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S P R A W O Z D A N I E 

z wykonania budżetu Gminy Grębków 

za 2021 roku. 

 

Budżet Gminy Grębków na rok 2021 został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu  

30 grudnia 2020 roku na kwotę 21.720.904,00 zł po stronie dochodów oraz 21.735.244,62 zł.  

po stronie wydatków. Planowany wynik budżetu (deficyt) w kwocie 14.640,62zł  miał zostać 

sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.  

 

W toku realizacji budżetu dokonano zmian planu uchwałami i zarządzeniami:  

1. Zarządzenie nr 84/2021 z dnia 19 lutego 2021r. zmniejszające dochody i wydatki  

o kwotę 119.720,000zł 

2. Uchwała nr XVIII/143/2021 z dnia 12 marca 2021r. zmniejszająca dochody o kwotę 

45.275,00zł oraz zwiększające wydatki o kwotę 757.654,23zł 

3. Zarządzenie nr 89/2021 z dnia 31 marca 2021r. zwiększające dochody i wydatki o kwotę 

190.633,000zł 

4. Zarządzenie nr 92/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zwiększające dochody i wydatki  

o kwotę 453.897,64zł 

5. Uchwała nr XIX/151/2021 z dnia 27 maja 2021 r. zwiększająca dochody o kwotę 

116.615,00zł oraz zwiększające wydatki o kwotę  136.959,27zł 

6. Zarządzenie nr 98/2021 z dnia 31 maja 2021r. zwiększające dochody i wydatki o kwotę 

270,00zł 

7. Uchwała nr XX/159/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. zwiększająca dochody o kwotę 

84.000,00zł oraz zwiększające wydatki o kwotę  159.000,00 zł 

8. Zarządzenie nr 101/2021 z dnia 30 czerwca 2021r. zwiększające dochody i wydatki  

o kwotę 49.994,14zł 

9. Uchwała nr XXI/161/2021 z dnia 19 lipca 2021 r. zwiększające i zmniejszające wydatki 

o kwotę 5.000,00zł  

10. Uchwała nr XXI/163/2021 z dnia 19 lipca 2021 r. zwiększające dochody o kwotę 

5.900,00zł oraz zwiększające wydatki o kwotę 247.400,00zł 

11. Zarządzenie nr 104/2021 z dnia 28 lipca 2021r. zmniejszające dochody i wydatki  

o kwotę 157.168,06zł 

12. Zarządzenie nr 109/2021 z dnia 31 sierpnia 2021r. zmniejszające dochody i wydatki  

o kwotę 50.504,19zł 

13. Uchwała nr XXII/167/2021 z dnia 29 września 2021 r. zwiększająca dochody o kwotę 

268.504,48zł oraz zwiększające wydatki o kwotę  712.004,48zł 

14. Zarządzenie nr 114/2021 z dnia 18 października 2021r. zwiększające dochody i wydatki 
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o kwotę 263.245,73zł 

15. Zarządzenie nr 115/2021 z dnia 29 października 2021r. zwiększające dochody i wydatki 

o kwotę 295,00zł 

16. Uchwała nr XXIII/176/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. zwiększająca dochody o kwotę 

639.761,52zł oraz zwiększające wydatki o kwotę  519.441,52zł 

17. Zarządzenie nr 118/2021 z dnia 30 listopada 2021r. zmniejszające dochody i wydatki  

o kwotę 13.480,00zł 

18. Uchwała nr XXIV/180/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. zwiększająca i zmniejszająca 

dochody o kwotę 132.000,00zł oraz zwiększająca i zmniejszająca wydatki o kwotę 

41.000,00zł  

19. Zarządzenie nr 124/2021 z dnia 22 grudnia 2021r. zwiększające dochody i wydatki  

o kwotę 13.154,73zł 

20. Uchwała nr XXV/185/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. zwiększające dochody o kwotę 

2.657.758,00zł oraz zwiększające wydatki o kwotę 1.583.758,00zł 

 

Plan po zmianach według stanu na 31 grudnia 2021 roku wynosi : 

po stronie dochodów do kwoty 26 078 785,99 zł., 

po stronie wydatków  do kwoty 26 482 080,11 zł. 

 

Ogółem wyniki realizacji budżetu przedstawia poniższe zestawienie: 

 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania 

Dochody 26 078 785,99 26 283 485,17 100,78 

Wydatki 26 482 080,11 24 021 775,15 90,71 
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Poziom zobowiązań długoterminowych na tle podstawowych wartości budżetowych 

przedstawia poniższe zestawienie: 

 

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie za 2021r. 

1. 

Dochody 26 078 785,99 26 283 485,17 

dochody bieżące 23 040 983,57 23 326 380,53 

dochody majątkowe 3 037 802,42 2 957 104,64 

2. 

Wydatki 26 482 080,11 24 021 775,15 

wydatki bieżące 22 718 343,17 21 671 084,84 

wydatki majątkowe 3 763 736,94 2 350 690,31 

3.  deficyt /nadwyżka -403 294,12 2 261 710,02 

4. 

Przychody 878 974,12 2 635 881,34 

kredyty i pożyczki 140 000,00 140 000,00 

niewykorzystane środki pieniężne 263 294,12 1 263 294,12 

wolne środki 475 680,00 1 232 587,22 

5. 

Rozchody 475 680,00 475 680,00 

-spłata kredytów zaciągniętych w 

bankach krajowych 
468 680,00 468 680,00 

- spłata pożyczek zaciągniętych w 

WFOŚiGW 
7 000,00 7 000,00 

6. 
Poziom obsługi zadłużenia: spłata 

odsetek od: 
120 000,00 12 376,85 

  - kredytów 115 000,00 12 376,85 

  - pożyczek 5 000,00 0,00 

7. Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 r. 

  - kredyty długoterminowe 1 095 000,00 

  - pożyczki 133 000,00 

  Razem 1 228 000,00 

8 Zaległości na dzień 31.12.2021 r. 874.050,05 

9 
Zobowiązania niewymagalne na 

dzień 31.12.2021 r. 
712.842,55 

 

Realizację dochodów według działów przedstawia poniższe zestawienie: 

 

Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % wykonania 

010 Rolnictwo i łowiectwo 707 489,21 708 166,36 100,10 

600 Transport i łączność 165 000,00 164 569,25 99,74 

700 Gospodarka mieszkaniowa 150 650,00 40 038,14 26,58 

750 Administracja publiczna 76 538,00 67 712,01 88,47 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

919,00 919,00 100,00 
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754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
87 890,00 90 301,02 102,74 

756 

Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem 

4 569 764,52 4 954 584,31 108,42 

758 Różne rozliczenia 11 435 444,48 11 459 692,48 100,21 

801 Oświata i wychowanie 754 780,05 753 971,15 99,89 

851 Ochrona zdrowia 13 050,00 13 045,32 99,96 

852 Pomoc społeczna 270 088,00 258 267,77 95,62 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 000,00 5 803,20 72,54 

855 Rodzina 6 951 072,73 6 932 871,85 99,74 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
838 100,00 784 534,66 93,61 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
40 000,00 39 045,65 97,61 

926 Kultura fizyczna 10 000,00 9 963,00 99,63 

  Razem 26 078 785,99 26 283 485,17 100,78 

 

Struktura głównych grup dochodów gminy ukształtowała się w sposób następujący: 

 

Wyszczególnienie Wykonanie dochodów 
Wskaźnik struktury 

w % 

Dochody ogółem 26 283 485,17 100,00 

-  dochody własne 9 777 989,44 37,20 

-  subwencje ogólne 8 338 777,00 31,73 

- dotacje celowe na zadania własne 423 738,25 1,61 

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie 

ustawami 
7 742 980,48 29,46 

 

 Z powyższego zestawienia wynika, że 62,80 % dochodów budżetu gminy są to dochody  

z zewnątrz, a tylko 37,20 % stanowią dochody własne.   

 

 Analizując wykonanie dochodów za 2021 rok należy stwierdzić, że realizacja ich 

przebiegała prawidłowo. 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

 Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,10 % w stosunku do planowanej 

kwoty. 

Obejmują one: 

-  czynsz dzierżawny wpłacany przez obwody łowieckie – 3.877,15 zł.,  
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- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie – 

704.289,21zł. 

Dział 600 – Transport i łączność 

 Planowane dochody w tym dziale zostały wykonane w 99,74% jest to kwota 164.569,25 

zł , na którą składają się; 

- dotacja celowa w wysokości 5.000,00zł ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie 

przeznaczona na bieżące utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy 

Grębków; 

- dofinansowanie ze środków budżetowych Powiatu Węgrowskiego w formie dotacji celowej 

na realizację zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 2252W Milew (granica powiatu)-

Trzebucza-Kózki w miejscowości Trzebucza km 1+243 do km 1+583, długość odcinka 

0,34km" w kwocie 79.569,25zł 

-  środki otrzymane w formie dotacji ze środków finansowych budżetowych Województwa 

Mazowieckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej  

w miejscowości Aleksandrówka” w wysokości 80.000,00zł 

 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie  40.038,14zł.  tj.  26,58% i  obejmują 

wpływy z: 

  -  najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego – 31.903,14 zł. 

 - sprzedaż działki w miejscowości Leśnogóra  – 8.135,00zł 

Dział 750 – Administracja publiczna 

Wykonane dochody w tym dziale w kwocie 67.712,01zł zł. obejmują: 

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu 

ewidencji ludności, spraw wojskowych i USC – 48.227,00 zł., 

- prowizję od składek ZUS i US za wykonywane rozliczenie, wpływy z kosztów upomnień  – 

3.674,01zł. 

- dotację celowa otrzymaną z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie spisu 

powszechnego w wysokości 15.811,00zł 

 Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

 Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 919,00zł i pochodzące z dotacji 

celowej otrzymanej z  Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach, na prowadzenie  

i aktualizację stałego rejestru wyborców. 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 Dochody w tym dziale wynoszą 90.301,02zł i pochodzą ze sprzedaży samochodu 
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użytkowanego przez OSP Stara Sucha w kwocie 10.311,02zł oraz dofinansowania w formie 

dotacji celowej ze środków Województwa Mazowieckiego  kwot: 25.000,00zł na modernizację 

budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Pobratymy i 54.990,00zł jako dofinansowanie 

zakupu wyposażenia w postaci: zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Gałki.  

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 108,42%, to jest w kwocie 4.954.584,31zł. 

na planowaną – 4.569.764,52zł. 

Najważniejszą pozycję stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, którego 

wykonanie wyniosło 1.226.464,27 zł. zaległości w tym podatku na dzień 31 grudnia 2021r. 

wynoszą 169.753,99zł., w tym od osób prawnych 109.443,80 zł. i od osób fizycznych – 

60.310,19 zł. 

Następną pozycję stanowią wpływy z podatku rolnego, którego wykonanie wyniosło 

788.615,77zł. Zaległości w tym podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 

82.333,76zł. 

Kolejną pozycję stanowią wpływy z podatku od środków transportowych, którego wykonanie 

wyniosło 237.145,30 zł. oraz podatku leśnego wykonanego w kwocie – 90.701,73zł. Zaległości  

w tych podatkach wynoszą odpowiednio 14.947,20 zł oraz 24.464,41 zł. 

 

Wykonanie innych opłat, które wpływają na dochody gminy wyniosły 177.140,70 zł.,  co 

stanowi 111,76 % planowanej kwoty. 

Opłaty te obejmują: 

- wpływy z opłaty skarbowej – 17.962,00 zł  

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 23.148,67 zł 

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 63.436,53 zł 

- wpływy z odsetek  – 7.386,62 zł. 

- wpływy z różnych opłat – 65.206,88 zł.    

- rekompensata z tytułu opłaty targowej – 1.760,00 zł 

Pozostałe pozycje podatków stanowią podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe  

i przekazywane na rachunek gminy oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych, które wylicza i przekazuje na rachunek gminy Ministerstwo Finansów. 

 Dział 758 – Różne rozliczenia 

 Dochody w tym dziale obejmują kwoty subwencji, które gmina otrzymuje  

z Ministerstwa Finansów. Składają się na nie: 

1. subwencja oświatowa – 4.364.244,00 zł. 

2. środki na uzupełnienie dochodów gmin – 380.317,00zł 

3. środki otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  

i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 

2.657.758,00zł 
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4. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 3.938.078,00 zł. 

5. środki pochodzące ze zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego  

w roku poprzednim - kwota 82.840,48zł 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

 Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 753.971,15 zł. obejmują one; 

1. odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową – 17.479,53zł 

2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „ Laboratoria 

Przyszłości” – 132.000,00zł  

3. dotacja celowa na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na realizacje zadań 

własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 39.717,00 zł  

4. wpływy z opłat  za korzystanie z wychowania przedszkolnego –105.776,12 zł 

5. dotacja celowa na przedszkola na realizację zadań własnych – 135.332,00 zł  

6. wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej –  275.060,95 zł 

7. dotacja celowa na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 48.605,55 zł 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dowóz do punku szczepień oraz na 

sfinansowanie promocji szczepień przeciw COVID – 13.045,32zł 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 258.267,77 zł. , obejmują one: 

1. wpływy stanowiące częściową opłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 

kwota 641,62zł 

2. dotacja na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 11.069,67 zł. 

3. dotacja celowa na zasiłki okresowe – 2.854,50zł 

4. dotacja celowa na zasiłki stałe – 130.209,88 zł. oraz zwrot nienależnie pobranych 

zasiłków w latach poprzednich – 14.191,10zł 

5. dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 73.392,00 zł. 

6. wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze – 549,00zł. 

7. dotacja na dofinansowanie programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 

25.360,00zł. 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

 Wykonane w tym dziale dochody w kwocie 5.803,20 zł. jest to dotacja celowa przeznaczona  

na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 

socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. 
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Dział 855 – Rodzina 

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 6.932.871,85zł. , co stanowi 99,74% 

planowanych dochodów i obejmują one: 

 

1. dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego – 5.082.559,00 zł. 

2. dochody z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych –  90,35zł 

3. dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia wychowawczego – 1.800.939,13 zł 

4. dochody gminy z tytułu rozliczania funduszu alimentacyjnego pobierane przez 

poborcę skarbowego od dłużników – 7.652,78 zł. 

5. dotacja na kartę dużej rodziny – 254,73 zł. 

6. dotacja celowa na realizację zadań asystenta rodziny – 715,86zł 

7. dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne - 40.660,00zł 

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Dochody wykonane w tym dziale w kwocie 784.534,66 zł. są to: 

 opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 742.429,66 zł. 

 środki otrzymane w ramach programu „Czyste Powietrze” na utworzenie i działanie 

punktu konsultacyjno – informacyjnego – 9.000,00zł 

 wpływy  związane z gromadzeniem środków z opłat  za korzystanie ze środowiska – 

3.380,96zł 

 odsetki od nieterminowych wpłat –  2.297,70zł. 

 dotacja udzielona z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej na zadanie pn. „Demontaż, transport i utylizacja eternitu z terenu gminy 

Grębków” w kwocie 27.426,34zł, 

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 Dochody wykonane w tym dziale w kwocie 39.045,65 zł stanowią dotacje ze środków 

finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 

Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” z przeznaczeniem na następujące zadania: 

1) wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żarnówka – 9.881,34zł 

2) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Proszewie – 9.940,36 zł 

3) rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Polków-Daćbogi  - 9.225,00zł 

4) remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podsuszu – 9.998,95zł 

Dział 926 – Kultura fizyczna 

Dochody wykonane wynoszą 9.963,00zł stanowią dotacje ze środków finansowych 

budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 

Sołectw MAZOWSZE 2021” na budowę siłowni zewnętrznej w Kopciach. 
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Na dzień 31 grudnia 2021 r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.010.339,73zł 

w tym należności wymagalne 874.050,05zł. 

Na kwotę należności wymagalnych składają się: 

 wpływy z czynszów – 14.933,33 zł. 

 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 

podatkowej – 9.959,60 zł. 

 podatek od nieruchomości – 169.753,99 zł. 

 podatek rolny – 82.333,76 zł. 

 podatek leśny – 24.464,41 zł. 

 podatek od środków transportowych – 14.947,20 zł. 

 wpływy od spadków i darowizn – 6.937,36zł 

 podatek od czynności cywilnoprawnych  - 1.278,77zł 

 fundusz alimentacyjny – 383.729,38 zł. 

 opłata za śmieci – 165.712,25 zł. 

 

W roku 2021  na zaległości wystawiono 798 upomnienia z podatku na kwotę 274.940,80zł.,  

554 upomnień z opłat za gospodarowanie odpadami na kwotę 159.105,01zł. oraz 60 tytułów 

wykonawczych na kwotę 40.619,20zł. z tytułu podatków. 

W ciągu roku dokonano umorzeń podatków na kwotę 4.210,50 zł. w tym: 

 podatku od nieruchomości – 1.680,00 zł. 

 podatku rolnego -  2.180,00 zł. 

 podatku leśnego – 350,50 zł. 
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Realizację wydatków według działów przedstawia poniższe zestawienie: 

Dział Nazwa działu      Plan  Wykonanie 
 % 

wykonania 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 901 389,21 792 282,37 41,67 

600 Transport i łączność 2 283 500,00 1 897 768,84 83,11 

700 Gospodarka mieszkaniowa 143 000,00 89 978,33 62,92 

710 Działalność usługowa 30 773,94 27 364,00 88,92 

750 Administracja publiczna 2 375 981,82 2 260 889,92 95,16 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli, ochrony prawa     oraz 

sądownictwa 

919,00 919,00 100,00 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
617 603,06 551 258,09 89,26 

757 Obsługa długu publicznego 120 000,00 12 376,85 10,31 

758 Różne rozliczenia 100 000,00 0,00 0,00 

801 Oświata i wychowanie 8 618 295,05 8 462 265,48 98,19 

851 Ochrona zdrowia 92 072,79 73 630,59 79,97 

852 Pomoc społeczna 910 588,00 844 083,46 92,70 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 000,00 7 254,00 55,80 

855 Rodzina 6 957 572,73 6 952 955,63 99,93 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
1 717 850,00 1 564 916,82 91,10 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 547 240,39 455 356,90 83,21 

926 Kultura fizyczna i sport 52 294,12 28 474,87 54,45 

Razem 26 482 080,11 24 021 775,15 90,71 

 

Realizację wydatków według grup przedstawia poniższe zestawienie 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania 

Wydatki 26 482 080,11 24 021 775,15 90,71 

wydatki bieżące 22 718 343,17 21 671 084,84 95,39 

wydatki majątkowe 3 763 736,94 2 350 690,31 62,46 

 

Ogólne wykonanie wydatków na poziomie  90,71% planu rocznego, w tym wydatków 

bieżących w wysokości 95,39%, wskazuje na rytmiczną i zgodną z upływem czasu ich 

realizację. Wykonanie wydatków inwestycyjnych na poziomie 62,46% spowodowane jest 

niezrealizowaniem następujących zadań inwestycyjnych tj. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 



11 

 

nr 697 na odcinku od km ok. 13+939 do km ok. 15+326 w miejscowości Stawiska, gmina 

Grębków, powiat węgrowski, województwo mazowieckie” na zaplanowaną kwotę 30.000,00zł 

, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 697 na odcinku od km ok. 13+939 do km ok. 15+326  

w miejscowości Polków-Sagały, gmina Grębków, powiat węgrowski, województwo 

mazowieckie” na zaplanowaną kwotę 30.000,00zł  Dotacja celowa na zadanie pn."Przebudowa 

drogi powiatowej nr 4248W Cierpięta- Grębków - Wyszków od km 11+288,00 do km 

12+287,00 o dł. 999mb" na zaplanowaną kwotę 19.000,00zł, „Regionalne partnerstwo 

samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie 

administracji i geoinformacji” na zaplanowaną kwotę 346,94zł. 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 792.282,37 zł., co stanowi 41,67 % 

planowanej kwoty. Obejmują one: 

1. wydatki związane z rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia „Rozbudowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Żarnówka - kol. Żarnówka” – 45.239,40zł 

2. wpłaty gminy z tytułu 2 % obowiązkowego odpisu od pobranego podatku rolnego  

na działalność statutową Mazowieckiej Izby Rolniczej - 15.902,95 zł. 

3. wydatki na odbiór i utylizację padliny z terenu gminy – 25.272,00 zł 

4. pozostałe wydatki – 1.578,81zł 

5. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Zwrot z powyższego 

tytułu otrzymało 595 rolników na łączną kwotę 690.479,62 zł. Pozostała  kwota 

13.809,59zł została przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania w sprawie  zwrotu 

podatku.  

Dział 600 – Transport i łączność 

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.897.768,84 zł., na planowaną kwotę 

2.283.500,00 zł., co stanowi  83,11 %. Obejmują one: 

- utrzymanie czystości i oczyszczanie rowów przy drogach powiatowych zgodnie  

z zawartym porozumieniem – 5.000,00zł 

- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego – 1.493,45 zł. 

- środki finansowe dla Powiatu Węgrowskiego przeznaczone na dofinansowanie 

przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Grębków: dotacja celowa  

w wysokości 340.427,00zł oraz wydatki inwestycyjne poniesione przez Gminę  

na współfinansowanie zadań na drodze powiatowej kwota 162.253,63 zł 

- zakup żwiru, przepustów i innych materiałów do naprawy dróg gminnych – 

94.733,94zł. 

- bieżące naprawy – 114.991,33 zł oraz remonty dróg gminnych – 86.000,00 zł. 

- modernizacje i przebudowy dróg gminnych w miejscowościach: Stara Sucha, 

Proszew A  – Proszew B, Aleksandrówka oraz  kosztorysy na przebudowę drogi 

Polków – Sagały – Ziomaki  na łączną kwotę 1.092.869,49 zł 



12 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

 Wydatki w tym dziale wyniosły 89.978,33zł i obejmują one bieżące utrzymanie  

i remonty w budynkach mieszkalnych, które są własnością gminy.  

 Dział 710 – Działalność usługowa 

 Wydatki w tym dziale wyniosły 27.364,00 zł., co stanowi 88,92 % planowanej kwoty. 

Są to wydatki poniesione na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy  

i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego kwota 26.937,00zł oraz  

 kwota 427,00zł jako środki dla Województwa Mazowieckiego na usługi utrzymania 

technicznego Systemu e-Urząd.  

 

Dział 750 – Administracja publiczna 

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.260.889,92zł., co stanowi 95,16% 

planowanej kwoty. Związane są one z funkcjonowaniem Rady Gminy i Urzędu Gminy. 

Kwota powyższa obejmuje m.in.: 

1. wydatki na zadania zlecone w kwocie 48.227,00zł., które przeznaczono na prowadzenie 

spraw z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw obronnych i wojskowych. 

2. diety dla radnych za udział w posiedzeniach rady i komisji stałych oraz ryczałt 

przewodniczącego rady, koszty obsługi  i zakup materiałów biurowych – 64.976,32  zł. 

3. wynagrodzenie, wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu – 

1.370.423,27zł. 

4. wynagrodzenia bezosobowe – 7.351,43zł 

5. prowizja sołtysów – 111.212,00 zł. 

6. wydatki na zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, energii elektrycznej, obsługa 

informatyczna, prawna, usługi związane z IODO, szkolenia, opłaty telekomunikacyjne i 

pocztowe, ubezpieczenie itp. – 344.834,55zł 

7. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.677,42 zł. 

8. zakup serwera dla urzędu -  11.880,00zł 

9. organizowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 

-  15.811,00zł 

10. wydatki na promocję – 4.036,20zł 

11. funkcjonowanie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych  kwota 254.072,23zł z tego: 

1. wynagrodzenia i pochodne pracowników – 232.519,86zł 

2. wydatki na obsługę jednostki – 17.288,37zł 

3. odpis na ZFŚS – 4.264,00zł 

12. wydatki związane z reprezentacją urzędu - 1.388,50zł 
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Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  

oraz sądownictwa 

 Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości  919,00zł  i  są  związane  

z bieżącym  prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie. 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Wydatki w tym dziale wyniosły 551.258,09 zł., i obejmują one: 

1.wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne konserwatorów samochodów 

strażackich – 74.655,95 zł. 

2.ekwiwalent za udział strażaków w akcji – 6.780,00 zł. 

3.składki na ubezpieczenie OC, NW, AC, inne opłaty – 14.887,00 zł. 

4.wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP – 138.240,09 zł. 

5. wydatki inwestycyjne na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę 

Ochotniczej Straży Pożarnej Pobratymy oraz rozbudowę budynku i przebudowa dachu 

remizy strażackiej na działce nr ewid. 282 w miejscowości Gałki łącznie kwota 

202.995,05zł oraz  zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Gałki kwota 

113.700,00zł 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 

Wydatki w tym dziale w kwocie 12.376,85 zł. i obejmują spłatę odsetek  od zaciągniętych 

kredytów w bankach krajowych w latach ubiegłych. 

Dział 758 – Różne rozliczenia 

W dziale tym planowana była kwota 100.000,00zł z tego rezerwa ogólna w wysokości 

35.000,00 zł, oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 

kryzysowego w wysokości  65.000,00 zł. 

.Dział 801 – Oświata i wychowanie 

Wydatki na oświatę w 2021 roku wyniosły 8.462.265,48zł. na planowaną kwotę 

8.618.295,05zł. co stanowi 98,19 % planowanej kwoty. 

Kwota powyższa obejmuje wydatki na: 

1. szkoły podstawowe – 5.723.396,72 zł. 

2. oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 434.450,90 zł. 

3. przedszkola – 985.760,02 zł. 

4. dowożenie uczniów do szkół – 222.197,43zł. 

5. dokształcanie i doskonalenia nauczycieli – 12.589,99  zł. 

6. stołówki szkolne i przedszkolne – 695.207,49 zł 

7. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 311.450,38zł 

8. zapewnienie uczniom  prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 
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edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 48.605,55zł 

9. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli emerytów – 

28.607,00zł. 

 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że wydatki na oświatę stanowią 35,23 % ogólnej kwoty 

wydatków budżetu gminy.  Subwencja oświatowa pokrywa  51,57% wydatków na oświatę.  

Dział 851 – Ochrona zdrowia 

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 73.630,59 zł., co stanowi 79,97 % 

planowanej kwoty. Wydatki w kwocie 60.635,27zł obejmują bieżące funkcjonowanie Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenie członków tej komisji, pomoc 

rodzinom patologicznym, działalność profilaktyczna prowadzona na terenie gminy. Kwota 

niewykorzystana w 2021r. powiększy planowane wydatki roku 2022.  Natomiast kwota 

13.045,32zł dotyczy sfinansowania transportu na szczepienia przeciw COVID-19 oraz działań 

związanych z promocją szczepień. 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Wydatki w tym dziale ogółem wynoszą one 844.083,46zł na planowaną kwotę 910.588,00 zł. 

co stanowi  92,70 % i obejmują: 

1. dopłata do pobytu mieszkańców gminy w domach  pomocy społecznej – 311.058,86zł. 

2. składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające zasiłki - 11.069,67zł  

3. wypłata zasiłków okresowych, jednorazowych i celowych – 16.530,50zł 

4. zasiłki stałe – 144.400,98zł 

5. bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 291.073,53zł 

6. usługi opiekuńcze – 16.776,92 zł. 

7. dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach – 35.021,90 zł 

8. opłata za pobyt w schroniskach dla bezdomnych – 18.151,10zł 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

Wydatki w tym dziale wynoszą 7.254,00zł i dotyczą pokrycia kosztów udzielenia edukacyjnej 

pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki 

szkolne dla uczniów najuboższych. Stypendia te zostały wypłacone: z dotacji – 5.803,20 zł. 

oraz ze środków własnych – 1.450,80 zł. 

Dział 855 – Rodzina 

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne i zlecone. Ogółem wynoszą one  

6.952.955,63 zł na planowaną kwotę 6.957.572,73zł. co stanowi 99,93 %. 

Wydatki na zadania własne to kwota 27.826,91zł na którą składają się: 

1) odsetki od nienależnie pobranego świadczenia podlegające zwrotowi do budżetu 

państwa – 90,35zł 

2) wspieranie rodzin -  asystent rodziny – 21.148,06zł  
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3) zwrot części wydatków dla rodziny zastępczych -  6.588,50 zł 

Wydatki na zadania zlecone ustawami gminie wynoszą 6.925.128,72zł. i obejmują: 

1. świadczenia wychowawcze – 5.082.559,00 zł 

2. świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego  – 1.800.939,13zł. 

3. karta dużej rodziny – 254,73 zł 

4. obsługa programu „Dobry start” – 715,86zł 

5. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 

za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 40.660,00zł 

 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 91,10 % tj. w kwocie 1.564.916,82zł. obejmują 

one: 

 gospodarka odpadami (odbiór odpadów od mieszkańców gminy) – 852.863,45 zł. 

 utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy – 5.474,10zł. 

 wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze”  – 21.593,82zł oraz 

kwota 225.348,09zł na zadanie inwestycyjne „Ocieplenie budynku ZGK  

w Grębkowie” 

 zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 186.069,46zł. 

 konserwacja i bieżące naprawy tego oświetlenia – 41.161,83 zł. 

 modernizacja oświetlenia ulicznego -  50.000,00zł 

 dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grębkowie na zadanie pn. 

"Zakup kosiarki i zamiatarki do ciągnika" kwota 40.000,00zł 

 zwrot części kary naliczonej za korzystanie ze środowiska zgodnie z wyrokiem sądu – 

kwota 25.342,48zł 

 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 79.911,15zł  w tym odbiór 

azbestu – 39.945,15zł,  pozostała kwota tj. 39.966,00zł to prace porządkowe  

i usuwanie dzikich wysypisk na terenie gminy. 

 usługi za odławianie bezpańskich zwierząt i inne działania związane z ochroną 

środowiska – 37.152,44zł 

 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 455.356,90zł., tj. w 83,21 % i jest to: 

  wyposażenie świetlic wiejskich działających na terenie gminy oraz wydatki na ich 

bieżące funkcjonowanie kwota 67.060,43zł, remonty 45.682,50zł, prace związane  

z utrzymaniem świetlic wiejskich – 7.500,00zł, rozbudowa świetlicy wiejskiej  

w miejscowości Polków-Daćbogi kwota 18.450,00zł oraz zakup wiaty  

do miejscowości Oszczerze na kwotę 12.000,00zł 

 dotacja podmiotowa na funkcjonowanie jednostek kultury – Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Grębkowie  - 299.663,97 zł,  

 wydatki w formie dotacji celowej na zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty  
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w zakresie kultury, dofinansowanie zadania pn. "Święto Plonów Gałki 2021" kwota 

5.000,00zł 

 Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 

 Wydatki w tym dziale w kwocie 28.474,87 zł. zostały wykonane w 54,45%  dotyczą: 

 wydatki związane z bieżącym utrzymaniem siłowni zewnętrznych,  przeglądy 

techniczne placów zabaw 3.149,50zł. 

 budowa siłowni zewnętrznej w Kopciach – 20.576,00zł 

 wydatki bieżące dotyczące placu zabaw w Leśngórze  -4.749,37zł 

 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne obciążające 

budżet roku 2022r. w kwocie 712.842,55zł składają się na nie: 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r. w działach: administracja publiczna w kwocie 

96.984,25zł, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.567,66zł, oświata  

i wychowanie – 357.686,21zł, pomoc społeczna – 18.203,59zł, rodzina – 5.118,70zł, których 

termin płatności przypada do końca marca 2022r. 

- zobowiązania z tytułu składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zapłaty 

za faktury, na które termin płatności przypada w 2022r. 

 

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2021r. nie wystąpiły. 

 

 Następna część informacji zawiera analizę wykonania zadań zleconych, które stanowią 

29,46%  ogólnej kwoty dochodów oraz 32,23% wydatków  budżetu gminy za 2021r. 
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S P R A W O Z D A N I E 

z realizacji zadań zleconych za 2021 rok 

 

Gmina  Grębków przedkłada informację z wykonania zadań finansowych z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, na które gmina otrzymuje dotacje 

celowe z budżetu Wojewody Mazowieckiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego za 2021 rok. 

 

I. Kwoty otrzymanych dotacji na zadania zlecone wg działów i rozdziałów. 

 

 

Dział Rozdział Plan Wykonanie % wykonania 

010   704 289,21 704 289,21 100,00 

  01095 704 289,21 704 289,21 100,00 

750   64 038,00 64 038,00 100,00 

  75011 48 227,00 48 227,00 100,00 

  75056 15 811,00 15 811,00 100,00 

751   919,00 919,00 100,00 

  75101 919,00 919,00 100,00 

801   49 326,05 48 605,55 98,54 

  80153 49 326,05 48 605,55 98,54 

855   6 927 191,73 6 925 128,72 99,97 

  85501 5 082 559,00 5 082 559,00 100,00 

  85502 1 803 002,00 1 800 939,13 99,89 

  85503 254,73 254,73 100,00 

  85504 716,00 715,86 99,98 

  85513 40 660,00 40 660,00 100,00 

Razem 7 745 763,99 7 742 980,48 99,96 

 

 

II .Wykorzystanie dotacji na finansowanie zadań zleconych: 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

 W dziale tym otrzymano dotację w kwocie 704.289,21 zł. z przeznaczeniem na zwrot 

części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego  

do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Zwrot z powyższego tytułu otrzymało  

595 rolników na łączną kwotę 690.479,62 zł. Pozostała  kwota 13.809,59zł. została 

przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania w sprawie  zwrotu podatku  
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Dział 750 -  Administracja publiczna 

 W 2021 r. w dziale tym otrzymano dotację w wysokości 64.038,00zł., która została 

przeznaczona na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw obronnych 

wojskowych w kwocie 48.227,00zł i obejmuje:  

 wynagrodzenia osobowe pracowników - 35.158,26 zł. 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne -  2.772,74 zł.  

 składki na ubezpieczenie społeczne  -  7.858,00 zł.   

 składki na fundusz pracy - 2.438,00 zł. 

oraz kwota 15.811,00zł. na Narodowy Spis Powszechny z przeznaczeniem na: 

 wydatki na dodatki spisowe – 15.246,00zł 

 aktualizacja programu – 565,00zł 

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

W 2021 roku gmina otrzymała dotację w kwocie 919,00 zł. na prowadzenie  

i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Grębków, która została przeznaczona na: 

- wynagrodzenia osobowe – 789,00 zł. 

- składki na ubezpieczenie społeczne – 130,00 zł. 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

 Otrzymana dotacja w kwocie 48.605,55zł. została przeznaczona na zapewnienie 

uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych.  

Dział 855 – Rodzina 

 W 2021 roku otrzymano dotację w kwocie 6.925.128,72zł  którą przeznaczono na: 

 

1. świadczenia wychowawcze – 5.082.559,00 zł. z tego: 

- świadczenia społeczne – 5.057.514,24 zł 

- wynagrodzenia osobowe – 18.000,00zł 

- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.227,43 zł 

- składki na fundusz pracy – 161,70 zł 

-  wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych (zakup druków, materiałów   

biurowych, szkolenia itp.) – 3.655,63 zł 

2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne i  rentowe z ubezpieczenia społecznego  - 1.800.939,13 zł.: 

    - świadczenia społeczne  - 1.653.099,98 zł.   

    - wynagrodzenia osobowe – 35.206,69 zł. 

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.367,33 zł.     
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 - składki na ubezpieczenia społeczne – 102.597,59 zł.  

    - składki na fundusz pracy – 595,82 zł.  

    - wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych (zakup druków, materiałów biurowych, 

porto, szkolenie itp.) - 3.521,48 zł. 

    - odpis na zakładowy fundusz socjalny – 1.550,24 zł.   

3. Karta Dużej Rodziny – 254,73 zł 

4. Wspieranie rodziny (wydatki związane z obsługą)– 715,86 zł  

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne – 40.660,00zł  

 

Szczegółową realizację dochodów i wydatków na zadania zlecone zawierają odpowiednio 

załączniki nr 3 i nr 4.       
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Informacja o stanie mienia komunalnego 

Gminy Grębków za rok 2021  

 

 Według ewidencji księgowej stan mienia komunalnego wg poszczególnych rodzajów 

na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco: 

 

I. Grunty stanowiące własność Gminy to wielkość 251,6227 ha o wartości 1.345.742,93zł, 

w tym: 

1.   Grunty zajęte pod drogi gminne i lokalne - 224,0709 ha,  

2.   Grunty pod zabudową – 9,5138 ha, 

3.   Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste – 0,0465 ha 

4.   Pozostałe grunty to 17,5115 ha 

 

II. Budynki i budowle o łącznej wartości – 12.030.328,89 zł 

 w tym: 

1. Obiekty szkolne, których ogólna wartość wynosi  - 7.302.432,81 zł 

2. Pozostałe budowle oświatowe – 167.290,33 zł 

3. Obiekty związane z ochroną przeciwpożarową -1.230.799,32 zł 

4. Świetlice wiejskie – 581.430,23 zł 

5. Budynki bibliotek - 459.229,73 zł  

6. Tereny znajdujące się przy bibliotekach – 180.814,19zł 

7. Budynki związane z ochroną zdrowia – 1.414.543,89 zł 

8. Budynek administracyjno – mieszkalny – 403.414,03 zł. 

9. Pozostałe budynki – 168.743,22 zł 

10. Siłownie zewnętrzne i place zabaw – 121.631,14zł 

 

III. Urządzenia zaopatrujące w wodę o wartości  8.946.776,96 zł,   

na które składają się: 

- stacje uzdatniania wody 4 szt. 

- sieci wodociągowych 116,6 km 

 - przyłączy wodociągowych. 58,2 km, 

 - liczba przyłączy – 1.504 szt. 

 

 IV. Środki transportu o wartości 1.398.138,19 zł, 

na które składają się : 

- samochód osobowy -  wartość 64.000,00 zł, 
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- samochody specjalistyczne OSP -  wartość 1.053.538,19 zł, 

- autobus szkolny -  wartość 280.600,00 zł, 

 

V. Maszyny i urządzenia techniczne stanowią wartość brutto 876.772,07 zł 

Wartość posiadanego przez Gminę Grębków mienia komunalnego brutto na dzień 

31 grudnia 2021 r. wyniosła   34.597.759,04 zł. 

 

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem uzyskane w roku 2021 przedstawiają się 

następująco: 

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem Plan 2021 r. Wykonanie 2021 r. 

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 

użytkowanie wieczyste nieruchomości 
150,00 0,00 

Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych 
50.000,00 31.903,14 

Wpływy z nabycia i zmiany prawa 

własności składników majątkowych 
100.000,00 8.135,00 

Odsetki od nieterminowych wpłat 500,00 0,00 

Razem 150.650,00 40.038,14 

 

Natomiast wydatki poniesione z tego tytułu w 2021 roku kształtują się następująco: 

 

Wydatki: Plan 2021r. Wykonanie 2021 r. 

Zakup materiałów i wyposażenia 35.000,00 20.617,29 

Zakup energii 12.000,00 9.583,44 

Zakup usług remontowych 8.000,00 0,00 

Zakup usług pozostałych 88.000,00 59.777,60 

Razem 143.000,00 89.978,33 

 

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w mieniu komunalnym miały miejsce 

następujące zmiany: 

1. dokonano sprzedaży działki nr 162 w miejscowości Leśnogóra za kwotę 8.135,00 zł.  

2. dokonano przebudowy  i modernizacji dróg gminnych: 

- drogi gminnej w miejscowości Stara Sucha za kwotę 473.977,68zł 

- drogi gminnej w miejscowości Proszew A – Proszew B za kwotę  390.948,17zł 

- drogi gminnej w miejscowości Aleksandrówka – za kwotę 222.531,64zł 
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3. dokonano modernizacji oraz przebudowy dwóch budynków OSP tj.  

w miejscowościach Gałki i Pobratymy na łączną kwotę 202.995,05zł. 

4. zakupiono zestaw narzędzi hydraulicznych dla OSP Gałki – 57.700,00zł 

5. zakupiono samochód strażacki dla OSP Stara Sucha – 56.000,00zł 

6. wykonano monitoring oraz rozbudowano sieć internetową w Szkole Podstawowej  

w Kopciach – 14.951,65zł 

7. wykonano modernizację oświetlenia ulicznego za kwotę 50 000zł.  

8. ocieplono budynek ZGK w Grębkowie – 225.348,09zł 

9. rozbudowano budynki świetlic wiejskich w Polków-Daćbogi i Oszczerze – 

30.450,00zł   

10. wykonano siłownię zewnętrzną w Miejscowości Kopcie – 20.576,00zł  

 

 Prawo własności na grunty gminy jest uregulowane w księgach wieczystych 

prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Węgrowie. 

Gmina Grębków nie posiada praw majątkowych o ograniczonych prawach rzeczowych, 

użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, ani udziałów w spółkach akcyjnych. 

W 2021 roku nie wystąpiła komunalizacja gruntów, nie było prywatyzacji mienia, nie 

dokonano przekształceń użytkowania wieczystego.  
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SPRAWOZDANIE 

z realizacji zadań inwestycyjnych 

w 2021 r. 

Realizację zadań inwestycyjnych w 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie:    

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego 

Planowane 

kwota  

na 2021r. 

Wykonanie 

na 

31.12.2021r. 

1  Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żarnówka - kol. Żarnówka 50 000,00 45 239,40 

2 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Grębków 1 100 000,00 0,00 

3 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 697 na odcinku od km ok. 13+939 do km ok. 

15+326 w miejscowości Stawiska, gmina Grębków, powiat węgrowski, 

województwo mazowieckie” 
30 000,00 0,00 

4 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 697 na odcinku od km ok. 13+939 do km ok. 

15+326 w miejscowości Polków-Sagały, gmina Grębków, powiat węgrowski, 

województwo mazowieckie” 
30 000,00 0,00 

5 

Modernizacja drogi powiatowej nr 2252W Milew (granica powiatu)-Trzebucza-

Kózki w miejscowości Trzebucza km 1+243 do km 1+583, długość odcinka 0,34 

km" 
163 000,00 162 253,63 

6 
Dotacja celowa na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 4248W Cierpięta- 

Grębków - Wyszków od km 11+288,00 do km 12+287,00 o dł. 999mb" 
190 000,00 0,00  

7 

 Dotacja celowa na zadanie pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2252W  Milew 

(granica powiatu) – Trzebucza – Kózki w miejscowości Trzebucza km 0+970 – 

1+243”. 

141 600,00 141 589,00 

8 
Dotacja celowa na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr 4248W Cierpięta- 

Grębków - Wyszków na odcinku Żarnówka-Grębków" 
200 000,00 198 838,00 

9 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stara Sucha 475 000,00 473 977,68 

10 Przebudowa drogi gminnej nr 42111W Polków-Sagały - Ziomaki 30 000,00 5 412,00 

11 Przebudowa drogi gminnej Proszew A - Proszew B 395 000,00 390 948,17 

12 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Aleksandrówka 230 000,00 222 531,64 

13 
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 

informacyjnego w zakresie administracji i geoinformacji 
346,94 0,00 

14 Zakup serwera do Urzędu Gminy Grębków 14 000,00 11 880,00 

15 
Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej 

Pobratymy 
70 000,00 68 092,00 

16 
Rozbudowa budynku i przebudowa dachu remizy strażackiej na działce nr ewid. 282 

w miejscowości Gałki 
135 000,00 134 903,05 

17 Zestaw narzędzi hydraulicznych dla OSP Gałki 64 990,00 57 700,00 

18 Samochód strażacki dla OSP Stara Sucha 60 000,00 56 000,00 

19 Wykonanie monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Kopciach 5 850,00 5 811,60 

20 Rozbudowa sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Kopciach 9 150,00 9 140,05 

21 Modernizacja oświetlenia ulicznego  50 000,00 50 000,00 

22 Ocieplenie budynku ZGK w Grębkowie  226 000,00 225 348,09 

23 
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grębkowie na zadanie pn. 

"Zakup kosiarki i zamiatarki do ciągnika" 
40 000,00 40 000,00 

24 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Polków-Daćbogi 20 000,00 18 450,00 

25 Zakup wiaty stalowej do miejscowości Oszczerze 12 000,00 12 000,00 

26 Budowa siłowni zewnętrznej w Kopciach 21 800,00 20 576,00 

 R A Z E M 3 763 736,94 2 350 690,31 
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Zadania inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z planem na łączną kwotę 2.350.690,31zł.  

Nie wykonano następujących zadań inwestycyjnych  tj. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej  

nr 697 na odcinku od km ok. 13+939 do km ok. 15+326 w miejscowości Stawiska, gmina 

Grębków, powiat węgrowski, województwo mazowieckie” na zaplanowaną kwotę 30.000,00zł 

, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 697 na odcinku od km ok. 13+939 do km ok. 15+326  

w miejscowości Polków-Sagały, gmina Grębków, powiat węgrowski, województwo 

mazowieckie” na zaplanowaną kwotę 30.000,00zł, dotacja celowa na zadanie pn."Przebudowa 

drogi powiatowej nr 4248W Cierpięta- Grębków - Wyszków od km 11+288,00 do km 

12+287,00 o dł. 999mb" na zaplanowaną kwotę 190.000,00zł, „Regionalne partnerstwo 

samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego  

w zakresie administracji i geoinformacji” na zaplanowaną kwotę 346,94zł. 
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Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  

na lata 2021 – 2027 w odniesieniu do 2021 roku. 
 

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.). 

Na podstawie art. 267 ust.1 i 3 w/w ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy 

oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. 

 

Uchwałą Rady Gminy Grębków nr XVII/125/2020  z dnia 30 grudnia 2020 r. została przyjęta 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grębków na lata 2021 – 2026. 

 

W trakcie 2021 roku wprowadzono do WPF następujące zmiany: 

1. Uchwała Nr XVIII/144/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 13 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2021 – 

2027 

2. Uchwała Nr XIX/152/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2021 – 2027 

3. Uchwała Nr XX/160/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2021 – 2027 

4. Uchwała Nr XXI/162/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2021 – 2027 

5. Uchwała Nr XXII/166/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2021 – 

2027 

6. Zarządzenie nr 113/2021 Wójta Gminy Grębków z dnia 12 października 2021 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2021 – 

2027 

7. Uchwała Nr XXIII/175/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 17 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2021 – 

2027 

8. Uchwała Nr XXV/184/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2021 – 

2027 

 

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków 

bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej 

wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony 

o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości. 
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Wieloletnia prognozę finansową dla Gminy Grębków opracowano na lata 2021 – 2027 

określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024. Prognozę kwoty długu 

sporządzono na lata 2021 – 2027 tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. 

 

Planowane dochody i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie 

możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach oraz wg współczynników 

wskazanych przez Ministerstwo Finansów. 

 

Ujęte dane w WPF są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na rok 2021 wraz 

z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 grudnia 2021 r. 

 

Ich wykonanie przedstawia zestawienie: 

 

Wyszczególnienie Plan WPF Plan Wykonanie 
% wyk. do 

WPF 

% wyd. do 

budżetu 

Dochody w zł. 26.078.785,99 26.078.785,99 26.283.485,17 100,78 

  

100,78 

  w tym;       

dochody bieżące 23.040.983,57 23.040.983,57 23.326.380,53 101,24 101,24 

dochody 

majątkowe 
3.037.802,42 3.037.802,42 2.957.104,64 97,34 97,34 

Wydatki w zł. 
26.482.080,11 26.482.080,11 24.021.775,15 

90,71 

  

90,71 

  w tym: 

wydatki bieżące 22.718.343,17 22.718.343,17 21.671.084,84 95,39 95,39 

wydatki 

majątkowe 
3.763.736,94 3.763.736,94 2.350.690,31 62,46 62,46 

(-) deficyt (+) 

nadwyżka 
-403.294,12 -403.294,12 2.261.710,02   

Przychody 878.974,12 878.974,12 2.635.881,34   

Rozchody 475.680,00 475.680,00 475.680,00   

 

 

 

Ogólne wykonanie planu dochodów na poziomie 100,78 % planu rocznego oraz wykonanie 

planu wydatków na poziomie 90,71 % wskazuje na rytmiczną i zgodną z upływem czasu ich 

realizację.  

 

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 1.228.000,00 zł i wynika ono w całości  

z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych. 

 

Spełnione są wymagania art.243 ustawy o finansach publicznych. 
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Informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej 

za 2021 r. 

 

Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Okres realizacji 
Łączne nakłady 

finansowe 
Plan na 2021 r. 

Wykonanie 
% wykonania 

na  31.12.2021r. 

1 Przebudowa drogi gminnej nr 42111W Polków-Sagały - 

Ziomaki 
2021-2023 1.030.000,00 30.000,00 5.412,00 18,04 

2 

Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 697 na odcinku od 

km ok. 13+939 do km ok. 15+326 w miejscowości 

Stawiska, gmina Grębków, powiat węgrowski, 

województwo mazowieckie” 

2021-2022 65.000,00 30.000,00 0,00 0,00 

3 

Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 697 na odcinku od 

km ok. 13+939 do km ok. 15+326 w miejscowości 

Polków-Sagały, gmina Grębków, powiat węgrowski, 

województwo mazowieckie” 

2021-2022 65.000,00 30.000,00 0,00 0,00 

4 
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Żarnówka - kol. Żarnówka 
2021-2022 150.000,00 50.000,00 45.239,40 90,48 

5 
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Grębków 
2021-2024 2.700.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 

  Ogółem   4.010.000,00 1.240.000,00 50.651,40 4,08 

 

Zadanie nr 2, 3 i 5  jest planowane do wykonania w latach następnych
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