 320,10 92,43% 185 320,10 185 138,82 42 979,23 142 159,59 181,28

900 90002 Gospodarka odpadami 1 796 555,00 1 639 225,77 91,24% 1 639 225,77 1 639 225,77 28 702,00 1 610 523,77

900 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

900 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7 600,00 7 077,82 93,13% 7 077,82 7 077,82 7 077,82

900 90015 O wietlenie ulic,placów i dróg 581 224,05 579 792,16 99,75% 412 261,96 412 261,96 412 261,96 167 530,20 167 530,20

900 90025 Dzia alno  Pa stwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie

110 000,00 64 857,75 58,96% 64 857,75 64 857,75 64 857,75

900 90026 Pozosta e dzia ania zwi zane z gospodark  
odpadami

50 000,00 49 999,95 100,00% 49 999,95 49 999,95 49 999,95

900 90095 Pozosta a dzia alno 55 400,00 54 895,22 99,09% 54 895,22 54 895,22 54 895,22

900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 2 803 269,05 2 581 168,77 92,08% 2 413 638,57 2 413 457,29 71 681,23 2 341 776,06 0,00 181,28 0,00 0,00 0,00 167 530,20 167 530,20 0,00 0,00 0,00

921 92105 Pozosta e zadania w zakresie kultury 17 600,00 10 283,41 58,43% 10 283,41 10 283,41 10 283,41 0,00

921 92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby 392 449,58 371 464,75 94,65% 325 644,75 61 644,75 61 644,75 264 000,00 45 820,00 45 820,00

921 92113 Centra kultury i sztuki 378 250,00 378 250,00 100,00% 378 250,00 0,00 378 250,00

921 92116 Biblioteki 178 000,00 178 000,00 100,00% 178 000,00 0,00 178 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 966 299,58 937 998,16 97,07% 892 178,16 71 928,16 10 283,41 61 644,75 820 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 820,00 45 820,00 0,00 0,00 0,00

926 92601 Obiekty sportowe 10 300,00 3 722,22 36,14% 3 722,22 3 722,22 3 722,22

926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 92 000,00 92 000,00 100,00% 92 000,00 92 000,00

926 92695 Pozosta a dzia alno 21 000,00 20 638,80 98,28% 0,00 20 638,80 20 638,80

926 Kultura fizyczna 123 300,00 116 361,02 94,37% 95 722,22 3 722,22 0,00 3 722,22 92 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 638,80 20 638,80 0,00 0,00 0,00

34 454 702,12 31 145 855,48 90,40% 25 612 433,51 14 982 994,92 8 770 408,68 6 212 586,24 935 101,46 9 350 214,36 263 179,41 0,00 80 943,36 5 533 421,97 5 533 421,97 2 369,37 0,00 0,00Wydatki ogó em

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 95077C1D-F4E2-4941-9365-937E184E3AC1. Podpisany Strona 76



Plan Wykonanie
1 2 3 5

1. Dochody 31 601 068,17 30 366 687,69 96,09%
2. Wydatki 34 454 702,12 31 145 855,48 90,40%
3. Wynik budżetu -2 853 633,95 -779 167,79 27,30%

4 423 633,95 5 388 883,23 121,82%
1. Kredyty § 952
2. Pożyczki § 952

3.
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951
5. Prywatyzacja majątku jst § 944
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931
8. Inne źródła (wolne środki) § 950 2 905 147,00 3 870 396,28 133,23%

9.
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa 
w art.. 217 ust.2 pkt 8

§ 905 1 500 629,89 1 500 629,89 100,00%

10.
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa 
w art.. 217 ust.2 pkt 9

§ 906 17 857,06 17 857,06 100,00%

1 570 000,00 1 570 000,00 100,00%
1. Spłaty kredytów § 992 1 570 000,00 1 570 000,00 100,00%
2. Spłaty pożyczek § 992

3.
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 
zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu UE

§ 963

4. Udzielone pożyczki § 991
5. Lokaty § 994
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995

4

Przychody ogółem:

Rozchody ogółem:

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sanniki za 2020 r. 

Przychody i rozchody budżetu na 31.12.2020 r.

Lp. Treść Klasyfikacja
§

Kwota 2020 r
%
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Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 
1 2 3 6 7

010 01095

Zwrot cz ci podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju nap dowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz 
pokrycie kosztów post powania w sprawie jego 
zwrotu poniesionych przez gmin

577 406,75 577 406,75 100,00% 577 406,75 577 406,75 100,00% 577 406,75

010 Rolnictwo i owiectwo 577 406,75 577 406,75 100,00% 577 406,75 577 406,75 100,00% 577 406,75

750 75011

Dofinansowanie do wykonywania zada  z 
zakresu ewidencji ludno ci, zada  zwi zanych z 
USC, dowody osobiste, kwalifikacje wojskowe, 
ewidencja dzia alno ci gospodarczej, wydawanie 
koncesji i zezwole  na prowadzenie dzia alno ci 
gospodarczej.

64 092,00 64 092,00 100,00% 64 092,00 64 092,00 100,00% 64 092,00

750 75056 Spis powszechny i inne 31 825,00 25 325,00 79,58% 31 825,00 25 325,00 79,58% 25 325,00
750 Administracja publiczna 95 917,00 89 417,00 93,22% 95 917,00 89 417,00 93,22% 89 417,00

751 75101 Prowadzenie i aktualizacja sta ego rejestru 
wyborców 1 275,00 1 275,00 100,00% 1 275,00 1 275,00 100,00% 1 275,00

751 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 84 918,00 84 918,00 100,00% 84 918,00 84 918,00 100,00% 84 918,00

751
Urz dy naczelnych organów w adzy 
pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
s downictwa

86 193,00 86 193,00 100,00% 86 193,00 86 193,00 100,00% 86 193,00

752 75212 Pozosta e wydataki obronne 1 000,00 1 000,00 100,00% 1 000,00 1 000,00 100,00% 1 000,00
752 Obrona narodowa 1 000,00 1 000,00 100,00% 1 000,00 1 000,00 100,00% 1 000,00

801 80153
Zapewnienie uczniom prawa do bezp atnego 
dost pu do podr czników, materia ów 
edukacyjnych lub materia ów wiczeniowych

43 511,00 43 145,96 99,16% 43 511,00 43 145,96 99,16% 43 145,96

801 O wiata i wychowanie 43 511,00 43 145,96 99,16% 43 511,00 43 145,96 99,16% 43 145,96
852 85215 Dodatki energetyczne 702,00 700,90 99,84% 702,00 700,90 99,84% 700,90
852 85228 Specjalistyczne us ugi opieku cze 68 000,00 67 659,23 99,50% 68 000,00 67 659,23 99,50% 67 659,23
852 Pomoc spo eczna 68 702,00 68 360,13 99,50% 68 702,00 68 360,13 99,50% 68 360,13

wydatki 
bie ce

wydatki 
maj tkowe

4 5

                                                                                    Za cznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania bud etu Miasta i Gminy Sanniki za 2020 r. 

Dochody i wydatki zwi zane z realizacj  zada  z zakresu administracji rz dowej i innych zleconych odr bnymi ustawami na 31.12.2020 r.

Dzia Rozdzia Nazwa zadania Dotacje Wydatki z tego:
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855 85501 wiadczenie wychowawcze 6 008 021,00 6 007 548,83 99,99% 6 008 021,00 6 007 548,83 99,99% 6 007 548,83

855 85502
wiadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i 

sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia spo ecznego

2 367 030,00 2 361 480,05 99,77% 2 367 030,00 2 361 480,05 99,77% 2 361 480,05

855 85503 Karta Du ej Rodziny 182,00 176,24 96,84% 182,00 176,24 96,84% 176,24
855 85504 Wspieranie rodziny 219 170,00 219 170,00 100,00% 219 170,00 219 170,00 100,00% 219 170,00

855 85513

Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane 
za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia 
rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 
wiadczeniach rodzinnych oraz za osoby 

pobieraj ce zasi ki dla opiekunów, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o 
ustaleniu i wyp acie zasi ków dla opiekunów

20 775,00 20 775,00 100,00% 20 775,00 20 775,00 100,00% 20 775,00

855 Rodzina 8 615 178,00 8 609 150,12 99,93% 8 615 178,00 8 609 150,12 99,93% 8 609 150,12
9 487 907,75 9 474 672,96 99,86% 9 487 907,75 9 474 672,96 99,86% 9 474 672,96Ogó em
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                Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sanniki za 2020 r.    

Lp. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie %

I. DOCHODY

1. 756 75618 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 80 000,00 75 684,05 94,61%

II.
1. 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 77 126,89 74 432,12 96,51%

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
 napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań 

określonych w gminnym programie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych

WYDATKI
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Lp. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie %

1. 851 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 0,00 0,00%

Załącznik Nr 6 dosprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sanniki za 2020 r.   

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 
przeciwdziałania narkomanii
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Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sanniki za 2020 r.   

Lp. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie %

I.

1. 900 90002
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

1 586 555,00 1 382 265,35 87,12%

II.
1. 900 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 796 555,00 1 639 225,77 91,24%

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki 
na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi

DOCHODY

WYDATKI
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Lp. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie %

I.

1. 900 90019
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska

10 000,00 5 837,52 58,38%

II.
1. 900 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 000,00 0,00 0,00%

2. 900 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7 600,00 5 437,52 71,55%

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sanniki za 2020 r.   

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na 
realizację zadań, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska

DOCHODY

WYDATKI

3. 900 90095 Pozostała działalność 400,00 400,00 100,00%
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1 2 3 4 5 6 7

1. 921 92109 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach 264 000,00 264 000,00 100,00%

2. 921 92113
Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka 
Chopina

378 250,00 378 250,00 100,00%

3. 921 92116 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sannikach 178 000,00 178 000,00 100,00%

820 250,00 820 250,00 100,00%Ogółem

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sanniki za 2020 r. 

Dotacje podmiotowe na 31.12.2020 r.

Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Plan Wykonanie %
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1 2 3 4 5 6 7

Nazwa jednostki

1 710 71095
Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego

10 653,86 2 369,37 22,24%

2 801 80195 Urząd Miasta Gostynin 5 700,00 5 381,79 94,42%

Nazwa zadania

1 754 75412
Zapewnienie gotowości bojowej w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej.

30 000,00 30 000,00 100,00%

2 801 80195
Z pasją do nauki- kompleksowy 
program rozwojowy dla placówek 
oświatowych w Sannikach

95 531,24 46 226,90 48,39%

3 801 80104
Kompleksowe wsparcie edukacji 
przedszkolnej w Sanikach

59 563,74 25 621,24 43,01%

5 926 92605
Upowszechnianie kultury fizycznej 
wśród młodzieży poprzez prowadzenie 
zajęć sportowych

92 000,00 92 000,00 100,00%

293 448,84 201 599,30 68,70%Ogółem

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sanniki za 2020 r. 

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych na 31.12.2020 r.

Lp. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie %

Jednostki sektora 
finansów publicznych

Jednostki spoza sektora 
finansów publicznych
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bie ce maj tkowe bie ce maj tkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. 900 90015 Aleksandrów Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci Aleksandrów 14 081,08 14 081,08 14 081,08 14 081,08 100,00%
2. 600 60016 Brzezia Bie ca konserwacja drogi gminnej w miejscowo ci Brzezia 19 316,86 19 316,86 19 300,00 19 300,00 99,91%
3. 600 60016 Brzeziny Bie ca konserwacja drogi gminnej w miejscowo ci Brzeziny 14 557,06 14 557,06 14 500,00 14 500,00 99,61%

921 92109 Wymiana dachu na budynku wietlicy wiejskiej w Lubikowie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00%
600 60016 Zakup t ucznia na drog  gminn  w miejscowo ci Dzia y 5 511,23 5 511,23 5 000,00 5 000,00 90,72%

5. 600 60016 Krubin Remont drogi gminnej w miejscowo ci Krubin 17 730,26 17 730,26 17 700,00 17 700,00 99,83%
6. 900 90015 Lasek Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci Lasek 15 191,70 15 191,70 15 191,70 15 191,70 100,00%
7. 921 92109 Lubików Wymiana dachu na budynku wietlicy wiejskiej w Lubikowie 11 523,67 11 523,67 11 500,00 11 500,00 99,79%

921 92109 Zakup dwóch kosiarek na potrzeby wietlicy wiejskiej w Lwówku 12 500,00 1 300,00 11 200,00 12 500,00 1 300,00 11 200,00 100,00%
921 92109 Doposa enie wietlicy wiejskiej w miejscowo ci Lwówek (zakup sto ow, krzese 5 000,00 5 000,00 4 992,94 4 992,94 99,86%
921 92109 Zakup pi kochytów do zapezpieczenia terenu wietlicy wiejskiej w Lwówku 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,00%
921 92109 Wykonanie o wietlenia oraz monitoringu obiektu wietlicy wiejskiej w Lwówku 2 548,00 2 548,00 2 496,36 2 496,36 97,97%

9. 900 90015 Mocarzewo Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci Mocarzewo 13 200,00 13 200,00 13 200,00 13 200,00 100,00%
10. 600 60016 Nowy Barcik Remont drogi gminnej w miejscowo ci Nowy Barcik 15 866,00 15 866,00 15 800,00 15 800,00 99,58%
11. 600 60016 Osmolin Bie ca konserwacja drogi gminnej w miejscowo ci Osmolin 23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 100,00%
12. 600 60016 Osmólsk Bie ca konserwacja drogi gminnej w miejscowo ci Osmólsk 14 636,39 14 636,39 14 600,00 14 600,00 99,75%

750 75095 Zakup tablicy og osze  na osiedle Witosa w Sannikach 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 100,00%
600 60016 Bie ca konserwacja drogi gminnej prz ul. M ynarskiej 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00%

14. 921 92109 Sielce Termomodernizacja cz ci budynku wietlicy wiejskiej w Sielcach 18 126,91 18 126,91 18 120,00 18 120,00 99,96%
15. 600 60016 Staropol Bie ca konserwacja drogi gminnej w miejscowo ci Staropol 14 953,71 14 953,71 14 900,00 14 900,00 99,64%
16. 900 90015 Stary Barcik Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci Stary Barcik 21 062,12 21 062,12 21 062,12 21 062,12 100,00%
17. 900 90015 Wólka Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci Wólka Niska 20 229,15 20 229,15 20 229,15 20 229,15 100,00%

287 634,14 158 019,51 129 614,63 286 773,35 157 189,30 129 584,05 99,70%

Za cznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania bud etu Miasta i Gminy Sanniki za 2020 r.   
Wydatki na 2020 rok obejmuj ce zadania jednostek pomocniczych gmin w tym realizowane w ramach funduszu so eckiego

Lp. Dzia Rozdzia

Nazwa 
so ectwa lub 

innej jednostki 
pomocniczej

Nazwa zadania, przedsi wzi cia

8. Lwówek

13. Sanniki

Ogó em

Wykonane wydatki

4. Dzia y

Wykonanie 
w %czne 

wydatki

w tym
czne 

wydatki

w tym
Planowane wydatki
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Dzia Rozdzia Plan Wykonanie %
010 46 000,00 45 700,00 99,35%

01010 46 000,00 45 700,00 99,35%

46 000,00 45 700,00 99,35%

600 1 192 642,00 1 097 790,82 92,05%
60016 1 192 642,00 1 097 790,82 92,05%

102 000,00 12 300,00 12,06%

1 090 642,00 1 085 490,82 99,53%

700 19 100,00 19 065,00 99,82%
70005 19 100,00 19 065,00 99,82%

19 100,00 19 065,00 99,82%
754 18 000,00 18 000,00 100,00%

75412 18 000,00 18 000,00 100,00%

18 000,00 18 000,00 100,00%

900 167 764,05 167 530,20 99,86%

90015 167 764,05 167 530,20 99,86%

21 000,00 20 941,55 99,72%

21 000,00 20 941,53 99,72%

21 000,00 20 941,54 99,72%

21 000,00 20 941,53 99,72%

21 062,12 21 062,12 100,00%

14 081,08 14 081,08 100,00%

15 191,70 15 191,70 100,00%

13 200,00 13 200,00 100,00%

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami
Rozbiórka budynku komunalnego w miejscowo ci Lwówek

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci Aleksandrów

Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci Mocarzewo- 
fundusz so ecki

                                                                                                Za cznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania bud etu Miasta i Gminy Sanniki za 2020 r. 

Wydatki bud etu gminy na zadania inwestycyjne na 31.12.2020 rok 
nieobj te za cznikiem Nr 2 „Wykaz przedsi wzi  do WPF”

Tre

Transport i czno
Drogi publiczne gminne

Rolnictwo i owiectwo
Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi
Budowa sieci wodoci gowej w miejscowo ci Lasek- spinka 
istniej cych wodoci gów

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej ulicy Parkowej w 
Sannikach
Modernizacja drogi gminnej w miejscowo ci Nowy Barcik

Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa
Ochotnicze stra e po arne
Zakup samochodu po arniczego dla Ochotniczej Stra y Po arnej 
w Lwówku

O wietlenie ulic, palców i dróg

Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci Lasek

Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci Mocarzewo

Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci Stary Barcik
Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci Stary Barcik- 
fundusz so ecki
Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci Aleksandrów- 
fundusz so ecki
Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci Lasek- fundusz 
so ecki
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20 229,15 20 229,15 100,00%

921 45 850,58 45 820,00 99,93%
92109 45 850,58 45 820,00 99,93%

16 523,67 16 500,00 99,86%

18 126,91 18 120,00 99,96%

11 200,00 11 200,00 100,00%

926 21 000,00 20 638,80 98,28%

92695 21 000,00 20 638,80 98,28%

21 000,00 20 638,80 98,28%

1 510 356,63 1 414 544,82 93,66%

Budowa o wietlenia ulicznego w miejscowo ci Wólka Niska- 
fundusz so ecki

Kultura fizyczna

Pozosta a dzia alno c

Budowa placu zabaw w miejscowo ci Brzezia

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby
Wymiana dachu na budynku wietlicy wiejskiej w Lubikowie- 
fundusz so ecki
Termomodernizacja cz ci budynku wietlicy wiejskiej w 
Sielcach- fundusz so ecki
Zakup kosiarki na potrzeby wietlicy wiejskiej w Lwówku- fundusz 
so ecki

Razem
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wydatki 
bie ce

wydatki 
maj tkowe

1 2 3 6 7 8

754 75412 Remont budynku OSP 
w Brzezi 18 350,00 18 350,00 100,00% 18 350,00 18 350,00 100,00% 18 350,00 Remont budynku 

OSP w Brzezi 

900 90015

Budowa o wietlenia 
ulicznego w 
miejscowo ci 
Aleksandrów

10 000,00 10 000,00 100,00% 10 000,00 10 000,00 100,00% 10 000,00

Budowa 
o wietlenia 
ulicznego w 
miejscowo ci 
Aleksandrów

900 90015
Budowa o wietlenia 
ulicznego w 
miejscowo ci Lasek

10 000,00 10 000,00 100,00% 10 000,00 10 000,00 100,00% 10 000,00

Budowa 
o wietlenia 
ulicznego w 
miejscowo ci 
Lasek

900 90015

Budowa o wietlenia 
ulicznego w 
miejscowo ci 
Mocarzewo

10 000,00 10 000,00 100,00% 10 000,00 10 000,00 100,00% 10 000,00

Budowa 
o wietlenia 
ulicznego w 
miejscowo ci 
Mocarzewo

900 90015

Budowa o wietlenia 
ulicznego w 
miejscowo ci Stary 
Barcik

10 000,00 10 000,00 100,00% 10 000,00 10 000,00 100,00% 10 000,00

Budowa 
o wietlenia 
ulicznego w 
miejscowo ci Stary 
Barcik

926 92695 Budowa placu zabaw w 
miejscowo ci Brzezia 10 000,00 10 000,00 100,00% 10 000,00 10 000,00 100,00% 10 000,00

Budowa placu 
zabaw w 
miejscowo ci 
Brzezia

68 350,00 68 350,00 100,00% 68 350,00 68 350,00 100,00% 0,00 68 350,00

z tego:

                                                                       Za cznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania bud etu Miasta i Gminy Sanniki za 2020 r. 

Dochody i wydatki zwi zane z realizacj  zada  realizowanych w drodze umów lub porozumie  mi dzy jednostkami samorz du 
terytorialnego

Dzia Rozdzia Nazwa zadania
Dotacje ogó em Wydatki ogó em Zakres 

porozumienia 
lub umowy

4 5

Ogó em

Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan 
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Informacja o wysokości zrealizowanych w 2020 r. dochodów z tytułu opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych 
na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
 
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 
1.382.265,35 zł. 
Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
wynoszą 1.639.225,77 zł, w tym: 
Wynagrodzenie pracownika na ½ etatu 21.816,00 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.200,00 
Składki ZUS 4.096,00 
Składki na fundusz pracy 590,00 
 Odpis na ZFSŚ  775,13 
 Zakup usług pozostałych 1.609.748,64 

 
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi wynoszą 29.477,13 zł. 
Koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych wynoszą 1.609.748,64 zł. 
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EGZEKUCJE PODATKÓW I OPŁAT ZA 2020 r. 

 

 

Łączne zobowiązanie pieniężne osoby fizyczne 

Wystawiono: 

- 1021 szt. upomnień 

-25 szt. tytułów wykonawczych 

 

Podatek od środków transportowych 

Wystawiono: 

-46 szt. upomnień 

- 13 szt. tytułów wykonawczych 

 

Opłaty 

Wystawiono: 

- 235 szt. upomnień zawodę i ścieki 

- 8 szt. upomnień za wieczyste użytkowanie gruntów 

 

Do Krajowego Rejestru Długów zostało wypisanych 5 dłużników za zaległości 
w opłacie za wodę i ścieki. 
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846 szt.upomnień w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

5 szt. tytułów wykonawczych w opłacie za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi; 

2 szt. wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

 

Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne 

Wystawiono: 

47 szt. wezwań do złożenia deklaracji; 

22szt. postanowień w sprawie określenia wysokości zobowiązań; 

16 szt. decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania. 
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Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych  
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane  
w trakcie 2020 r. 
 
Uchwałą Nr 99/XXI/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 31.12.2019 r. 
wprowadzono zadanie majątkowe pn.: ,,Regionalne partnerstwo samorządów 
Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie  
e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI). Jest to dotacja celowa w kwocie 
10.653,86 zł na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Plan 
zadania nie był zmieniany w trakcie 2020 r. 
 
Uchwałą Nr 99/XXI/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 31.12.2019 r. 
wprowadzono zadanie bieżące pn.: Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych 
do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego  
w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach  
z terenu całej Polski o wartości 19.135 zł. 
Zmiany w planie dotyczące w/w zadania: 
- Zarządzeniem Nr 0050.16.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 
24.04.2020 r. przeniesiono środki projektu w kwocie 13.020 zł z planu na zakup 
usług pozostałych do planu na wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 
oraz pochodne od wynagrodzeń bezosobowych. 
- Uchwałą nr 141/XXXI/2020 z dnia 30.11.2020 r. Rady Miasta i Gminy 
Sanniki zmniejszono o kwotę 4.539,60 zł plan wydatków projektu  
w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2021. Plan projektu  
na 2020 r. wynosił 14.595,40 zł. 
- Zarządzeniem Nr 0050.71.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki  
z dnia 07.12.2020 r. dokonano zmian w planie projektu pomiędzy 
wynagrodzeniami bezosobowymi a składkami na ubezpieczenia społeczne  
i na Fundusz Pracy. 
 
Uchwałą Nr 99/XXI/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 31.12.2019 r. 
wprowadzono zadanie bieżące pn.: „Z pasją do nauki – kompleksowy program 
rozwojowy dla placówek oświatowych w Sannikach” współfinansowany  
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja 
dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 
Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany  
w partnerstwie w latach 2019-2020 o wartości w roku 2020 - 195.273,80 zł. 
Zmiany w planie dotyczące w/w zadania: 
- Uchwałą Nr 110/XXIII/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia  
27.05.2020 r. zwiększono plan wydatków projektu o środki w kwocie 17.857,06 
zł niewykorzystane w 2019 r. na realizację projektu „Z pasją do nauki – 
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kompleksowy program rozwojowy dla placówek oświatowych w Sannikach”. 
Plan po zmianach wynosił 213.130,86 zł. 
 
Uchwałą Nr 99/XXI/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 31.12.2019 r. 
wprowadzono zadanie bieżące pn.: „Kompleksowe wsparcie edukacji 
przedszkolnej w Sannikach” współfinansowane z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu 
Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.4 
Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie w latach 
2019-2020 o wartości 98.056,74 zł.  
Plan wydatków w/w zadania nie był zmieniany w trakcie 2020 r. 
 
Zarządzeniem Nr 0050.16.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 
24.04.2020 r. wprowadzono zadanie bieżące pn.: Powszechny dostęp  
do szybkiego Internetu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  
na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I działania 1.1 „Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu  
o wysokich przepustowościach” celem realizacji projektu grantowego  
pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego. Wartość projektu – 60.000 zł.  
Zmiany w planie dotyczące w/w zadania: 
- Uchwałą Nr 116/XXIV/2020 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia  
29.06.2020 r. zmieniono czwartą cyfrę paragrafu wydatków dotyczących  
tego projektu. Kwota planu nie została zmieniona. 
 
Zarządzeniem Nr 0050.22.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia  
23.06.2020 r. wprowadzono zadanie bieżące pn.: Powszechny dostęp  
do szybkiego Internetu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  
na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I działania 1.1 „Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu  
o wysokich przepustowościach” celem realizacji projektu grantowego  
pn. Zdalna Szkoła +. Wartość projektu 54.999,90 zł. Plan wydatków w/w 
zadania nie był zmieniany w trakcie 2020 r. 
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Stopień zaawansowania programów wieloletnich 
 

 
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Sanniki została przyjęta 

Uchwałą Nr 98/XXI/2019 przez Radę Miasta i Gminy Sanniki w dniu  
31 grudnia 2019 r. 
W załączniku Nr 2 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Wykaz 
przedsięwzięć do WPF” na 31.12.2020 r. ujęte były następujące 
przedsięwzięcia: 

1. Budowa studni w miejscowości Sanniki.  
Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2018-2020.  
W roku 2020 wydatki na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosły 40.590 zł,  
co stanowiło 99 % planu rocznego. Limit wydatków w 2020 roku przyjęty  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosił 41.000,00 zł.  

2. Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzezia. 
Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2018-2021  
W roku 2020 nie poniesiono wydatków na realizację zadania  
w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą przedsięwzięcia w dniu 
29.12.2020 r. Zadanie zostanie wykonane w roku 2021. Limit wydatków  
w 2020 roku przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosił  
1.837.454,58 zł.  

3. Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki  
wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej. 

Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2019-2020. 
W roku 2020 wydatki na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosły  
3.973.659,78 zł, co stanowiło 100 % planu rocznego. Limit wydatków  
w 2020 roku przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosił  
3.973.700 zł. 

4. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Osmolin. 
Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2020-2021. 
W roku 2020 wydatki na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosły  
8.610 zł, co stanowiło 71,75 % planu rocznego. Niskie wykonanie  
wynika z mniejszych kosztów wykonania dokumentacji na realizację 
przedsięwzięcia. Limit wydatków w 2020 roku przyjęty w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej wynosił 12.000 zł. 

5. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Wólczyńskiej w Sannikach. 
Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2020-2021. 
W roku 2020 wydatki na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosły  
18.450 zł, co stanowiło 61,50 % planu rocznego. Niskie wykonanie  
wynika z mniejszych kosztów wykonania dokumentacji na realizację 
przedsięwzięcia. Limit wydatków w 2020 roku przyjęty w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej wynosił 30.000 zł. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 95077C1D-F4E2-4941-9365-937E184E3AC1. Podpisany Strona 95



 

 

 

6. Budowa zbiornika i przebudowa (modernizacja) istniejącego zbiornika 
odstojnika popłuczyn na stacji uzdatniania wody w Sannikach. 

Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2020-2021. 
W roku 2020 wydatki na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosły  
12.738 zł, co stanowiło 97,98 % planu rocznego.  Limit wydatków w 2020 roku 
przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosił 13.000 zł. 

7. Budowa studni dla potrzeb nawadniania boiska rekreacyjnego do piłki 
nożnej w Sannikach.  

Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2020-2021. 
W roku 2020 wydatki na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosły  
32.460 zł, co stanowiło 92,74 % planu rocznego. Limit wydatków w 2020 roku 
przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosił 35.000 zł. 

8. Z pasją do nauki – kompleksowy program rozwojowy dla placówek 
oświatowych w Sannikach. 

Jest to przedsięwzięcie dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych, realizowane w latach 2019-2020.  
W roku 2020 wydatki na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosły  
93.396,31 zł, co stanowiło 43,82 % planu rocznego. Niskie wykonanie 
wydatków wynika z pandemii koronawirusa, podczas której placówki 
oświatowe nie mogły prowadzić zajęć zaplanowanych w ramach projektu. Limit 
wydatków w 2020 roku przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosił  
213.130,86 zł. 

9. Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu 
pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze 
zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu 
całej Polski. 

Jest to przedsięwzięcie dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych, realizowane w latach 2019-2021.  
W roku 2020 wydatki na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosły  
14.595,40 zł, co stanowiło 100 % planu rocznego. Limit wydatków  
w 2020 roku przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosił  
14.595,50 zł. 

10. Kompleksowe wsparcie edukacji przedszkolnej w Sannikach. 
Jest to przedsięwzięcie dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych, realizowane w latach 2019-2020.  
W roku 2020 wydatki na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosły  
40.197,75 zł, co stanowiło 40,99 % planu rocznego. Niskie wykonanie 
wydatków wynika z pandemii koronawirusa, podczas której placówki 
oświatowe nie mogły prowadzić zajęć zaplanowanych w ramach projektu. Limit 
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wydatków w 2020 roku przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosił  
98.056,74 zł. 
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Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w 2020 r. 
 
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w 2020 r.  
w łącznej kwocie 976.909,87 zł wynikają z:  
1) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych  
ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych 
ustawach. Są to środki pieniężne w kwocie 797.937,51 zł otrzymane  
w 2020 roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania 
„Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzezia” oraz w kwocie 1.378,82 zł 
niewykorzystane na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii. 
2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji  
na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków. Są to środki 
pieniężne w kwocie 177.593,54 zł otrzymane w 2020 roku  
na realizację następujących projektów: 
- „Kompleksowe wsparcie edukacji przedszkolnej w Sannikach” – 57.858,99 zł. 
Środki otrzymane w 2020 r. na realizację tego projektu wynoszą 98.056,74 zł, 
środki wydatkowane wynoszą 40.197,75 zł. 
- „Z pasją do nauki – kompleksowy program rozwojowy dla placówek 
oświatowych w Sannikach” – 119.734,55 zł. 
Środki otrzymane w 2020 r. na realizację projektu „Z pasją do nauki – 
kompleksowy program rozwojowy dla placówek oświatowych w Sannikach”  
to 195.273,80 zł, środki z 2019 r. przeznaczone na wydatki roku 2020 to kwota 
17.857,06 zł. Kwota wydatkowana w 2020 roku to 93.396,31 zł  
Powyższe środki stanowią przychody roku 2021, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 
ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305). 
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Wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych  
z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz ubytki w wykonanych dochodach, 
będące skutkiem wystąpienia COVID-19 
 
Wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych  
z przeciwdziałaniem COVID-19 
Poniesiono wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem COVID-19  
w łącznej kwocie 23.898,79 zł. 
Wydatki dotyczyły zakupu środków ochrony osobistej: maseczek ochronnych, 
rękawic jednorazowych, płynów do dezynfekcji. 
 
Ubytki w dochodach 
Rodzaj dochodu Plan I kwartał 

2020 r. 

Wykonanie 

2020 r. 

Ubytki  

w dochodach 

Podatek od nieruchomości osoby 

prawne 

1.300.000,00 1.221.788,33 78.211,67

Podatek rolny osoby prawne 300,00 320,00 -

Podatek leśny osoby prawne 10.000,00 10.367,00 -

Podatek od środków transportowych 

osoby prawne 

11.000,00 6.424,00 4.576,00

Podatek od czynności 

cywilnoprawnych osoby prawne 

2.000,00 0,00 2.000,00

Podatek od nieruchomości osoby 

fizyczne 

720.000,00 655.481,68 64.518,32

Podatek rolny osoby fizyczne 930.000,00 833.509,03 96.490,97

Podatek leśny osoby fizyczne 8.500,00 7.317,00 1.183,00

Podatek od środków transportowych 

osoby fizyczne 

360.000,00 349.031,58 10.968,42

Podatek od czynności 

cywilnoprawnych osoby fizyczne 

80.000,00 104.199,00 -

Podatek od działalności 

gospodarczej osób fizycznych 

opłacany w formie karty podatkowej 

2.000,00 0,00 2.000,00

Opłata skarbowa 20.000,00 22.510,17 -

Opłata eksploatacyjna 145.000,00 111.318,05 33.681,95

Udziały we wpływach z podatku 15.000,00 24.553,91 -
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dochodowego od osób prawnych 

Udziały we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych 

3.856.444,00 3.745.230,00 111.214,00

Razem  404.844,33

 
Ubytki w dochodach w 2020 r. w łącznej kwocie 404.844,33 zł obliczone 
zostały jako różnica między wyżej wymienionymi planowanymi dochodami  
na I kwartał 2020 r. a wykonanymi dochodami za 2020 r. według sprawozdań 
budżetowych. 
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Dane o dochodach uzyskanych w roku 2020 z tytułu wykonywania prawa 

własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania 
 

 
 
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości 

6.554,62

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w wprawo własności 

237,00

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, z tego: 
- wpływy z dzierżawy kół łowieckich – 2.111,57 
- wpływy z tytułu czynszu – 245.288,69 

247.400,26

Wpływ odsetek od czynszu 719,80
Wpływ odsetek od użytkowania wieczystego 95,11
Wpływ odsetek od przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności 

0,09

Razem 255.006,88
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