
UCHwAŁA BUDŻETowA MIAsTA ŻynłnoowA NA RoK 2018

NrLl372ll7
RADY MIASTA żynłRnowł

z dnia 21 grudnia 2017 ľ.

Napodstawie aľt. l8 ust. 2pkt4, pkt 9lit. d) i lit i) ustawy zđnia 8 marca 1990ľ.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z2017 r. poz. 1815 zpőżn. zm.) oraz art.2I2, art. Ż13, art.

214, art.2I5, afi. 222, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o ťtnansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2011) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co

następuje:

s1.
1. Dochody włącznej kwocie 197.034.737,42zŁ,

w tym:

1) dochodybieŻące w kwocie: 159.095.335,89 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 37.939.40l,53 zł,

zgodnie zzałącznikiem nĺ 1 đo niniejszej uchwały.

$2.

1. Wydatki włączĺej kwocie

w tym:

1) wydatkibieżące w kwocie

2) wydatki majątkowe w kwocie

225.634.737,4Ż zł,

I55.468.798,04 zł,

70.165.939,38 zł,

- wydatki zgodnie zzú'ącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- wydatki majątkowe zgodnie zzałącznikiem nĺ 2ado niniejszej uchwały.

s3.
1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budzetu w kwocie

28.600.000,00 zŁ, któľy zostanie pokľyy przychodami pochodzącymi ze sprzeđaŻy

papieľów waľtościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 28.600.000,00 zł.

2. Pľzychody budzetu stanowią kwotę 34.000.000,00 zł - zgodnie zZał. Nr 3 do Uchwały.

3. Rozchody budzetu stanowią kwotę 5.400.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nľ 3 do

niniejszej uchwały.



s4.
1 . Ustala się limit zobowiązań z týtúu emisji papieľów waľtościowych i kredytów na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 28.600.000,00 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów waľtościowych -

5.400'000'00 zł

$s.
1. Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie

5.000.000'00 zł.

2. Kwoty wydatków przypadających do spłaty w danym ľoku budżetowym zgodnie

zzawartymi umowami z tytułu poręczen i gwarancji udzielonychpľzez Miasto w kwocię

1.230.000'00 zł.

s6.
1. Rezeľwę ogólną w wysokości 226.000,00 zł,

2. Rezeľwy celowe w wysokości 504.000,00 zł

- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

$7.

Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodaľowanie odpadami komunalnyni

wkwocie 4.925.088,00 zl oraz wydatki w kwocie 4.925.088,00 zł na pokľycie kosztów

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

$8.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administľacji rządowej i innych

zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie zzaŁącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z rcalizacją zadan ľealizowanych w drodze umów

lub poľozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem

nr 5 do niniejszej uchwały.

se.
1. Ustala się dochody z ty:llłu wydawania zezwolen na sprzedaz napojów alkoholowych

w kwocie 710.000,00 zł oruz wydatki na ręalizację zadań okľeślonych w gminnym



programie pľof,rlaktyki i rozwiązywania pľoblemów alkoholowych w kwocię

664.600,00 zŁ.

2. Ustala Się wydatki na realizację zadan okľeślonych w gminnym pľogramie

przeciwdziałania narkomanii w kwocie 45.400,00 zł.

$ 10.

Ustala się dochody ztytułuopłat i kaľ zakoľzystanie ze śľodowiska w kwocie 150.000'00

zł oraz wydatki w wysokości 150.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy

pľawo ochľony śľodowiska.

s 11.

1. Dotacje podmiotowe dla:

1) Miejskich instýucji kultury nałącznąkwotę 4.800.000,00 zł,

2) działających na teľenie Miasta publicznych i niepublic znych przedszkoli, szkół

na kwotę 2.710.500,00 zł.

- zgodnie zzałącznikiem nľ 6 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów

publicznych - zgodnie zalącznikiemnr 7 do niniejszej uchwały.

s 12.

Wydatki budżetu gminy na zađania inwestycyjne w 2018 ľoku nieobjęte

przedsięwzięciami wieloletniej pľognozy finansowej, zgodnie z zaŁącznikiem nľ 8 do

niniejszej uchwały.

$ 13.

Upoważnia się Pľezydenta do:

1) zaciągania kľedytów na pokľycie występującego w ciągu roku przejściowego deÍicýu

budzetu do wysokości 5.000.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakľesie wydatków na uposażenia

i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ľamach działu klasyfikacji budżetowej,

3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakľesie rocznych zadan inwestycyjnych

w ramach działu klasyfikacji budżetowej nie powodujących zmian w programie tych

zadan,tzn.bezmożliwościrezygnacjizprzyjętychzadan i wpľowadzanianovłychzadan,

4) udzielania w ľoku budzetowym poŻyczek do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł,



5) udzielania w ľoku budżetowym poręczeń i gwaľancji doŁącznej kwoty 5.000.000'00 zł,

6) lokowania wolnych śľodków budzetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

s 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Pľezydentowi Miasta Żytardowa.

$ ls.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku

Urzędowym Woj ewództwa Mazowieckiego.

PRZEWODNlCZĄoY
RADY ZYRARDOWA



Uzasadnienie opĺsowe do budżetu na 2018 rok

PJanowane dochody Miasta na20l8 ľok wynoszą

ogółem:

w tym:

_ dochody majątkowe

_ dochody bieżące

ztego:

- subwencja ogólna

. część oświatowa

. część wyľównawcza

o częśó ľównoważąca

l97.034.737,42 zł

37.939.401,,53 zl

159.095.335,89 zl

32.240.229,00 zł

29.064.618,00 zł

2.293.029,00 zł

882.582,00 zł

- dotacje

o dotacje narcalizację zadan zleconych 37.146.459,00 zł,

w tym:

- dotacje na pľowadzenie i aktualizację rejestľu wyboľców 7.8l7,00 zł

o dotacje narealizację zadanwłasnych 3.761.510,00 zł,

w tym:

- dotacje na dopłaty do pľzedszkoli l .33 1 .310'00 zł

- dotacja otrzymanaz Ministerstwa Spoľtu l2|.l00,00 zł

- pozostałe dotacje narea|izację zadanwłasnych 2.309.100,00 zł

o dotacje narealizację zadańna mocy poľozumień między JST l .087.365,13 zŁ

o dotacje celowe w ľamach progľamów Íinansowanych z udziałem środków unijnych

22.938.820,29 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 41.l34.42l,00 zł

Przedstawione do budzetu wielkości dochodów na 2018 rok zostały okľeślone na aĺalizy

tľendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach oraz przęwidywanego wykonania ľoku

2017.

W budżecię na 2018 rok przyjęto podane przez Ministra Rozwoju i Finansów w piśmie

5T3.4750.37.2017 z dnia 12 pażdziernika}}l7 roku planowanę kwoty poszczególnych części
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subwencji ogólnej oľaz planowane kwoty dochodów ztýliluudziału we wpływach z podatku

dochodowego od osőb fizycznych.

Subwencja ogólna planowana na2018 rok jestniŻsza o 118.693,00 zł od kwoty przyznanej

w ľoku 201'7, z czego;

- część, oświatowa wzľosła o: l.029.442,00 zł

- część, wyrównawczazmalałao: 5l8.463,00 zł

- część ľównoważącazmalałao: 629.672,00 zł

Wielkość dotacji celowych i dochodów na rea|izację zadan zleconych z zakresu administracji

rządowej pľzyjęto w oparciu o pisemną informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Warszawie z dnia}  paŹdziernika}}l7 ľ. nr. FIN-L3I11.23.30.2017.

Dotacje celowe zIJEnaprzedsięwzięcia finansowane zudziałem śľodków, o których mowa

w aľt.5 ust.1 pkt 2i3 u.f.p. wynoszą 22.938.820,29 zł.

Wpłynvy z tytlsłu opłat za gospodaľowanie odpadami komunalnymi ptzez właścicieli

nieruchomości pľognozowane sąna20I8 rok w wysokości 4.925.088,00 złipÍzeznaczone są

na pokľycie kosztów związanych z rea|izacją zadan funkcjonowania systemu gospodaľowania

odpadami komunalnymi w 100 oÁ - rozdział'90002.

Planowane wydatki Miasta na ľok 2018 wynoszą

ogółem: 225.634.737,42 zł

w tym:

_ wydatkĺ majątkowe 70.165.939,38 zł

z tego:

- wydatki inwestycyjne 65.765.939,38 zł

- zakupy inwestycyjne 3.187.000,00 zł

- dopłaty do spółki AQUA 693.000,00 zł

- dopłata do instalacji do produkcji energii ze źrődeł odnawialnych na budynkach

mieszkalnych na teľenie miasta Żyrarđowa_ 500.000,00 zł.

- wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadan

inwestycyjnych 20.000,00 zł



J

- wydatkĺ bieżące

W struktuľze wydatków znaczącą kwotę stanowią wydatki na:

- oświatę i wychowanie

- edukacyjną opiekę wychowawczą

- ľodzinę

- gospodarkę mieszkaniową

- pomoc społeczną

Rozchody_ wykup obligacjĺ

Pľzychody _ emĺsja obligacjĺ

155.468.798,04 zł

48.704.9lI,90 zł

1.886.442,00 zł

37.483.860,00 zł

27.904.218,23 zł

8.116.404,26 zl

5.400.000'00 zł

34.000.000,00 zł

Dochody przewidziane do zrealizowania w roku 2018 zabęzpieczĄą pokľycie niezbędnych

wydatków bieŻących związanych z ľealizacją podstawowych zadan w zakľesie

fu nkcj onowani a M i asta or az rc alizacj ę wydatkó w m aj ątko lvyc h.

Kwoty planowanych na 2018 ľok dochodów zawięĺa załącznik Nľ 1, wydatków - załącznik

Nr 2.
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UZASADNIENIE oPISowE Do PLANU DoCHoDow BUDŻETU

MIASTA NA ROK 2018

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 7.873.694,00 zł

W dziale tym:

_ dochody bieżące planowane są na kwotę 245.000'00 zł.

_ dochody majątkowe planowane są na kwotę 7.628.694,00 zł.

Rozdz. ó0014 _ I)ľosi nulrliczne nowiatowe - 1.037.365^13 zł

Dochody bieŻące planowane są na kwotę 200.000,00 zł.

- zaplanowane dochody w wysokości 200.000,00 zł stanowią śľodki, jakie miasto otrzymuje

w ramach porozumienia od Staľostwa Powiatowe go w Żyrardowie. Śľodki przęznaczane są

na bieŻące utľzymanie powi atowych dľó g publicznych.

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 837.365,|3 zł.

- zaplanowane dochody w wysokoŚci 837.365,13 zł stanowią śľodki w ľamach zawartego

porozumienia Miasta z Powiatem w spľawie ťtnansowania zadania z zakresu zarząđzania

dľogami z budzetőw jednostek samoľządu teľytorialnego. Śľodki ptzeznaczone zostaną

zarealizację zadania pn. ,,Pľzebudowa ul. Stefana Żeromskiego''. Celem zadaniajest poprawa

bezpieczeÍlstwa w ruchu drogowym.

Rozdz. 60016 - Dľoeĺ publĺczne emĺnne - 6.83ó.328.87 zł

Dochody bieŻące planowane są na kwotę 45.000,00 zł.

- dotacje cęlowe z IJE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków europejskich,

o których mowa w aľt. 5 ust.l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ľamach budżetu

śľodków euľopejskich na rea|izację pľojektu pn. ,,Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem

przemian społeczno _ gospodaľczych" w ľamach konkuľsu ,,Modelowa Ręwitalizacja Miast''

w kwocie 45.000,00 zł ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu opeľacyjnego

Pomoc Techniczna 201 4-2020.

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 6.79I.328,87 zŁ.

_ dotacje celowe w ramach pľogramów Íinansowanych z udziałęm śľodków euľopejskich oraz

środkówoktóľychmowawaľt.5 ust 3 pkt5lit. aibustawylubpłatności wľamachbudżetu
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środków euľopejskich z wyłączeniem, realizowanych oÍaz jednostki samorządu

terýorialnego:

* kwota 190.452,96 zł _ w związku z dofinansowaniem zadania pn. ,,Redukcja emisji

zanieczyszczeń powietrza w Żyľardowie poprzez budowę paľkingów ,,parkuj i Jędż" -

Redukcja ruchu samochodowego i popľawa jakości powietrza". Zadanie ľealizowane

w paľtneľstvłie z Gminą Gľodzisk Mazowiecki w foľmule zaprojektuj i wybuduj.

* kwota 6.600.875,9l - w związku z dofinansowaniem zadania pn. ,,Redukcja emisji

zanieczyszczeń powiettza w gminach południowo - zachodniej części Waľszawskiego

obszaľu Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Roweľowych _ Etap

I''. Celem zadania jest poprawa jakości powietľza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczen

powodowanych przez motoryzację indywidualną. Ściezki ľowerowe będą pełnić funkcje

korytarzy tľanspoľtowych i ich rcalizacjaprzyczyni się do szerszego wykoľzystania transpoľtu

niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych'

nizszej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niŻszego zatł'oczenia i popľawy

bezpieczeŕlstwa dro gowe go.

DZI^Ł 630 TURYSTKA - 9.ó88'00 zł

Rozdz. 63003 _ Zadania w zakľesĺe upolľszechniania tuľvstvki - 9.ó88.00 zl

Dochody bieŻące

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków euľopejskich,

októrych mowa w aľt.5 ust.l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6lub płatności w ľamach budżetu

śľodków europejskich - środki na rcalizację projektu pn. ,,Wiľtualny Warszawski obszaľ

Funkcjonalny (Viľtual WoF)'' w kwocie 9.688,00 zł. Dofinansowanie tego projektu pochodzi

ze śľodków Euľopejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Pľo gľamu opeľacyj nego Woj ewó dztw a Mazowi ecki ego na lata 20 | 4 -2020 .

DZIAŁ 700 GosPoDARKA MIESZKANIOWA - 29.718.900'00 zł

W dziale tym będą ľealizowane dochody z najmu i dzierŻawy składników majątkowych

jednostki samorządu terytoľialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora ťlnansów

publicznych, innych umów o podobnym chaľakteÍze oÍaz wpływy dotyczące gospodaľki

gľuntami i nieruchomościami.



6

W dziale tyn:

_ dochody bieżące planowane są na kwotę 13.902.900,00 zł.

_ dochody majątkowe planowane są na kwotę 15.81ó.000,00 zł.

Ilozdr'.7ooo4 - Rlĺżne ieĺlnosŕkiohsłlloi ki mĺeszkaniowei - 11.191.000.00 zł

Dochody bieŻące planowane są na kwotę l0.470.000,00 zł.

- przychody z czynszőw oraz odpłatności, pobieľanych ptzez spółkę P G M ,,Żyrarđőw"

i innych zarządcőw, przekazywanych do gminy w ľamach sprawowanego przez nich

zarządzania komunalnymi zasobami budynków mieszkalnych i obiektów oraz lokali

użýkowych wwysokości 10.470.000,00 zł. W roku 2018 planuje się wykonaó dochody

zwlw tytułu na jeszcze v,ryŻszym poziomie anizeli w ľoku bieŻącym w związku z najmem

pomieszczeń w budynkvprzy ulicy Waryńskiego 1.

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 72l.000,00 zł.

- środki z funduszu dopłat z Banku Gospodarstwa Kľajowego w wysokości 721.000,00 zł

na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) pľzy ulicy Waryńskiego

o powierzchni użytkowej |729,33 m2 iliczbie mieszkań w ilości 43.

Rozdz. 70005 - Gospodaľka eruntami i nĺeľuchomościami - 18.455.000.00 zł

Dochody bieżące planowane są na kwotę 3.405.000,00 zł w tym:

- wpływy z opŁat rocznych za uŻytkowanie wieczyste gruntów pÍzez osoby ťlzyczne i prawne

oraz zarządu jednostek samorządowych w wysokości 1.500.000,00 zł,

- wpłylvy czynszu za wydzierżawienie nieľuchomości stanowiących własność Miasta

w wysokości 1.515.000,00 zł,

- wpływy z usług w wysokości 300.000,00 zł.

- śľodki ottzymane przez miasto narea|izację pľojektu pn. ,,Rewitalizacja Miasta Żyrardowa

motorem przemian społeczno gospodarczych'' w ramach konkursu ,'Modelowa

Rewitalizacja Miast'' w kwocie 90.000,00 zł ze środków Funduszu Spójności w ľamach

Programu opeľacyjnego Pomoc T ęchniczna 20l 4-2020.

Dochody majątkowe planuje się na poziomie vĺyŻszym w stosunku do lat ubiegłych,

na podstawie infoľmacji dotyczącej liczby nieľuchomości stanowiących zasoby komunalne

miasta oraz oferty skierowanej do inwestorów. Niektóľych działek nie udało się spľzedaó

z uwagi na aspekty foľmalno-prawne dlatego ich spľzedaŻ nastąpi w 2018 ľoku.
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Dochody majątkowe planowane są na kwotę l5.050.000,00 zł w tym:

_ wpłaty osőb ťlzycznych uiszczane w związku z ptzekształceniem prawa użýkowania

wieczystego w prawo własności w wysokości 50.000,00 zł,

- wpływy ze sprzedaŻy majątku gminnego (lokale mieszkalne, nieruchomości) w wysokości

l5.000.000,00 zł.

Planowana sprzedaŻ nieruchomości w 2018 roku dotyczy m. in' nieľuchomości

pod zabudowę usługową, usługowo-mieszkaniową i mieszkaniową wieloľodzinną,

jednorodzinną jak ľównież sprzedaŻ lokali mieszkalnych w tľybie przetargu.

od2017 ľoku Miasto podjęło działaniapľomocyjne, mające na celu zachęcenie potencjalnych

inwestorów do podejmowania pľzedsięwzięć na terenach miasta Żyrardowa. ZałoŻony

na20l8 rok plan ma nawzględzie bogatą ofeľtę nieľuchomości i gruntów przeznaczonych

nasprzedaŻ.

Rozdz. 70095 - Pozostała ĺlziałalność. _ 72.900^0o zł

- dochody bieŻące planowane są na kwotę 27.900,00 zŁ.

- dochody majątkowe planowane są na kwotę 45.000,00 zł.

WyŻej wymienione dochody dotyczą dotacji celowej z UE pozyskanej pÍzez miasto

narealizację projektu pn. ,,Rewita|izacja Miasta Żyrardowa motoľem pľzemian społeczno _

gospodarczych'' w ramach konkursu ,,Modelowa Rewitalizacja Miast'' w kwocie 72.900,00 zł

ze śľodków Funduszu Spójności w ramach Programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-

2020.

DZIAŁ 7LLDZI'AŁALNoŚĆ UsŁUGowA - 68.397,00 zł

Rozdz. 71003 - Bĺuľa planowania pľzestrzennego- 68.397.00 zł

Dochody bieŻące

Kwota w wysokości 68.397,00 zł stanowi wpłwy z usług świadczonych przez Miejski

Zespőł Uľbanistyczny narzecz ościęnnych gmin w zakľesie:

- proj ektów mi ej scowych planów zago spodarowania pľz estrzennego,

- projektów ich zmian,

- studiów uwaľunkowań i kierunków zagospodaľowania gmin.
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DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - l.427.357,40 zł

W dziale tym dochody obejmują dotacje celowę otľzymane zbudŻetu państwa na rea|izację

zadan bieŻących z zakresu administracji rządowej oľaz innych zadan zleconych gminie

(związkom gm in) ustawam i' or az pozostałą działalność, :

Rozdz. 7501L - Uľzedv woiewódzkie - 32ó.759.00 zł

Dochody bieŻące

- dotacja przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na realizację zadań rządowych

przez (IJrząd Stanu Cywilnego oraz w zakľesie Ewidencji Ludności) w wysokości

326.759,00 zł.

Rozdz. 75023 _ Uľzedv Gmin _ 34.028.40 zł

Dochody bieŻące:

- dotacje celowe z UE na pľzedsięwzięcia finansowane z udziałem śľodków euľopejskich,

októľychmowawaľt.5 ust.l pkt 3 oľaz ust.3 pkt 5 i 6 wkwocie 10.800,00 zł. Dochody

w ramach tej grupy zaplanowane zostały na dodatek dla kooľdynatora w pľojekcie

narealizację zadania ,,Stwoľzenie warunków dla spľawnego wdraŻania instľumentu

Zintegrow anych Inwestycj i Teľytorialnych w Mieście Żyrardőw.

- dotacje celowe z IJE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków euľopejskich,

októrych mowa w aľt.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach

budzetu środków europejskich _ środki na realizację pľojektu pn. ,,Szkoła bliżej nauki _

stworzenie w 7 gminach Warszawskiego obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania

opaľtego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji

nauczycielek i nauczycieli w zakľesie pľacy metodą eksperymentu, wyposażenię szkół

w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przeđmiotów przyrodniczych oraz rozwoj

kompetencji uczniów i uczennic w zakresie pľzedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez

realizację pľojektów edukacyjno _ badawczych'' w kwocie 23.228,40 zł. Pľojekt realizowany

w paľtnerstvłie z Centrum Nauki Kopeľnik w ramach Regionalnego Programu operacyjnego

Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Pľioľytetu X Edukacja dla rozwoju ľegionu

Działanie l0.1 Edukacja ogólna i przedszkolna PoddziaŁanie 10.1.2 Edukacja ogólna

w ramachZlT.
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Rozdz. 7507s _ Pľomocia iednostek oľzeĺlu feľvtoľialnepo - l6.272.9o zł

Dochody bieŻące

- środki otľzymane z dotacji celowej z UE na realizację pľojektu ,,Rewitalizacja Miasta

Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodaľczych'' w ramach konkursu,,Modelowa

Rewitalizacja Miast'' w kwocie 16.272,90 zł.

Rozdz. 75095 _ Pozostała działalność _ 1.050.297,l0 zł

Dochody bieżące

- zaplanowane dochody w wysokości 500,00 zł dotyczą opłat za wydane koncesje

dla taksówek,

- dotacje celowe w ľamach pľogľamów finansowanych z udziałem śľodków europejskich oraz

śľodków o któľych mowa w aľt. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu

śľodków europejskich - śľodki otrzymane na realizację projektu ,,Rewitalizacja Miasta

Żytardowa motoľem przemian społeczno-gospodarczych'' w ramach konkursu,,Modelowa

Rewitalizacja Miast'' w kwocie l.049.797,l0 zł.

DZl^Ł 75l URZĘDY NACZELNYCH oRGANow wŁADzY PAŃsTwowEJ,
KONTROLI I ocHRoNY PRAWA ORAZ SĄDowNIcTwA - 7.81'7,00 zł

Rozdz. 75101 - Uľzedv naczelnvch właĺlzv neństĺľorľei. kontľoli i ochľonv

pľawa_7.8l'7.00 zł

Dochody bieżące

_ dotacje celowe otzymane z budŻętu państwa na rcalizację zadań bieŻących z zakresu

administracji ľządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Zaplanowane dochody stanowi dotacja na prowadzenię i aktualizację stałego ľejestľu

wyboľców w kwocie 7.8l7,00 zł.

DZI^Ł 754 BEZPIECZEŃSTWo

PRZECIWPOżARoWA _ 150.000,00 zł

PUBLICZNE I OCHRONA

Rozdz. 75416 - Stľaż emĺnna (mÍeiska) _150.000.00 zl

Dochody bieŻące

- zap|anowane dochody w kwocie 150.000,00 zł stanowią wpłynvy z wystawionychprzez

Stľaz Miejską mandatów kaľnych.
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DZIAŁ 756 DoCHoDY oD osÓB PRAWNYCH' oD osÓB FIZYCZNYCH

I oD INNYCH JEDNoSTEK NIEPoSIADAJĄCYcH osoBowoŚcI PRAwNEJ

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 62.785.872,00 zł

w wymienionym powyżej dzia|e zostały ujęte pľzewidywane wpływy z podatku

od nieruchomości, ľolnego, leśnego, podatku od środków tľanspoľtowych, podatku od spadku

i daľowizn, podatku od czynności cywilnopľawnych pobieranych od osób pľawnych i innych

j ednostek or ganizacyjnych i osőb ťlzy czny ch oraz innych opłat lokalnych'

Rozdz.75601- Wnlvwv z nodatku epo oĺl osóh fizľcznvch _ 150.000.00 zt

Dochody bieżące

Plan dotyczy wpłat osőb ťlzycznych, które prowadząc działalność, gospodaľczą rozliczają się

z osiąganego dochodu w foľmie kaľty podatkowej planuje się w kwocie 150.000'00 zł,

Rozdz. 75615 _ Wpłvwv z podatku rolnego. podatku leśnego. podatku od czvnności

cyrvĺlnopľawnvch nodatkólľ ĺ opłat lokalnvch od osób nľawnvch i innvch iednostek

oľeanĺzacvinvch - 1 1.372.40l'.00 zł

Dochody bieŻące

- podatek od nieruchomości pobierany od osób prawnych i innych jednostek oľganizacyjnych

w kwocie 1 1.200.000,00 zŁ,

- podatek ľolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie l,00 zł,

- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek otganizacyjnych w kwocie 2.400,00 zł,

_ podatek od środków tľanspoľtowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

w kwocie 70.000,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych w kwocie l00.000'00 zł.

Rozdz. 75616 _ Wpływy z nodatku ľolnego. podatku leśnego. podatku od spadków

ĺ daľowĺzn. nodatku od czvnnoścĺ cvwĺln vch oraz nodatków i onłat lokalnvch

od osób Íizvcznvch_ 7.209.050.00 zł

Dochody bieŻące

- podatek od nieľuchomości pobierany od osób ťlzycznych w kwocie 4.400.000'00 zł,

- podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 6.000,00 zł,

- podatek leśny od osőb ťlzycznych w kwocie 50,00 zł,

- podatek od śľodków tľansportowych od osőb fizycznych w kwocie 200.000,00 zł,
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- podatek od spadków i daľowizn w kwocie 400'000,00 zł,

_ opłata za posiadanie psów w kwocie 3.000,00 zł,

- wpływy z opłaty taľgowej w kwocie 600.000,00 zł,

- podatek od czynności cywilnopľawnych od osób ťlzycznych w kwocie 1.600.000'00 zł

Rozdz. 75618 _ Wpływv z ĺnnvch oplat stanowĺacvch dochody iednostek samoľzadu

teľvtoľialnego na podstawie ustaw _ 1.920.000.00 zł

Dochody bieŻące

Zap|anow ane dochody bieżące to :

- łWływy z opłaty skaľbowej w kwocie 450.000,00 zł,

- wpływy z opŁatzawydanie zęzwolęn na spľzedaż alkoholu w kwocie 710.000'00 zł.

- wpływy z iľrlych lokalnych opłat pobieľanych przez jednostki samoľządu teľytorialnego

na podstawie odľębnych ustaw w kwocie 760.000'00 złw tym:

* opłaty z týułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą planu

zagospodarowania pľzestrzennego (opłata planistyczna),

* opłata adiacencka z tytl,lłu wzrostu waľtości nieruchomości spowodowanej

uzbroj eni em technicznSrm,

x opłaty zazajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 7562l - Udziałv gmĺn w podatkach stanowiacvch dochód budżetu państwa -
42.134.42l,00 zł

Dochody bieŻące

Podatek dochodowy od osób ťlzycznych - 4l.I34.42I,00 zł.

Przewidywaną wielkośó udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 20l8

okľeślono na podstawie wstępnie planowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty dochodów

ztego tytułu w opaľciu o pismo Ministľa Rozwoju i Finansów Nr 5T3.4750.37.2017.

Podatek dochodowy od osób prawnych- 1.000.000'00 zł

Pľzewidywaną wielkośó udziału w podatku dochodowym od osób prawnych okľeślono

w oparciu o przewidywane wykonanie wpływów ztego tytułu w ľoku 2017.

DZIAŁ 75s RÓżNE RoZLICZENIA -32.240.229,00 zł

Dział ten obejmuje planowane kwoty poszczegőlnych części subwencji ogólnej
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Rozdz. 75801 _ CzeŚć oświatowa subrvenciĺ ogólnei dla iednostek samoľzadu

teľvtoľĺalnego - 29.0ó4.6ĺ'8.00 zł

Dochody bieŻące

Przewidywane dochody w tym rozdziale oparto na infoľmacjach o wstępnych wielkościach

dochodów okľeślonych przez Ministľa Rozwoju i Finansów w piśmie o numerze

ST3.4750.37.2017 na kwotę 29.064.618,00 zł.

Rozdz. 75807 - Cześć, wvľĺĺwnawcza su cii opólnei ĺlla pmin _2.293.029.00 zł

Dochody bieżące

Przewidywane dochody w tym rozdzialę opaľto na infoľmacjach o wstępnych wielkościach

dochodów okľeślonych przez Ministľa Rozwoju i Finansów w piśmie o numerze

5T3.4750.37.2017 na kwotę 2.293.029,00 zł.

Rozdz. 75831 - Cześć ľównoważaca subwencii oeólnei dla emĺn - 882.582.00 zł

Dochody bieŻące

Przewidywane dochody w tym rozdziale opaľto na infoľmacjach o wstępnych wielkościach

dochodów okľeślonych pÍzęz Ministra Rozwoju i Finansów w piśmie o numeľZe

5T3.4750.37.2017 na kwotę 882.582,00 zł.

DZI^Ł 801 oŚwIATA I wYCHowANIE - 4.621.295,47 zł

W dziale tym:

_ dochody bieżące planowane są na kwotę 3.295,286,00 zł.

- dochody majątkowe planowane są na kwotę t.326.009,47 zl,

Rozdz. 80101 _ Szkoły podstawowe - 58.000.00 zł

Dochody bieŻące

- wpłylvy znajmunieruchomości w szkołach w kwocie 58.000,00 zł.

Rozdz.80104 - Przedszko|a - 4,288.499.47 zł

Dochody bieŻące planowane są na kwotę2.962.490,00 zł.

- wpływy z opłaty zakorzystanie z wychowania pľzedszkolnego 213.500,00 zł,

- opłaty stałe rodzicőw z týułu udziału w kosztach utrzymania, odpłatności ľodziców

oraz persone|uprzedszkoli za wyżywienie w kwocie l.4l7.680,00 zł,
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- dotacje celowę otrzymane zbudŻetu państwa narealizację własnych zadan bieżących gmin

(związkőw gmin) w kwocie l.331.310,00 zł,

Dochody majątkowe planowane są na kwotę 1.326.009,47 zł.

- środki otrzymane na realizację zadania pn. ,,Rewaloryzacja zabytkowej ochľonki

w Żyrardowie'' w wysokości l.326.009,47 zł wspőłťlnansowanego z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ľamach osi Pľiorytetowej V'' Gospodarka przyjazna środowisku''

Działania 5.3 ,,Dziedzictwo kultuľowe Regionalnego Pľogľamu operacyjnego Województwa

Mazowieckiego na lata 201 4-2020.

Rozdz. 80L20 _ Licea oeólnokształcace - 7.000.00 zł

Dochody bieŻące

- zaplanowane dochody to wpływy znajmu nieľuchomości w kwocie 7.000,00 zł.

Rozdz. 80195 _ Pozostała dzĺałalność _ 267.796.00 zł

Dochody bieżące

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz

środków o któľych mowa w aľt. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności

w ramach budżetu śľodków euľopejskich - śľodki na realizację projektu paľtnerskiego

pn. ,,Szkoła bliżej nauki stwoľzenie w 7 gminach Waľszawskiego obszaru Funkcjonalnego

warunków dlanauczania opaľtego na metodzie eksperymentu popÍzęz zwiększenie

umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pľacy metodą

eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do ĺauczania

przedmiotów przyrodniczych oraz rozwőj kompetencji uczniów i uczennic w zakresie

przedmiotów pľzyľodniczych m.in. poprzez rea|izację projektów edukacyjno _ badawczych"

w kwocie 146.696,00 zł. Pľojekt realizowany w paľtnerstwię z Centrum Nauki Kopeľnik

w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Wojewődztvĺa Mazowieckiego 2014-2020

Pľioľytetu X Edukacja dla ľozwoju regionu Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna

Poddziałanie l0.1.2 Edukacja ogólna w ramachZIT.

- dotacje celowe ottzymane z Ministerstwa Spoľtu i Turystyki na ľemont szkolnych obiektów

spoľtowych w mieście Żyĺardőw _ hali spoľtowej i pięciu sal gimnastycznych _ Poprawa

stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizaqi zajęć,

wychowania spoľtowo _ ľekľeacyjnego w Żyrardowie w kwocie 12l.100,00 zł
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DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA _ 2.000'00 zł

Rozdz. 85195 _ Pozostała działalność - 2.000.00 zł

Dochody bieŻące

_ dotacje celowe otrzymane z budŻetu państwa na realizację zadan bieŻących z zal<ręsu

administľacji ľządowej oraz innych zadan zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

w kwocie 2.000,00 zł - dotacja pÍzeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez

gminę decyzji w spľawie świadczeniobioľców innych niŻ ubezpieczeni spełniający kryterium

dochodowe o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

DZLAŁ 852 PoMoC sPoŁEcZNA _ 2.145.239,41zł

Dochody planowane w tym dzialę obejmują śľodki na :

Rozdz. 85202 _ Domv pomocY społecznei - 120.000.00 zł

Dochody bieŻące

- wpłaty śľodków zaprzebywanie w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 120.000,00 zł.

Rozdz. 85213 _ Składki na ubezpĺeczenia zdľowotne opłacane za osobv pobĺeraiące

niektóre śwĺadczenĺa z pomocy społecznei. nĺektóľe śwĺadczenia ľodzinne oraz za osobv

uczestniczace w zaieciach w centľum integľaciĺ społecznei - 233.500.00 zl.

Dochody bieŻące

- dotacje na składki ubezpieczenia zdľowotnego dotyczące świadczeń ľodzinnych w kwocie

90.700,00 zł,

- dotacje na składki ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące zasiłków stałych obligatoľyjnych

w kwocie 142.800,00 zł.

Rozdz. 85214 _ Zasiłkĺ ĺ pomoc w natuľze oľaz składki na ubezpĺeczenia emerytalne

ĺ ľentowe - 77.000.00 zł

Dochody bieŻące

- dotacje celowe otrzymane zbudŻętu państwa na zasiłki okľesowe w kwocie 77.000,00 zł.

Rozdz. 85216 _ Zasĺlki stałe - l.050.000.00 zł

Dochody bieŻące
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- dotacje celowe otľzymane z budŻetu państwa na zasiłki stałe obligatoľyjne w kwocie

1.050.000'00 zł.

Rozdz. 85219 - Ośľodkĺ pomocv społecznei- 415.600'00 zł

Dochody bieŻące

- dotacje celowe otrzymane z budŻetu państwa na utrzymanie Miejskiego ośrodka Pomocy

Społecznej w kwocie 4l5.600,00 zł.

Rozdz. 85228 _ Usłueĺ opÍekuńcze ĺ specialistvczne usłueĺ opiekuńcze - 159.139.41 zł

Dochody bieŻące

- wpłylvy z opłat za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 70.000,00 zł,

- dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowanę z uđziałem środków euľopejskich,

októľychmowawart.5 ust.l pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 lubpłatnościwramach budżetu

śľodków europejskich na realizację projektu paľtnerskiego pn. ,,Budowa i wdľażanię

zintegľowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opaľtego na narzędziach TIK

na teľenie Waľszawskiego obszaru Funkcjonalnego (E-opieka) w kwocię l.l39,4l zł,

- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze z Mazowięckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Waľszawie w kwocie 88.000,00 zł.

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakľesĺe dożvwĺania_ 90.000"00 zł

Dochody bieŻące

- dotacje na dofinansowanie rea|izacji pľogľamu wieloletniej pomocy państwa w zakľesie

doŻywiania w kwocie 90.000,00 zł.

DLIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA wYCHowAwCZA - 20.500'00 zł

Rozdz. 85407 _ Placówki wychowania pozaszkolneqo - 20.500'00 zł

Dochody bieŻące

_ wpływy czynszuznajmu nieľuchomości w kwocie 500,00 zł,

- wpływy z usług w kwocie 20.000,00 zł.
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DZIAŁ 855 RODZINA _ 36.749.000,00 zł

Rozdz. 85501 _ Śwĺadczenĺe wvchowawcze - 24.129.000.00 zł

Dochody bieŻące

- dotacje związane z rea|izacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa

w wychowaniu dzieci w wysokości24.129.000,00 zł.

Rozdz. 85502 ia ľodzinne. śwĺadczenia z funduszu alimentacvineso oľaz

składki na ubeznĺeczenia emeľvtalne i rentowe z ubezoieczenia snołecznepo

12.620.000,00 zl

Dochody bieŻące

- dotacje na świadczenia ľodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia

emerýalne i ľentowe zubezpieczęnia społecznego w kwocie 12.510.000,00 zł,

- dochody jednostek samorządu terytoľialnego ściągane pÍzęz komornika sądowego związane

z realizacją zadań z zaktesu administracji ľządowej oraz innych zadan zleconych ustawami

110'000'00 zł.

DZIAŁ 900 GosPoDARKA KoMUNALNA I OCHRoNA ŚnonowISKA
12.650.139,70 zł

W dziale tym:

_ dochody bieżące planowane są na kwotę 5.462.350,08 zł.

_ dochody majątkowe planowane są na kwotę 7.l87.789,62 zł.

Rozdz. 9000l - Gosnodaľka a ĺ ochľona wód _ 200.000.00 zł

Dochody bieŻące

- dochodami są wpływy z ustalonej przęZ miasto opłaty za odpľowadzanie wód deszczowych

zpowierzchni utwardzonych do miejskiej kanalizacji deszczowej w kwocie 200.000,00 zł.

Rozdz. 90002 _ Gospodaľka odpadami _ 4.925.088.00 zł

Dochody bieŻące

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieľanych przez jednostki samoľządu terytorialnego

na podstawie odľębnych ustaw (dotyczy ustawy o utľzymaniu czystości i poľządku

w gminach) 4.925.088,00 zł.
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Rozdz- 90004 .U zieleni rľ miastach i gmin - 7.375.051.70 zł

- dochody bieŻące planowane są na kwotę I87.262,08 zł.

- dochody majątkowe planowane są na kwotę 7.187.789,62 zł

- dotacje celowe w ľamach programów Íinansowanych zudziałęm śľodków europejskich oraz

śľodków o których mowa w aľt. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ľamach budżetu

środków euľopejskich - śľodki na realizację projektu ,,Poprawa jakości życia mieszkancőw

poprzez ľozwój teľenów zieleni w mieście Żyrardowie'' w ramach Pľogramu operacyjnego

Infľastruktura i Śľodowisko ze śľodków Funduszu Spójności w kwocie 7.375.051,70 zł.

Projekt obejmuje zagospodarowanie teľenów zie|eni w parkach, na skwerach, w obrębie

ciągów zieleni przyulicznej oraz zagospodaľowanie teľenu zię|eni,,Eko Paľku''.

Rozilz. 90019 - i wvdatkĺ zwiazane z promadzeniem środkówzoołatikaľ
za koľzvstanĺe ze śľodorviska - 150.000.00 zł

Dochody bieŻące

- wpływy związane z gromadzeniem śľodków z opłat i kar za koľzystanie ze środowiska

150.000'00 zł

DZI^Ł 92l KI]L I OCHRONA DZTEDZICTWA NARODOWEGO
6.030.908.44 zł

W dziale tyn:

- dochody bĺeżące planowane są na kwotę 50.000,00 zł.

_ dochody majątkowe planowane są na kwotę 5.980.908,44 zł.

Rozdz. 92116 _ Bĺblĺotekĺ _ 50.000.00 zł

Dochody bieżące

- dochodami są środki ptzyznane w ľamach zawartego porozumienia, w dniu 1 pażdziernika

2015 roku pomiędzy Powiatem Żyrardowskim, a Gminą Miasto Żyrardőw w spľawie

powieľzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie

zadaí powiatowej biblioteki publicznej dla PowiatuŻyrardowskiego w kwocie 50.000,00 zł.
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Rozdz. 92l'95 _ Pozostała działalność - 5.980.908.44 zł

Dochody majątkowe

- dotacje celowe w ľamach progľamów finansowanych z udziałem śľodków euľopejskich oraz

środków o których mowa w aľt. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu

śľodków europejskich - śľodki na rea|izację pľojektu ,,Zintegtowany pľojekt ľewitalizacji

centľum osady fabtycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodaľczej"

w kwocie 5.980.908'44 zł. Głővłnym celem projektu jest ożywienie społeczno-gospodarcze

zmarginalizowanego/kľyzysowego obszaru Miasta Żyratdowa poprzez nadanie mu nowych

funkcj i społeczno-gospodaľczych.

DZIAŁ 926 IKULTURA FIZYCZNA - 533.700'00 zł

Rozdz. 92695 _ Pozostała działalność _ 533.700.00 zł

Dochody bieŻące

- dotacje celowe otrzymane z budŻetu państwa na realizację zadania pn: ,,Remont Hali

Spoľtowej przy ulicy Stęfana Jodłowskiego", na któľe Miasto otrzymało dofinansowanie

z Ministeľstwa Spoľtu w ramach Pľogľamu modemizacji infrastruktury spoľtowej

w wysokości 533.700,00 zł.

Celem zadaniajest poprawa stanu technicznego obiektu popÍzez wymianę stolarki, punktów

oświetleniowych, modernizację sanitariatów i ľemont dachu.
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UZASADNIENIE oPIsowE Do PLANU WYDATKÓW BUDżETU MIASTA

NA ROK 2018

D7"IAŁ 010 RoLNIcTwo I ŁowIECTwo _200,00 zł

Plan na 2018 ľok obejmuje:

Wydatkĺ bieżące: 200,00 zł

Rozdz. 01030 _ Izbv ľolnicze _200.00 zl

Plan na 2018 ľok obejmuje:

- wydatki bĺeżące - 200,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% uzyskanych wpływów

z podatku ľolnego).

DZIAŁ 600 TRANSPoRT I ŁĄcZNoŚĆ - sz.gł0.8t2,56 zł

Plan na 2018 ľok obejmuje:

_ wydatkĺ bieżące _ 5.090.000o00 zł

_ wydatkĺ majątkowe - 27.750.812,56 zł

Rozdz. ó0004 - Lokalnv tľanspoľt zbioľowv _ 2.050.000.00 zł

Plan na 2018 ľok obejmuje:

- wydatki bĺeżące _ 2.050.000,00 zl

Zaplanowane wydatki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji

miejskiej oľaz usługi przewozľ świadczone są zgodnie Z umową (wykonawca PKS Gľodzisk

Mazowięcki Sp. z o.o. wyłoniony w ľamach przetargu w 20l3 r.).

Rozdz. 60013 _ Dľoeĺ publĺczne woiewódzkĺe - 500.000.00 zl

Plan na 2018 ľok obejmuje:

_ rvydatki bieżące - 500.000'00 zł
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Plan przewiduje realizację zobowiązania dotyczącego rozbudowy dľogi wojewódzkiej Nľ 719

w gľanicach administľacýnych miasta. Zgodnie z uzgodnionym haľmonogľamem stanowiącym

zapis ugody sądowej zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Żyrardőw.

Miasto Żyrardőw zobowiązało się wpłacić na rzecz Województwa Mazowieckiego kwotę

wwysokości 1.699.61l,l3zł, któľa wynika z umowy zawaľtej wzwiązku z realizacją zadania

pn. ,,Rozbudowa dľogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od gľanicy administľacyjnej Miasta

Żyrardowa z miejscowością Międzyboľów w km 46 + 385 do skrzyżowania zdroga kľajową nr

50 w krn 48+520''.W latach 2016-2017 uľegulowano ó99.6ll,13 zł, w latach kolejnych

haľmonogram spłat kształtuje się następuj ąco: 20|8 ľok - 500.000'00 zł; 2019 rok - 500.000,00

zł.

Rozdz. 60014 - Dľogi publiczne powiatowe _ 1.874.730"27 zł

Plan roku 2018 obejmuje:

_ wydatki bieżące _ 200.000'00 zł

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na bieŻące utľzymanie dróg powiatowych - realizacja

na podstawie porozumienia ze Staľostwem Powiatowym w Żyraľdowie (załącznik Nľ 5).

_ wydatki majątkowe - 1.674.730,27 zł

Zadanía wieloletníe: 1.674.730,27 zł

,. Przebudową ul. Stefana Żeromskiego'' - l'674'7 30,27 zł

Zadanie wpľowadzone do ľealizacji w roku 2017. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Realizacja zadania polega na pľzebudowie nawierzchni jezdni w ul. Stefana Żeromskiego oľaz

wymianie istniejących opľaw oświetleniowych na eneľgooszczędne. Miasto Żyrardőw w latach

2017 _ 2018 wykona w pasie dľogowym ul. Żeromskiego budowę ciągów pieszo _ ľoweľowych

oraz ścieŻek rowerowych, na któľe uzyskano dofinansowanie w ľamach Działania 4.3 Redukcja

emisji zanieczyszczen powietrza Regionalnego Pľogľamu opeľacyjnego Województwa

Mazowieckiego na lata 2014-2020. Powiat Żyľaľdowski planuje zrealizować przebudowę
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nawieľzchni jezdni. Ze względu na zakres pľzebudowy oraz późniejszą gwaľancję wskazane było,

aby ľoboty budowlane wykonywała jedna fiľma. W związku z powyższym Miasto podpisało z

Powiatem poľozumienie o wspólnej realizacji zadania (na podstawie aľt. 19 ust.4 ustawy o

dľogach oraz art.216 ust.3 ustawy o finansach publicznych). Powiat przekazuje miastu na ten cel

dotację w kwocie 837.365,13 zł _ zgodnie zZałącznikiem Nľ 5.

Rozdz. 60016 -Dľosi nubli smĺnne - 28.110.542.29 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

_ wydatki bieżące _ 2.175.000,00 zł
_ wydatki majątkowe _25.935.542,29 zł

Wydatki bieżące - 2.175.000,00 zl, w tym:

1) dotyczące ľealizacji zadań statutowych - 2.125.000,00 zł

Ww wydatki bieżące zostaną przeznaczone nautrzymanie dľóg miejskich' w tym m.in. na:

1. Zakup eneľgii elektrycznej na potľzeby działania sygnalizacji świetlnej

2. Utrzymanie dľóg gminnych - ľemonty.

3. Pozostałe wydatki bieŻące

. opłaty paľkingowe oraz oceny techniczne samochodów przęznaczonych do utylizacji

przejęty ch przez miasto,

o konseľwacja sygnalizacji świetlnych,

o konserwacjaznakőw pionowych i poziomych,

o napľawy chodników, nawierzchni betonowych,

o naprawynawieľzchnibitumicznych

o utľzymanie dľóg gruntowych

2) wydatki na pľogľamy finansowane z udziałem śľodków zIJE - 50.000,00 zł

Zadania wíeloletníe: 50.000,00 zł

Plan dotyczy realizacji zadania pn." Rewitalizacja Miasta Żyraľdowa motoľem przemian

społeczno-gospodaľczych'' w ľamach konkursu ,,Modelowa Rewitalizacja Miast''.
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Ce|em tego pľzedsięwzięcia jest opľacowanie progľamów rewitalizacji i modelowych działaŕl

w zakresie ľewitalizacji na obszarze miasta Żyrardowa. Śľodki zostaną wydatkowane na

pľzygotowanie danych jakościowych dotyczących obszaľu ľewitalizacji, opľacowanie modelu

finansowania inwestycji ľewitalizacyjnych, aktywizację mieszkańców uczestniczących w tym

pľocesie oľaz promocję miasta.

Wydatki majątkowe

Zadanía i ednoľo czne : 1 7. 0 2 5. 00 0,00 zł

Budowa ul. Pomorskiei - 1.400.000,00 zł

Budowa ul. Pomoľskiej figuľuje w ,,Pľogľamie budowy i przebudowy dľóg miejskich na lata

2012-2016''. W ľamach zadania powstanie na całej długości tej drogi ciąg pieszo-jezdĺy wraz

ze sktzyŻowaniem i fľagmentem ulicy Piastowskiej. Powstanie nawieľzchnia z kostki betonowej,

natomiast połączenie z ulicą Piastowską będzie miało nawieľzchnię asfaltową. W 2018 ľoku

na budowę planuje się ptzeznaczyć kwotę 1.400.000'00 zł.

Budowa ul' Wad}lsłąwą Dzikiewicza- L500.000,00 zł

Zadanie to figuruje w ,,Pľogľamie budowy i pľzebudowy dróg miejskich na lata 2012 _ 2016".

W ľamach zadania planuje się wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z obustľonnym

chodnikiem oraz kanalizacją deszczową. W 20l8 ľoku planuj e się przeznaczyć na ten cel kwotę

1.500.000,00 zł.

Budowa ul. Ziołowei - etaD - 1.500.000.00 zl

Budowa ul. Ziołowej figuruje w ,,Programie budowy i przebudowy dľóg miejskich na lata 2012 _

2016". W 2018 roku planuje się wykonanie pierwszego etapu inwestycji, tj. budowa ulicy

Ziołowej na odc. od ul. Słowiańskiej do granicy z Gminą Radziejowice. W ramach zadania

powstanie nowa nawieľzchnia oľaz chodnik wraz ze ścieŻką roweľową. Na zadanie planuje się

przeznaczyć kwotę 1 .500.000'00 zł.
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Budową ul. Kąnałowe-ĺ ną odc. od ul. opolskięi do ul. P Skąrqi - 600'000,00 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie nawieľzchni z kostki betonowej wraz Z chodnikami

oľaz pasami zielęni. Budowa ul. Kanałowej figuľuje w ,,Pľogramie budowy i pľzebudowy dľóg

miejskich nalataz}lz_20|6". W 20l8 ľoku planuje sięprzeznaczyć kwotę 600.000'00 zł.

Budową ul. J' Kilińskiego - L500.000,00 zł

lnwestycja na teľęnie obecnie nieutwaľdzonym tj. do ul. Izy Zielińskiej. Budowa ul. Jana

Kilińskiego W ľamach zadania planuje się wykonanie nawieľzchni z kostki betonowej wľaz

z odwodnieniem w postaci ľowów. Zadanie figuľuje w ,,Progľamie budowy i pľzebudowy dróg

miejskich nalata2O|2-2016". W 2018 ľoku planuje sięprzeznaczyć kwotę 1.500.000'00 zł.

Budową ulic Spoko.inej i Wspólne.i - ].200.000,00 zł

Budowa ul. Spokojnej i Wspólnej figuľuje w ,,Progľamie budowy i pľzebudowy dľóg miejskich

na lata 2012 _ 2016". W ľamach zadania planuje się wykonanie nawieľzchni z kostki betonowej

wraz z chodnikami obustľonnymi orazkanalizacją deszczową. W roku 20l8 na realizację planuje

się przeznaczyó środki w wysokości 1.200.000,00 zł.

Budowa ul. Iľen:ł Pr4lĘlsz - ].500.000,00 zł

Zadaniejest zgodne z ,,Programem budowy i przebudowy dľóg miejskich''. W ľoku 2018 planuje

się wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wtazz chodnikami obustronnymi orazkanalizacją

deszczową. Na realizacj ę zadaniaplanuje się przeznaczyó śľodki w wysokości l.500.000,00 zł.

Budową ul. Tadeuszą Bora Komorowskiego - ].900.000,00 zł

Zadanie zgodne z ,,Programem budowy i przebudowy dľóg miejskich''. W ľamach zadania

powstanie nowa nawierzchnia oľaz chodniki. wroku 2018 na ľea|izację zadania planuje się

pÍzeznaczyć środki w wysokości 1.900.000,00 zł.

Budową ul. Południowej ną odc. od ul. J. Dqbrowskiego do ul. olszowej - 850'000,00 zł
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Budowa ul. Południowej na odc. od ul. gen. J. Dąbľowskiego do ul. olszowej ťrguruje

w 
',Pľogramie 

budowy i pľzebudowy dróg miejskich na lata 2012 _ 2016". W ľamach zadania

powstanie nowa nawierzchnia i chodniki oraz częściowa kanalizacja deszczowa i częściowe

odwodnienie powieľzchniowo-liniowe. W ľoku 2018 na realizację planuje się przeznaczyó śľodki

w wysokości 850.000,00 zł.

Przebudowa ul. Środlłlwei i F' de G wľaz z bud. svsnąlizacii - 3.000.000.00 zł

Pľzebudowa dotyczy ul. Śľodkowej i F. de Giľarda wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu

zul. gen. Augusta Emila Fieldoľfa - Nila. Zadanie figuruje w ,,Progľamie budowy i pľzebudowy

dľóg miejskich na lata 2012 _ 2016". W ľoku 20l8 na realizację planuje się przeznaczyó śľodki

w wysokości 3.000.000,00 zł. W ľamach zadania planuje się wynianę nawieľzchni jezdni

na bitumiczną. W przypadku u|. Środkowej nastąpi wymiana nawierzchni jezdni

z wybudowaniem fragmentu kana|izacji deszczowej oľaz chodnikami z kostki. Ponadto planuje

się uľuchomienie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic F.de Giraľda, Śľodkowej i Jedności

Robotniczej.

na odc. od ul.

w ľamach zadania powstanie nawierzchnia oľaz kanalizacja deszczowa. w ľoku 2018

na realizację planuje się przeznaczyó śľodki w wysokości 600.000,00 zł.

Budowa ul. I. Zieliľiskie-i bd ul. Sąlez.iąľiskiej do ul' J' Skľowaczewskiego - stąrv ciqgl -

600.000.00 zł

Budowa ul.I. Zieliŕlskiej (od ul. Salezjańskiej do ul. J. Skľowaczewskiego _ staľy ciąg). W ľoku

20|8 naľealizację planuje się przeznaczyć środki w wysokości 600.000,00 zł.

Budową ul. Cichei - 600.000,00 zł

W ramach zadania powstanie nawieľzchnia z kostki betonowej wraz z miejscami paľkingowymi

i odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej. W ľoku 2018 na realizację planuje się

przeznaczyć śľodki w wysokości 600.000,00 zł.

Budowa chodnika w ul. Iľieiskiej - ]00.000,00 zł
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W ľamach zadania powstanie chodnik jednostľonny z kostki betonowej.

Kłądkn pieszo-ľowerowa w ul. Mostowe-i - 25.000,00 zł

W ľamach zadania powstanie konstrukcja inżynieryjna kładki pieszo - ľoweľowej.

ĺľ:lkonąnie koncepcji bezkoliąujnego przejścia pod torami PKP _ I50.000,00 zł

W związku z dużym natężeniem ruchu pomiędzy miastem a dľogą wojewódzką 7l9

(ul. Jaktorowska) istnieje potrzeba opľacowania koncepcji i rozwaŻenia możliwości

wybudowaniabezkolizyjnego pľzejścia pod torami PKP w Żytardowie.

Zadania wíeloletníe: 8. 9 1 0. 542,29 zł

oprącowąnie dokumentacji na budowę ul. ogińskiego na odc. od ul' Rotmistrza Pileckiego

(dawna Jodłowskiego.l do ul. Witosa - pląn ną 20]8 rok: 28.6]0,00 zł

W związku z podjętą decyzją o rozszęrzeniu pieľwotnego planu o rozwiązanie skrzyŻowania

ul. ogińskiego i ul. Witosa ze względu na bezpieczeństwo komunikacyjne konieczne jest

wykonanie pĄektu podziału teľenu do proceduľy ZRID. Niezbędne stało się ľównież

rozszerzęnie zakľesu mapy do ul. Miľeckiego w celu włączeniakanalizacji deszczowej, zgodnie

z warunkami wydanym i przez WGKioŚ.

ul. na 2018 rok: 17.075

W puździerniku 20l7 r. prace projektowe zostĄ wstrzymane na wniosek Zamawiającego, celem

pozyskania fľagmentu działki o nr ewid. 3595 dla udľożnienia u|. Cichej. Po analizie okazało się,

Żę działka ta w Miejscowym Planie Zagospodaľowania Pľzestľzennego jest przeznaczona pod

usługi, dlatego jej wykup bądż dzierŻawa nie jest możliwa pod drogę. Potľzebne było ľównież

rozszeľzenie zakľesu mapy o ul. Radziwiłłowską w celu włączenia kanalizacji deszczowej,

zgodnie z warunkami wydanymipľzez WGKioŚ.

Redukęia emisji ząniecz:łszczeń oowietrza w Żvraľdowie poprzez budowę pąrkingów ,,Paľkuj

i Jedź "- plan ną ľok 20]8: 43].500.00 zł
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Głównym celem zadania jest ľedukcja ľuchu samochodowego i popľawa jakości powietrza.

Realizacja inwestycji pozwoli na zľedukowanie ruchu samochodów pľywatnych i pľzejęcie ľuchu

mieszkańców przez transpoľt publiczny. W toku realizacji zadania wybudowane zostaną parkingi

w pobliżu dworca PKP przy ulicy PoW oľaz Towaľowej co przyczyni się do uporządkowania

istniejących tzw. dzikich parkingów. Realizacja inwestycji wpłynie pozýywnie na jakośi życia

mieszkańców poprzez kształtowanie ładu ptzestrzetlrlego i ľozwój infľastruktury technicznej.

Zadanie ľealizowane w paľtneľstwie z Gminą Gľodzisk Mazowiecki w formule zapľojektuj

i wybuduj. Działania te przyczynią się do ľedukcji zanieczyszczen, coprzełoży się na popľawę

jakości powietrza. Na ľealizację zadania w 20l8 ľoku planuje się skierować śľodki w wysokości

43l.500,00 zł.

Redukcją emisji zaniecąvszczeń powietľza w Ż}lrąrdowie poprzez budowe parkingów " Parkuj

ĹJęlź" - II etąp: pląn na 20]8 ľok: 36'000,00 zł

Podstawowym celem zadaniajest redukcja ruchu samochodowego i popľawa jakości powietrza'

Wybudowane Zostaną parkingi w pobliżu dworca PKP przy ulicy Kolejowej co przyczyni się

do uporządkowania istniejących tzw. dzikich paľkingów. Rea|izacja inwestycji wpłynie

pozytywnie na jakość życia mieszkaŕrcőw poprzęZ kształtowanie ładu przestrzennego i ľozwój

infľastruktury technicznej. Zadanie realizowane w paľtnerstwie z Gminą Grodzisk Mazowiecki.

Wlw działania przyczynią się do redukcji zanieczyszczeń co przełoŻy się na poprawę jakości

powietza. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w układzie dwuletnim 2018/2019.

Na ľealizacj ę zadania w 20l 8 roku planuje się skierować środki w wysokości 36.000'00 zł.

Re dukc.i ą e mi sj i zanie cz.vszczeń pow ie trza w gminach południowo-zachodniej części

łTąrsząwskiego obszaľu Funkc.ionalnego popľzez budowę Zintegrowanego S)łstemu Trąs

Rowerowvch _ Etąp I: plan ną 20]8 r- 6.962.827,65 zł

Celem zadania jest poprawa jakości powietľza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeŕl

powodowanych przez motoryzację indywidualną. Ścieżki rowerowe będą pełnić funkcje

korýarzy tľanspoľtowych i ich realizacja przyczyni się do szeľszego wykoľzystania transpoľfu

niezmotoryzowanego indywidualnego' zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych,

niŻszej emisji zanieczyszczen powietrza, hałasu oraz niŻszego zatłoczenia i popľawy
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bezpieczeŕlstwa dľogowego. Na realizację zadania w 20l8 roku planuje się skierować środki

w wysokości 6.962.827,65 zł, w tym 418.165,53 zł stanowią śľodki własne.

Re du kc-i a e m i s-i i z ąn i e c 4ls z c z e ń pow i e tľz a w gmin ach połudn iow o-z ąc ho dniej c ześ c i

ĺľąr s z ąw s ki eg o o b s z ą ru F un kcj o ną l ne go p opr z e z b u dow ę Zi nt e gľ ow ąn e go S)ł s t e mu T r a s

Rowerovlch - Etap II: pląn ną 20]8 r - 794'529,64 zł

Celem zadania jest popľawa jakości powietľza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeíl

powodowanych przez motoryzację indywidualną. Ścieżki ľoweľowe będą pełnić funkcje

korytarzy tľansportowych i ich realizacja przyczyni się do szerszego wykoľzystania transpoľtu

niezmotoryzowanego indywidualnego, Zmniejszenia wykoľzystania samochodów osobowych,

nizszej emisji zanieczyszczen powietľza, hałasu oraz niŻszego zatłoczenia i poprawy

bezpieczeŕlstwa dľogowego. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w układzie trzyletnim

201sl2020. Na ľealizację zadania w 2018 ľoku planuje się skieľowaó środki własne w wysokości

794.529,64 zł.

Budową kładki pieszo-rowerowej ną rzece Pisi Gqgolinie (ul. ÄrĄlńskal: plan na 2018 r. -

640.000,00 zł

opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa kładki. Zadanie planowane

zostało do ľealizacji w układzie dwuletnim 201'7l20l8.

Rozdz. 60017 - Dľoei wewnetľzne - 100.000.00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące _ 100.000'00 zł

Zaplanowane śľodki zostanąprzeznaczone na naprawę i utľzymanie dľóg wewnętľznych.

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność - 205.540'00 zł

Plan na 20l8 ľok obejmuje:

_ wydatkĺ bĺeżące _ 65.000'00 zł
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W tozdziale tym zaplanowano śľodki zprzeznaczęniem nauttzymanie l0 bezpłatnych dostępów

do Internetu zlokalizowanych w miejscach często odwiedzanych przez mieszkańców i tuľystów.

_ wydatki majątkowe: 140.540'00 zł

Zadanía wůeloletnÍe: I 4 0. 540,00 zł

Zielone płucą Mazowszą - rozwó.i mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniei części

województwą - I40.540,00 zł

Ce|em zadaniajest popľawa jakości powietrza w gminach południowo zachodniej części WoF.

Zadanie planowane jest do realizacji w cyklu trzyletnim 201812020. W ľoku 2018 planuje się

przęznaczyó kwotę 140.540,00 zł.

DZI^Ł 630 TURYSTYKA _ 4.712.6l,0,00 zł

Plan na 2018 ľok obejmuje:

Wydatki bieżące: t2.610,00 zł

Wydatki majątkowe: 4.700.000,00 zl

Rozdz. ó3003 - Zadania w zakľesÍe upowszechnĺanĺa tuľvstvkĺ _12.110.00 zł

_ wydatki bieżące - 12.110,00 zł

Zadania wieloletníe: 12.110,00 zł

Wirtuąln]l Wąľszawski obszar Funkcjonąlnv (ľirtuąl WoF.\ - Podniesienie jąkości  lcia

mieszkańców i osób pr4ujezdrylch'

Na podstawie Umowy Partneľskiej pomiędzy Miastem Żyrardőw, a Miastem stołecznym

Warszawą, dotyczącą realizacji projektu pn. pn. ,,Wiľtualny Warszawski obszaľ Funkcjonalny

(Viľtual WoF)'', ubiegającego się o dofinansowanie ze śľodków Euľopejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ľamach Regionalnego Pľogľamu opeľacyjnego Województwa

Mazowieckiego na lata2014-2020 (oś Priorýetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza,Działanie

2.l E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach Z|T; cel szczegőłowy
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Zwiększone wykoľzystanie e-usług publicznych, Pľioľýet Inwestycyjny 2c), Miasto Żyrardőw

zobowiązane jest do zapewnienia kosztu udziału Partneľa w pľojekcie.

Planowany całkowity koszt udziału w projekcie to 115.440'00 zł, z czego 80% zostanie

doÍinansowane w ramach pľojektu, a20Yo stanowić będzie wkład własny paľtneľa.

Rozdz. ó3095 _ Pozostała działalność - 4.700.500.00 zł

Plan na 2018 ľok obejmuje:

_ wydatki bieżące _ 500'00 zł

_ wydatki majątkowe _ 4.700.000,00 zl

Wydatki bieżące

Planowane wydatki dotyczą składki członkowskiej w związku z przynaleŻnością Miasta

Żyrardőw do stowaľzyszenia ERIH (Euľopean Route of lndustľial Heritage).

Wydatkĺ majątkowe

Zadaníe wíeloletníe

Zagospodąrowanie terenu Ząlewu Ż}łľardowskiego- plan 20]8: 4.700'000,00 zł

W ľoku 2016 opracowano dokumentację pľojektowo _ kosztorysową na realizację zadania.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę przeprowadzone zostało postępowanie przetaľgowe

na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Roboty budowlane rozpoczęły się w 2017 r.

izakoŕrczą w 2018 ľ. Docelowo zostanie zagospodaľowana linia brzegowa zale:wu wraz

z elementami małej aľchitektury, oświetleniem, paľkingami, budynkami zaplecza socjalno -

biuľowego oľaz budynkami przeznaczonymi pod handel i gastronomię. Ponadto zostanie

zakupiony spľZęt do wypoczynku i rekreacji. Na ľealizację zadania w 2018 r. przeznacza się

kwotę w wysokości4.700.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GosPoDARKA MIESZKANIOWA _ Ż7 .90 4.Ż l 8,23'zl
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Plan na 2018 rok obejmuje:

Wydatkĺ bieżące - 12.727.750o00 zł

Wydatki majątkowe - l 5.l'7 6.46tł,23 l,l

Rozdz.70004 _ Różne iednostki obsługi gospodaľki mĺeszkaniowei- 1ó.783.862.43 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

_ wydatkĺ bieżące _ 10.597.000o00 zł

- wydatki majątkowe - ó.186.862,43 zł

Wydatki bieżące

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą utrzymania mieszkaniowego Zasobu Miasta

Żyrardowa:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup eneľgii elektrycznej budynku przy u|. Szpitalnej 3 - 19.000,00 zł

- zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na poczet przyszłych pľac remontowych zgodnie

z podjętymi uchwałami_ 1.000.000,00 zł,

- zakup usług ľemontowych w zasobie mieszkaniowym MiastaŻyrardowa _ 700.000,00 zł

-bieżące utľzymanie budynków gminnych - 8.800.000,00 zł, w tym:

- koszý utľzymania budynków 100% gminnych

- za|iczki do wspólnot mieszkaniowych

- ubezpieczenie zasobu mieszkaniowego miastaŻyrardowa _ 78.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Zadania iednoľoczne : 1,6 5 0. 000,00 zł

Ządania inwesryc}ine reąlizowane w zasobąch komunaln}łch -].650'000,00 zł' w tvm na ządąnią:

(zgodnie z załącznikiem Nľ 8)

- Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy_ 500.000'00 zł

_ Termomodernizacjabudynków gminnych - 1.000.000,00 zł
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- Szpitalna 3 - przebudowa pomieszczę,ĺt jednoizbowych na lokale mieszkalne _ I etap -

150.000'00 zł

Zadanía wíeloletníe : 4, 5 3 6.862,43 zł

Budowa bud)lnku mieszkalnego, wielorodzinnego (kamunąlnego) pr4l ul. L. łTąĘlľiskieqo - pląn

2018: 2.060.000,00 zł

Celem realizacji zadania jest budowa budynku komunalnego, wieloľodzinnego. W 20ló ľ.

opľacowano dokumentację projektowo - kosztorysową oÍaz uzyskano pozwolenie na budowę.

W ľamach inwestycji wybudowany zostanie budynek o powierzchni użýkowej 1729,33 m2

i liczbie mieszkań w ilości 43. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w układzie dwuletnim

201712018. Na realizację zadania w roku 2018 przeznacza się kwotę w wysokości 2.060.000 zł.

Budowa budynku mieszkalneqo, wielorodzinneqo (komunalnego) pľąv ul' Waryńskiego - pląn

2018- etąp II : 2.000'000.00 zł

Celem rea|izacji zađania jest budowa budynku komunalnego, wielorodzinnego. W 2018 ľ.

zostanie opľacowana dokumentacja projektowo - kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwolenia

na budowę. W ramach inwestycji wybudowany zostanie budynek o liczbie mieszkań w ilości 22.

Zadanie zaplanowane jest do realizacji w układzie dwuletnim 201812019. Na ľealizację zadania

w roku 2018 przeznacza się kwotę w wysokości 2.000.000 zł.

Domv pełne histoľii - pľogrąm ľemontow)l nłiqzaĄl z popľawq stanu technicznego obiektów

obszarze w

Celem zadania jest ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszaľów Miasta Żyrardowa.

Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu tľzyletnim 201812020. W roku 2018 planuje się

przeznaczyć kwotę 476.862,43 zł

Rozdz.70005 _ Gospodaľka gľuntamÍ i nieľuchomościamĺ _ . ]:íLz4'J55'$0 d
Plan na 2018 ľok obejmuje:

_ wydatkĺ bieżące - 2.084.750,00 zł

- rt'l'ĺlaĺki lllajątlĺĺlrľc - ĺl.939.(l05,80 zl
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Wydatki bĺeżące

W planie ľoku 20l8 uwzględniono śľodki z ptzęznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naleŻnę - 18.050,00 zł - śľodki narealizację umów dotyczących

ptac związanych z wykonaniem inwentaľyzacji i rzutów lokali niezbędnych do uzyskania

zaświadczeń o samodzielności lokali i do zawarcia aktów notaľialnych.

- realizację statutowych zadań _ l.966.700,00 zł, w tym głównie:

. ogłoszenia w pľasie o przetargach i wykazach nieľuchomości, usługi geodezyjne (podziały

nieľuchomości, pomiary) wyceny nieľuchomości gminnych, usługi notaľialne w zakľesie

nabywania nieľuchomości na rzecz gminy _ 200.000,00 zł,

. zakup usług dotyczących realizacji zadania własnego gminy w zakľesie zaspokajania

zbiorowych pottzeb wspólnoty dotyczących targowiska - 1.400.000,00 zł

. opłaty sądowe, opłaty bieŻące za wypisy i wpisy w księgach wieczystych i w ewidencji

gľuntów, opłaty za udostępnianie dokumentów z aľchiwum państwowego i inne koszty _

86.000,00 zł,

podatek od nieruchomości za grunty gminne położone poza miastem oraz opłaty z Ętułu

użytkowania wieczystego miasta - 44.700,00 zł,

o odszkodowania za przejęte z mocy pľawa grunty pod ulice miejskie - 200.000,00 zł

o inne koszty - 36.000,00 zł

- wydatki na pľogľamy finansowane zudziałem śľodków UE: l00.000,00 zł

Potrzeba zabezpieczenia powyŻszych środków jest efektem podpisania umowy pomiędzy

Miastem Żyrardőw, a Ministľem Rozwoju w spľawie przekazania dotacji narealizację pľojektu

,,Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motoľem przemian społeczno-gospodaľczych'' (nľ projektu

l2lMRNIl 20 1 6) w ramach konkuľsu,,Modelowa Rewital izacj a Miast''.

Wydatki majątkowe

Zadanía Íednoľoczne: 2. 800. 000,00 zł

Wvkup nieruchomości ną cele ronłąiowe miąstą ( zqodnie z załqczníkiem Nr 8I, w tym:
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-wykuplzamiana l maja 198, ul. Łąkowa l l i l3, wykup ľowu;

- wykup działek pod dľogi;

_ II rata za nieruchomośó pľzy ul. Waľyńskiego1.

Zadanía wieloletníe LL U2'r!5'i0 Z!

Przebudową i rewalor}lzacją zab}ltkowego obiektu kąntoru z adaotącjq na Centľum obsługi

Mieszkańca - 4.85() 0()(),0() zĺ

Celem zadaniajest przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu Kantoru z przeznaczeniem

na Centľum obsługi Mieszkańca i Mediatękę. Zadanie p|anowane do ľealizacji w cyklu

czteľoletnim 201612020. W Roku 20l8 planujesięprzeznaczyć, środkiw kwocie 4.8.50.(XX).()() zł

Pľzebudowa

Ce|em zadania jest podniesienie jakości i ku|tuľy handlu poprzez zagospodarowanie

i pľzebudowę części istniejącego taľgowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie. Zadanie

zaplanowane jest do realizacji w cyklu dwuletnim 201812019. W roku 2018 na ľealizację

povĺy Ższego planuj e się przeznaczyó kwotę l .289 .60 5,80 zł.

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 96.000.00 zł

Plan na 2018 ľok obejmuje:

_ wydatki bieżące _ 4ó.000'00 zło w Ęm:
o środki pÍzeznaczone zostaną na planowane inwentaryzacje w mieszkaniowym zasobie

miasta _ l5.000,00 zł

. wydatki na pľogramy finansowane z udziałem środków UE - 31.000,00 zł

Potrzeba zabezpieczenia powyŻszych śľodków jest efektem podpisania umowy pomiędzy

Miastem Żyrardőw, a Ministrem Rozwoju w spľawie przekazania dotacji narealizację pľojektu

,,Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motoľem przemian społeczno-gospodaľczych'' (nľ projektu

12/MRNI12016) w ramach konkuľsu,,Modelowa Rewitalizacja Miast'' - zadanie wieloletnie.
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- wydatkĺ majątkowe _ 50.000'00 zł

Potľzeba zabezpieczenia powyŻszych środków jest efektem podpisania umowy pomiędzy

Miastem Żyrardőw, a Ministľem Rozwoju w sprawie przekazania dotacji narealizację projektu

,,Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych'' (nľ projektu

12lIľiÁRMl20l6) w ramach konkuľsu,,Modelowa Rewitalizacja Miast'' - zadanie wieloletnie.

DaIAŁ 7l'0 DZI^ŁALNOŚĆ USŁUGoWA - 509.450,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

Wydatki bĺeżące: 509.450o00 zł

Rozdz.71003 _ Bĺuľa planowanĺa pľzestľzennego - 485.450"00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

_ wydatki bieżące - 485.450'00 zł

Środki zaplanowane w tozdziale przeznaczone zostaną na bieŻące utrzymanie Miejskiego

Zespołu Urbanistycznego w Żyrardowie' w tym:

. wynagľodzenia i składki od nich naliczane _ 443.230,00 zł

o wydatki związane z realizacją statutowych zadań (m.in. zaloąy materiałów biuľowych,

energii, usług telefonicznych, intemetowych, czynsz za|oka|, podľóże służbowe kľajowe)

_ 4l.720,00 Zł,

. świadczenia na rzecz osőb ťlzycznych - 500,00 zł.

Rozdz. 71004 - Planv zagospodaľowania pľzestľzenneqo - 24.000.00 zł

Plan na 20l8 ľok obejmuje:

_ wydatki bieżące - 24.000,00 zł.

Zaplanowane śľodki dotyczą gospodaľki przestrzennej i architektuľy Uľzędu Miasta, w tym:

. wynagľodzenia (umowa o dzieło) opľacowania ekoÍizjogľaťlczne oraz pľognozy

oddziaływania na śľodowisko, koszty poniesione na funkcjonowanie MKU - A _

l6.000,00 zł;
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wydatki związane z realizacją statutowych zadań bieŻących (m.in. na mapy geodezyjne,

ogłoszenia prasowe' opľacowania pľognozy finansowej skutków uchwalenia planu

miejscowego itp.) _ 8.000'00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA _ l'7.123.348,5'l zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

Wydatki bieżące: 16.938.348,57 zł

Wydatki majątkowe: l85.0()0'00 zl

Rozdz. 75011 - Uľzedv Woiewódzkie _ 32ó.759.00 zł

Plan na 20l8 ľok obejmuje:

- wydatkĺ bieżące - 326.759'00 zl.

Śľodki zostaną przęznaczonę na wynagľodzenia i pochodne od wynagľodzeń pracowników

realizujących zadania z zakresu administracji ľządowej (zgodnie z załącznikiem Nľ 4).

Rozdz. 75022- Radv emĺn (mĺast i miast na prawach powiatu) _ 321.280.00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bĺeżące - 32l.280,00 zł

Wydatki bieŻące

- wydatki na realizację statutowych zadań - 106.280,00 zł (środki przęzrLaczone na m.in.

nazakup aľt. spożywczych, biurowych, kwiatów, zakup usług pocztowych, szkolenia radnych,

oraz podrőŻe służbowe).

- świadczenia na rzecz osőb fizycznych _ 215.000,00 zł - diety radnych.

Rozdz.75023 - Uľzędv qmin (mĺast i mĺast na pľawach powĺatu) - l3.34L784.00 zl

Plan na 2018 ľok obejmuje:

_ wydatkĺ bĺeżące - 13.t82.784,00 zł

_ wydatki majątkowe - l ó5.()00'()0 zl

a

Wydatki bieżące
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. wynagľodzenia i składki od nich naliczane _ 1l.030.773,60 zł

o wydatki związane z rea|izacją zadań statutowych _ 2.09L032,00 zł, Z tegoi związane

zbieŻącą działalnością Urzędu to m.in. wpłaty na PFRON, zakup aľt. spożywczych,

śľodków czystości, papieru do drukarek, tonery, druki akcydensowe, wyposażenie

apteczki, aľt. papiernicze, materiĄ biurowe, paliwa do samochodów służbowych, opłaty

za przesyłki listowe, usługi telekomunikacyjne, inteľnet' ľóżne dľobne aľt. gospodaľstwa

domowego, wyľoby elektryczne, koszty eneľgii, koszty ľemontów pomieszczeń

i urządze(l, strzeŻenie obiektu' delegacje, pľenumeľata pľasy' szkolenia, usługi zdľowotne,

opłaty za oprogramowanie, licencje ię., ubezpieczęnie majątku Uľzędu i inne niezbędne

do funkcjonowania wydatki.

o wydatki na pľogľamy finansowane Z udziałem śľodków pochodzących z budŻetu Unii

Euľopejskiej lub źródeł zagranicznych_35.228,40 zł, w tym:

-12.000,00 zł - (dodatek specjalny dla kooľdynatora Z|T). Miasto Żyrardőw 8 grudnia

2015 r. podpisało umowę paľtneľską z Miastem Stołecznym Warszawa w zakľesie

realizacji zadania dot. finansowania wynagľodzenia kooľdynatoľa ZIT WoF. Celem

paľtnerstwa jest wspólna realizacja projektu pn. ,,Stwoľzenie warunków dla spľawnego

wdľażanĺa instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytoľĺalnych

dla Waľszawskiego Obszaru Fu n kcj onalnego''_ zadania wieloletnie.

- 23.228,40 zł - potrzeba zabezpieczenia povłyższych śľodków jest efektem podpisania

umowy pomiędzy Miastem Żyrardőw, a Centľum Nauki Kopeľnik - pľojekt partnerski pn.

,,Szkoła bliżej nauki - stwoľzenie w 7 gminach Waľszawskiego obszaru Funkcjonalnego

waľunków dla nauczania opartego na metodzie ekspeľymentu poprzez zwiększenie

umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakľesie pľacy metodą

eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i naľzędzia do nauczania

pľzedmiotów przyľodniczych oraz rozwőj kompetencji uczniów i uczennic w zakľesie

przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez ľealizację projektów edukacyjno-

badawczych" (zadanie finansowane z rozdziałőw 75023 _ 23.Ż28,40 zł oraz 80195 _

|54.856,00 zł).
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świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.750,00 zł (zakup ubľań ľoboczych

dla pľacowników realizujących roboty publiczne, ekwiwalenty za pľanie odzieży

dla pľacowników, zgodnie z obowiązującym regulaminem, okulary dla pracowników).

Wydatki majątkowe

1ő5.000.00 z.I

(zgodnie zzałącznikiem Nľ 8)

''7'q]ĺ't!Jl),i14l1c=;Ę,c111j1lp ełlą peÚ'zgb-cl!!?lilli.y!l:tlc:ii" , !)!'zęa!1qQ:911ięl11 ąa.

- konrpuleľy \Nľaz Z opľogľamowaniem- 60.000.00 zł

- seľweľ wraz 7' syslen]em opeľacyjnynl i licenc.je cĺĺlstęporł'e (CA l.) - 40.000,00 z]

- lnonitoľilrg u,iz5!ny - I0.000,00 zł

- ĺlrządzenia lł'iclofunkcyirre - Ż szÍ. - 55.00(),00 zł

W/rv zaktlpy są lliczbęĺJnc do pľalvidłolvcgo ĺilnkcjoI-lorł'ania tlľzędu.

Rozdz.75075 - Pľomocia iednostek samoruadu tervtoľialnego - 1.052.081.00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

_ wydatki bieżące _ 1.032.081,00 zł

_ rvydatki majątkowe - 20.000'00 zł

Wydatki bieżące

Zaplanowane śľodki wydatkowan e zostaną na|

o wynagľodzenia i składki od nich naliczane _ 16.000,00 zł (realizacja umów cywilno

prawnych)

o wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 998.000,00 zł, (wydatki związane

z pľomocją Miasta - organizacja spotkań, imprez, usługi medialne, serwis Internetowy,

gadŻety, prezentacja Miasta w pľasie i inne).

o Wydatki na pľogramy finansowane z udziałem śľodków pochodzących z budŻetu Unii

Euľopejskiej lub źrődeł zagľanicznych - 18.081,00 zł - plan dotyczy zadania

a
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pn. Rewĺtalizacja Miasta Żyrardowa motoľem pľzemĺan społeczno-gospodaľczych"

w ľamach konkuľsu ,,Modelowa Rewitalizacja Miast'' oľganizowanego przez

Ministeľstwo Rozwoju (zadania wíeloletníe).

Wydatki majątkowe

Zadanía Íednoľocz,ne: 20.000,00 zł

7^L.,^,, łu,,noĺłnllłĺn un nnłvąnhu, n-n-n Nr-*^s-;- - -^]^^--łLł-- p

Wydatki zostaną poniesione na zakup aparatu fotogľaficznego wraz z optzyrządowaniem _

20.000'00 zł

Rozdz.75085 _ Wspólna obsługa iednostek samoľzadu tervtoľialnego - 900.000.00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatkĺ bieżące: 900.000'00 zł

Wydatki tego ľozdziału dotyczą działalności Centľum Usług Wspólnych w Żyrardowie, jednostki

która od 2017 ľoku ľealizuje zadania dotyczące m .in. obsługi finansowo-księgowej szkół

i placówek miejskich oraz Miejskiego Zespołu Urbanistycznego i Stľaży Miejskiej.

Na wydatki te składają się:

. wynagrodzenia i składki od nich naliczanę 798.400'00 W tym:

. wydatki związane z realizacją zadań stafutowych 100.600,00 zł (zakup środków czystości,

niezbędnych materiałów biuľowych, papieľu do sprzętu dľukaľskiego i kserogľaficznego,

opłaty za zakup usług dostępu do Inteľnetu, zakup usług telekomunikacji stacjonaľnej,

zakup akcesoľiów komputeľowych, opłaty abonamentowe Za używanie pľogramów

komputerowych finansowo-księgowych i płacowych, zakup materiałów i wyposażenia,

opłaty za system dozoľu elektronicznego ' zakup eneľgii i usług pozostałych),

. świadczenia na rzecz osőb ťlzycznych - 1.000,00 zł.

Rozdz.75095 _Pozostała dzíałalność, _ l.175.444,57 zł

Plan na 2018 ľok obejmuje:
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_ wydatki bieżące - l.175.444,57 zł

Na wydatki bieŻące zaplanowane w tym rozdzia|e składają się:

o wynagľođzenia i składki od nich naliczane - 42.400,00 zł (umowy zlecenia związane

z dostaľczeniem decyzji podatkowych i obsługą podatków)

o wydatki związane z realizacją statutowych zadan _ 174.627,23 zł (w tym m.in.pľowizje

za opłatę targową, wydatki na bieżące fu nkcj onowan i e sam oľ ządőw m ieszkańców, u słu g i

za zakupy związane z obsługą podatków, opłaty skaľbowej).

. wydatki na pľogramy finansowane zudziałem śľodków o których mowa w aľt.5 ust.1 pkt

2 i 3 - 958.417,34 zł, w tym:

Zadanůa wíeloletnie

,,Rewitalizącją Miasta Żyrardowa motorem przemiąn społeczno-gospodąrcz}lch"

W ramach konkuľsu ,,Modelowa Rewitalizacja Miast'' oľganizowanego pľZez Ministerstwo

Rozwoju. Celem tego pľzedsięwzięcia jest opracowanie programów rewitalizacji i modelowych

działan w zakľesie rewitalizacji na obszarze miasta Żyrardowa. Śľodki zostaną wydatkowane na

pľzygotowanie danych jakościowych dotyczących obszaľu rewita|izacji, opracowanie modelu

finansowania inwestycji ľewitalizacyjnych, alływizację mieszkańców uczestniczących w tym

procesie oľaz pľomocję miasta.

Plan na 2018: 958.4|7,34 zł

Zadanie ujęte w WPF z kwotą wydatków bieŻących 1.|57.498,34 zł, z czego finansowanie

zrozdziałőw 60016 _ 50.000,00 zł,70005 _ 100.000,00 zł,70095 - 3l.000'00 zł,75075 _

l8.081 ,00 zł

DZIAŁ 75l aPłZĘDY NACZELNYCH oRGANow WŁADZY I KONTROLI - 7.8l'7,00 zł

Plan na 2018 ľok obejmuje:

Wydatkĺ bieżące: 7.8t7,00 zł

R.ozdz.7íl0l Uľzedv n

7.8!7,00 zl

ĺczelnvch oľoanów właĺ|zv naństrľowei. kontľoli i ochľonv nräwa_
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Plan na 20l8 ľok obejmuje:

_ wydatkĺ bĺeżące - 7,8l7,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagľodzenia związane z prowadzeniem

stałego rejestru wyborców - zadania zlecone (zgodnie z załącznikiem Nľ 4).

aktualizacją

DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWo PUBLICZNE I oCHRONA PRZECIWPOZAROWA _

2.699.400,00 zl

Plan na 2018 ľok obejmuje:

Wydatkĺ bieżące: 2.669.400,00 zł

Wydatki majątkowe: 30.000'00 zł

Rozdz. 75404 - Komendv Woiewódzkĺe Polĺciĺ _ 80.000.00 zł

Plan na 20l8 ľok obejmuje:

_ wydatkĺ bĺeżące: ó0.000'00 zł

- wydatki majątkowe: 20.000'00 zł

Wydatki bieżące: ó0.000.00 zł

Plan w tym rozdziale stanowi kwotę 60.000,00 zł i zostanie przeznaczony na rekompensatę

pieniężną dla policji za pełnienie służb dodatkowych na teľenie mmiasta Żyrardowa.

Wydatki majątkowe: 20.000'00 zł

Plan pľzewiduje przekazanie śľodków na Fundusz Wspaľcia Policji Województwa

Mazowieckiego na zakup spľzętu informatycznego (komputery, notebooki, dľukarki)

dla Komisariatu Policji w Żyrardowie, funkcjonującego w struktuľze Komendy Powiatowej

Policji w Radomiu.

Rozdz.754t2- ochotnicze straże pożarne _99.400,00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

_ wydatkĺ bĺeżące - 99.400,00 zł

Plan obejmuje finansowanie działalności ochotniczej Straży Pożaľnej, w tym:
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- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.000,00 Zł, (umowa cywilno-pľawna

na konseľwację samochodu)'

- wydatki związane z realizacją zadań bieŻących _ 75.400,00 zł, (zakup paliwa, zakup eneľgii,

zakup usług remontowych, ubezpieczenie samochodów i druhów oSP Żyraľdów).

- świadczenia na rzecz osőb fizycznych _ 15.000,00 zł, (ekwiwalent za udział w akcjach

ľatowniczych dla druhów oSP).

Rozdz.75416 - Stľaż eminna (mĺeiska) _ 2.500.000.00 zł

Plan na 2018 ľok obejmuje:

_ wydatkĺ bieżące: 2.490.000,00 zł

_ wydatki majątkowe: 10.000'00 zł

Zaplanow ane wydatki doty czą:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych_2.099.185,00 zł;

- wydatki bieŻące związane z ľealizacją statutowych zadan _ (m.in. zakupy mateľiałów

biurowych, czystościowych, paliwa, papieru, tonerów, zakupy eneľgii, ľemonty samochodów,

konserwacja i naprawy urządzeń monitoľingu, usługi zdľowotne, opłaty pocztowe i te|efoniczne,

Internet, monitoľing, ubezpieczenie majątku i pracowników, delegacje, szkolenia), wywóz

nieczystości, konseľwacja urządzeń biuľowych, klimatyzacji oraz usługi ľemontowe, usługi

informatyczne - 350.215,00 złi

- świadczenia na ľzecz osób fizycznych _ 40.ó00,00 zł _ zalłlp soľtów mundurowych

dla strażników Straży Miejskiej (zgodnie z czasookresem używania).

Zadaniajednoľoczne - zgodnie z załącznikiem Nľ 8

Zakup komputerą na drugie stanowisko monitoringu _ 10.000'00 zł

Wydatki zaplanowane w tym zadaniu zostaną poniesione na zakup komputera, który zostanie

włączony do systemu monitoringu. W chwili obecnej system monitoľingu obsługuje staľy

komputeľ, ktőry z uwagi na podłączenie dużej i|ości kamer stał się baľdzo niewydajny.

Po demontaŻu zostanie przeznaczony do pracy biuľowej poza systemem monitoringu.
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Rozdz. 75495 Pozostała dzĺałalność _ 20.000.00 zł

Plan zabezpieczy wydatki w ramach realizacji zađania w zakľesie poľządku publicznego

ibezp|eczeństwa obywateli oraz ochľony pľzeciwpożaľowej i przeciwpowodziowej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 3.100.000 ,00 zł

Plan na 2018 ľok obejmuje:

Wydatkĺ bieżące: 3.100.000o00 zł

Wydatki majątkowe: 0,00 zł

Rozdz.75702 _ obsłupa nanieľĺĺw wa . kľedvtów i nożvczek iednostek

samoľzerlrr - 1.870.000.00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

_ rrydatki bĺeżące: 1.870.000'00 zł

W budżecie Miasta na odsetki od obligacji zabezpieczono kwotę w wysokości 1.870.000,00 zł.

Rozdz.75704 - Rozliczenĺa z tvtułu poľeczeń i gwaľancii udzielonvch pľzez Skaľb Państwa

lub iednostke samoľzadu tervtoľĺalnego _ 1.230.000.00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

Zaplanowane w budżecie śľodki zabezpieczają poręczenie ľat kapitałowych i odsetek z tytułu

kľedýów zaciągniętychprzez spółki miejskie TBS iAQUA.

DZI^Ł 758 RożNE RoZLICZENIA - 880.000,00 zł

Plan na 2018 obejmuje:

Wydatki bieżące: 880.000o00 zł

Rozdz. 75814 _ Różne

Plan na 2017 obejmuje:

_ rvydatki bieżące: 150.000'00 zł

Íinansowe - 150.000.00 zł
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Zaplanowane śľodki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi bankowej

Rozdz.75818- Rezerwv oeólne ĺ celowe _ 730.000.00 zł

Plan ľęzerwy ogólnej i celowej na20l8 ľok zaplanowany na poziomie 730.000,00 zł.

Rezeľwa ogólna, któľa może być rozdysponowana przez Prezydenta Miasta na uzupełnienie

niezbędnych środków do realizacji zadan _ 226.000,00 zł oraz kwota 504.000,00 zl stanowiąca

ľezeľwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kľyzysowego na podstawie

ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kľyzysowym (Dz. U. Nľ 89, poz. 590, z pőźn.

zm.).

Rezerwa celowa zostałanaliczona wg wzoru:

wydatki ogółem - 225.634.737,42 zł pomniejszone o:

- inwestycje i zalalpy inwestycyjne - 68.652.939,38 zł

- wynagľodzeniai składki od nich naliczane 54.462.952,60 zł

- wynagľodzenia płatne ze środków unijnych i składki od nich naliczane 398.257,37 zł

- wydatki na obsługę długu 1.870.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - oŚwIATA I wYCHowANIE _ 48.704.911,90 zł

W roku 2018 na działalność oświatową, wychowawczą i opiekunczą w budżecie zaplanowane

zostały śľodki w kwocie 48.704.917,90 zł, w tym:

_ wydatkĺ bĺeżące planowane są na kwotę:45.l'93.251,00 zł.

_ wydatki majątkowe planowane są na kwotę: 3.511.ó60190 zł.

W ramach wydatków bieŻących śľodki przęZnaczono na:

1) pľowadzenie 6 Szkół Podstawowych,

2) pľowadzenie 6 Pľzedszkoli miejskich;

3) pľowadzenie Liceum ogólnokształcącego

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli

5) dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej, Przedszkola, Niepublicznego Gimnazjum

STo w Żyrardowle
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6) pozostałą działalność,.

Największą część, budzetu w tym dziale stanowią płace i składki od nich naliczane. W ľamach

środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane są na kwotę 34.154.783,00 zł.

W kwocie tej zawarte są wypłaty wynagľodzeń, zgodnie z angaŻaml wynagrodzenia za godziny

ponadwymiaľowe i nad|iczbowe, śľednia feľyjna, fundusz nagľód, inne zobowiązania ze stosunku

pľacy. DuŻy udział wydatków w tym segmencie to składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz

pľacy oľaz dodatkowe wynagľodzenie roczne.

w zakresie wydatków związanych z realizacją statutowych zadan planuje się kwotę _

8.086.114,00 zł Z pÍZeznaczenięm m.in. na: zakup śľodków czystości, niezbędnych materiałów

biuľowych, aľtykułów do bieŻących napraw' prenumeľatę prasy, zakup usług remontowych,

innych usług, zakup eneľgii, pomocy dydaktycznych' opłaty za usługi inteľnetowe

i telekomunikacýne, wynagľodzenia bezosobowe, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów,

wydatki niezaliczone do wynagrodzeń tj. fundusz na pomoc zdľowotną dla nauczycie|i,

ubezpieczenie majątku,badania lekaľskie pľacowników i uczniów klas spoftowych, itp.

Śľodki w kwocie 2.7l0'500,00 zł zaplanowane zostaĘ na dotacje nazadaniabieŻące.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 86.998,00 zł. Wydatki

na pľogľamy finansowane z udziałem śľodków z UE wynoszą |54.856,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach wykonane wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz. 80101 _ Szkołv Podstawowe _ 20.988.1ó4.00 zł

_ wydatki bieżące planowane są na kwotę20.260.l64,00 zl

_ wydatki majątkowe planowane są na kwotę 728.000o00 zł.

Największą częśé budŻetu stanowią płace i pochodne. Śľodki zaplanowano na: wynagrodzenia

zgodnie z angaŻam| wynagľodzenia za godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe, śľednią feľyjną

oraz dodatkowe wynagľodzenie ľoczne.

Plan wydatków w tym rozdzia|e pľzedstawia się następująco:

o wynagľodzenia i składki od nich naliczane _ 17.275.646,00 zł, w tym;

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.533.855,00 zł

o dotacje na zadaniabieŻące _ 390.000'00 zł (zgodnie z załącznikiem Nľ 6)
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a świadczenianatzecz osőb ťlzycznych _ 60.663,00 zł

Wydatki majątkowe

ĺvvdgtkí Íednoľoczne

Wydatki majątkowe w szkołach podstawowych planuje się na kwotę 728.000,00 zł

Ząkuwl inwest:vc:ujne dlą szkół - zgodnie z załqcznikiem Nr 8.

o SP 1 zakup kseľokopiarki i spľzętu komputeľowego - 27.000,00 zł

. SP 2 zakup spľzętu infoľmatycznego do pľacowni komputerowej _ 20.000,00 zł

o SP 3 zakup spľzętu informatycznego do pľacowni komputerow ą _ 2l.000,00 zł

. SP 4 zakup spľZętu komputeľowego _ 26.000,00 zł

o SP 6 zaklą spľzętu informatycznego do pracowni komputeľowej - 20.000'00 zł

o SP 7 zakup spľzętu komputeľowego - 14.000,00 zł.

Budowa ząplecza sąnitarno-szątniowego pľz:t SP Nr ] - I00.000,00 zł

Zaprojektowane zaplecze w weľsji konteneľowej nie zostało zľealizowane w 20|7 roku

w związku zbrakięm zainteresowania wykonawców pomimo dwukľotnego pľzetargu.

W ľoku 2018 planuje się powtőrzenie pľocedury pľzetaľgowej' Planowane śľodki na ten cel

w roku 2018 są w kwocie l 00.000'00 zł

Wymiąna pokr:łcia dachowego SP Nr 7 - 500.000,00 zł

Stan techniczny obecnego pokrycia dachowego budynku szkoĘ podstawowej nr 7 powoduje

powstawanie zacieków na stľopach i ścianach ostatnie kondygnacji powodując ich degradację.

Dla pľzeciwdziałania temu konieczna jestwymiana pokrycia dachowego w całości. W ľoku 2018

planuje się na realizację zadaniaprzeznaczyć kwotę 500.000,00 zł

Rozdz. 80103 - Oddziałv Pľzedszkolne w szkołach podstawowvch - 598.525.00 zł
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Wydatkĺ bieżące

Planuje się wydatki na kwotę 598.525,00 zł

P|an wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wynagľodzeniai składki od nich naliczane _ 565.229,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 33.296,00 zł,

Rozdz. 80104 _ Pľzedszkola _ L4.110.783.90 zł

_ wydatki bĺeżące planowane są na kwotę: l|.327.123,00 zł

_ wydatki majątkowe planowane są na kwotę:2.783,660,90 zł.

Śľodki w tym rozdziale zostaną przęznaczone na finansowanie działalności 6 Miejskich

Pľzed szko l i' w któľych wydatki bieŻące ksztahują się następuj ąco :

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane -7.095.032,00 zł,

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych _ 3.0l7.238,00 zł,

o dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

l.205.500,00 z'ł, (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

o świadczenia na rzecz osőb ťlzycznych _ 9 353,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 2.783.660,90 zł, w tym

Zadanía jednoroczne: 14.000,00 zł

Zakup:ł inwestvcyjne dla przedszkoli - zgodnie z załqcznikiem Nľ 8.

o MP nr 6 zakup zmywaľki _ 6.500,00 zł

o MP nľ 10 zakup wielofunkcyjnej drukarki _ 7.500,00 zł

Zadanía wieloletnie: 2. 7 69, 660,90 zł

Budową przedszkolą prz:ł ul. lĺs. Brzóski - plan ną 20]8: 700.000,00 zł
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Dokumentacja pľojektowo _ kosztoľysowa na budowę budynku pľzedszkola została opľacowana

w 2017 r. Zabezpieczone w budżecie miasta śľodki pozwolą na pľZepľowadzenie postępowania

przetargowego i ľozpoczęcie realizacji zadania. Zadanie zaplanowano do ľealizacji w układzie

tľzyletnim 201812020. Pľzygotowanie zadania dokumentacyjnie stworzy możliwości ap|ikowania

o śľodki zewnętrzne na realizację zadania. W 2018 ľ. na rca|izację zadania planuje się

pÍzeznaczyć kwotę 700.000'00 zł.

Rewalorvzaci a zabvtkĺlwei ochronki w - nlan na 20 ] 8: 2.069.660.90 zł

W 2016 roku złoŻono wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Progľamu operacýnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś prioľytetowa V Gospodarka przyjazna

śľodowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kultuľowe - typ pľojektów ooWzľost regionalnego

potencjału tuľystycznego popÍzez ochronę obiektów zabýkowych''. Ww. wniosek został wybrany

do dofinansowania w trybie konkuľsowym dla RPowM 2014-2020 dla konkuľsu zamkniętego

nľ RPMA.05.03.00-IP. 01 -| 4-013 l l 6.

Celem zadania jest zwiększenie potencjału tuľystycznego Żyraľdowa i Mazowsza popľZez

rcwaloryzację unikatowego zabytkowego budynku ochľonki w Żyrardowie. Zadanie ľealizowane

w latach 2016-2018. W 2018 ľoku na realizację zadania planuje się ptzeznaczyć kwotę

2.069.660,90 zł.

Rozdz.80106 * ĺnne foľmv nľzeĺlszko|neso - l5.000.00 zł

Wydatkĺ bĺeżące

Wydatki bieŻące na 20l8 planuje się na l5.000'00 zł.

o wydatki związane z realizacjąstatutowych zadań_ l 5.000,00 zł

Rozdz.80110 _ Gĺmnazia _ 3.974,220"00 zl

Wydatki bieżące

Wydatki bieŻące na2018 planuje się na kwotę 3.974.220,00 zł

Plan dotyczy utrzymania 6 gimnazjőw .

Na plan wydatków tego rozdziału składają się:
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o wynagrodzenia i składki od nich naliczane _ 3.743.595,00 zł,

o wydatki związane zrealizacją statutowych zadań _ 120.625,00 zł

o dotacje podmiotowe z budzetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

1 10.000'00 zł (zgodnie z załącznikiem Nľ 6).

Rozdz. 80113 _ Dowożenie uczniów do szkół - 250.000.00 zł.

Plan na 2018 rok obejmuje :

- wydatki bĺeżące - 250.000'00 zł

Plan wydatków tego rozdziału dotyczy kosztów usługi dowozu uczniów niepełnospľawnych

zamieszkałych w Żyrardowie wraz z zapewnieniem opieki w czasie przęwozl do nizej

wymienionych szkół i ośrodków umożliwiających dowożonym dzieciom realizację obowiązku

szkolnego.

Rozdz. 80120 -Licea ogólnokształcace _ 3.404.025.00 zł.

Wydatki bieżące

Planowana struktuľa wydatków pľzedstawia się następuj ąco :

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane _ 2.975.266,00 zł,

o wydatki związane z realizacją statutowych zada(l _ 426.777,00 zł

o świadczenia na rzecz osőb ťlzycznych _ 1.982,00 zł

Rozdz. 80l46 - Dokształcanie i doskonalenĺe nauczvcieli - 235.707.00 zł.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących ľoku 20l8 stanowi kwotę 235.707,00 zł

Śľodki będą wydatkowane na doradztwo metodyczne, dopłaty do kuľsów i studiów oraz szkolenie

rad peđagogicznych, seminaľia, warsztaty metodyczne, zakup materiałów niezbędnych w pľocesie

szkolenia ľad pedagogicznych oraz śľodki na wyjazdy służbowe w celu uczestnictwa

w szkoleniach. Wydatki będą realizowaĘ szkoły podstawowe, gimnazja, liceum oraz miejskie

pľzedszkola.
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Rozdz. 80149 Realizacia zaĺlzń wvmapa stosowania sDecialnei orsanizacii nauki

i metod pľacv dla dzieci w pľzedszkolach. oddziałach przedszkolnvch w szkolach

podstawowvch i innvch foľmach wvchowania pľzedszkolnego - 1.598.920.00 zł.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących roku 2018 stanowi kwotę l.598.920,00 zł.

Plan będzie ľealizowany przez jednostki do któľych uczęszczają dzieci wymagające stosowania

specjalnej organizacji nauki, w tym:

- Miejskie Pľzedszkole Nľ 9,

- Miejskie Integľacyjne Przedszkole Nľ 10 ,

_ Szkoła Podstawowa Nľ 1

- Szkoła Podstawowa Nľ 3,

- Szkoła Podstawowa Nr ó

Plan obejmuje:

o vvynagrodzenia i składki od nich naliczane _ 615.000,00 zł,

o wydatki bieŻące związane z realizacją statutowych zadań _ 53.920,00 zł

r dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

930.000'00 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Rozdział 80150 Realizacia zadań wvmagaiacvch stosowania specialnei oľganizaciÍ naukĺ

ĺ metod pľacv dla dzieci ĺ młodzĺeżv w szkołach podstawowych. gimnaziach. liceach

ogólnoksztalcacvch. liceach pľofilowanvch ĺ szkołach zawodowvch oľaz szkołach

aľtvstvcznvch - 1.895.980.00 zł

Wydatki bieżące

Na 2018 rok w rozdzial.e tyn planuje się wydatki na kwotę 1.895.980,00 zł.

Udział w realizacji wydatków tego rczdziału miały wszystkie zespoły szkół publicznych oraz

l iceum ogólnokszt ałcące.

Zaplanow ane wydatki obej muj ą :

o wynagľodzenia i składki od nich naliczane _ 1.766.886,00 zł,
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o wydatki narealizację statutowych zadań _ 54.094,00 zł,

o dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych _ 75.000,00 zł (zgodnie

z załącznikiem Nľ 6),

Rozdział 80152 Realizacia zadań wvmagaiacvch stosowania specialnei oľganizaciĺ nauki

i metodv pľacv dla dziecĺ i młodzĺeży w gimnaziach i klasach dotYchczasowego gimnazium

pľowadzonvch w ĺnnvch tvpach szkół" lĺceach ogólnokształcacvch. technikach bľanżowvch

szkołach I stonnia i klasach dotvchczasowei niczei szkołv zaworlowei nľowadzonvch

w bľanżowych szkołach I stopnia oľaz szkołach artystycznvch - 109.919.00 zł

Wydatki bieżące _ l09.9t9,00 zł

'N rozdziale planuje się wydatki na kwotę 109.9l9'00 zł,w tym:

O wynagľodzenia i składki od nich naliczane _ l04.l29,00 zł,

O wydatki związane z realizacją zadań statutowych _ 5.790,00 zł,

Rozdz.80195 _ Pozostała działalność - 1.523.óó8.00 zł

Plan na 2018 ľok obejmuje:

_ wydatki bieżące _ 1.5Ż3.668,00 zł
'V'I rozdziale planuje się następujące wydatki:

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.000,00 zł,

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych _ 1.339.8lŻ,00 zł, w tym kwota

670.102,00 zł dotyczy zadania wieloletniego ,,Remont szkolnych obiektów spoľtowych

w mieście Żyrardőw - hali spoľtowej i pięciu sal gimnastycznych''. Zadanie

doťlnansowanie jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania

inwestycýnego w Ramach Rozwoju Szkolnej Infľastrukfury Spoľtowej.

o świadczenia na rzecz osőb fizycznych _ 15.000,00 zł - wydatki zostały zaplanowane

w opaľciu o Uchwałę Nľ XXI/l70112 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 20l2r.,

w spľawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci

iMłodzieŻy gminy _ Miasta Żyrardowa. Pľogram skierowany jest do uczniów klas IV-VI

szkół podstawowych, gimnazjalnvch i ponadgimnazjalnych pľowadzonych pľzez Miasto

Żyrardőw, mieszkających na teľenie miasta - szczegőłowe waľunki i formy nagradzania
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okľeślone Uchwałą Nr XXI.l71l12 Rady Miasta Żyraľdowa z dnia 26 kwietnia 20l2r.

w spľawie szczegőłowych waľunków i form nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych

w ľamach lokalnego Pľogramu Wspierania Edukacji UzdolnionychDzieci iMłodzieŻy.

. Wydatki na pľogľamy finansowane z udziałem śľodków zUE - 154.856,00 zł.

Plan dotyczy pľojektu partneľskiego Miasta i Centľum Nauki Kopeľnik pn. ,,Szkoła bliżej nauki -

stwoľzenie w 7 gminach Warszawskiego obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania

opaľtego na metodzie ekspeľymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji

nauczycielek i nauczycie|i w zakresie pracy metodą ekspeľymentu, wyposażenie szkół w zestawy

edukacyjne i narzędzia do nauczania pľzedmiotów pľzyrodniczych oraz rozwőj kompetencji

uczniów i uczennic w zakľesie pľzedmiotów pľzyľodniczych m.in. popľzez realizację pľojektów

edukacyjno -badawczych" . Zadan|e finansowan e z ľozdziałów 801 95 _ l 54.856,00 zł oruz 7 5023

_23.228,40 zł.

DZI^Ł 851 ocHRoNA ZDROWIA _ 810.400'00 zł

Plan na 2018 obejmuje:

Wydatki bieżące _ 810.400'00 zł

Wydatkĺ majątkowe _ 0o00 zł

Rozdz. 85149 _ Pľoqľamv polĺtvki zdľowotnei - 94.500.00 zł

Plan na 2018 ľok obejmuje:

_ wydatki bĺeżące - 94.500'00 zł

Wydatkĺ bieżące:

- dotacje dotyczące działań profilaktycznych i samopomocowych w zakresie ochrony zdľowia

dla mieszkańców _ 26.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nľ 7).

Plan wydatków ľealizowany jest pľzez Organizacje Pozarządowe i dotyczy pľogramów

pľofilaktycznych, w tym: proťrlaktyki nowotworu sutka, profilaktyki cukľzycy oraz samopomocy.

- wynagľodzenia i składki od nich naliczane _ wynagľodzenia d|a realizatoľőw zadań pľogľamu

zwalczania otyłości w ramach pľogramu profilaktycznego dla mieszkańców ,,CZas dla seľca''

w ramach zajęé gimnastycznych _ 10.700,00 zł,
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- wydatki związane z realizacją statutowych zadań _ 57.800,00 zł - w tym: koszty badań

dla mieszkańców: mammogľafi a,

Na ľok 2018 zaplanowano wydatki ĺa zakup materiałów wykoľzystanych w ramach rea|izacji

pľogľamu prozdľowotnego na rzecz mieszkanców, zakup śľodków żywności wykorzystanych

na organizację impľez prozdľowotnych, zakup nagród rzeczowych dla lauľeatów konkuľsów,

dofinansowanie badań dla mieszkańców w tym opłaty związane z usługami zdľowotnymi

na rzecz uczniów w środowisku szkolnym oraz mieszkańców w punkcie poradniczym w ľamach

pľogľamu ,,Czas dla seľca''.

Rozdz. 85152- Zapobieeanie i zwalczanÍe AIDS - 3.900.00 zł

Plan na 2018 ľoku obejmuje:

- wydatki bieżące - 3.900'00 zł

Śľodki zostaną przeznaczone na organizację zajęć: pľofilaktycznych w ľamach pľogramu

dlamłodzieŻy.

Rozdz. 85153 _ Zwalczanĺe naľkomanĺÍ - 45.400"00 zł

Plan na 2018 ľok obejmuje:

_ rvydatki bĺeżące _ 45,400,00 zł

Na realizację w/w kwoty składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane _ 25.000,00 zł _ wydatki dotyczą wynagľodzeń

realizatora (psychologa) punktu konsultacyjnego ds. naľkomanii dla młodzieży eksperymentującej

z narkotykami oraz ich ľodzin, realizatora warcztatów korekcyjnych TUKAN, rcalizatora

warsztatów pľofilaktycznych dla młodzieŻy, rodzicőw i nauczycieli,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadan _ 20.400,00 zł _ dotyczą realizacji pľogľamów

e d u kuj ących uczni ów z zakr e su zap obi e gani a uzalęŻnięn i om.

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą zgodnie z Miejskim Progľamem Przeciwdziałania

Naľkomani.

Rozdz. 85154 Pľzeciwdziałanie alkoholizmowi - óó4.600.00 zł

Plan na 2018 ľok obejmuje:
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_ wydatki bieżące - 664.600,00 zł

Na ľealizację w/w kwoty składają się:

. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 85.800,00 zł - wydatki dotyczą wynagrodzenia

za udz|ał w posiedzeniach dla przewodniczącęgo i członków Miejskiej Komisji

Rozwiązywan ia Pľoblemów Alkoholowych'

o wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości - 178.800,00 zł. Wydatki

dotyczyĘ m.in. zakupów mateľiałów i usług związanych z organizacją spotkań

z realizatorami pľogramów profilaktycznych, skieľowanych do dzieci i młodzieŻy z rodzin

dysfunkcyjnych, działaniami o tematyce pľofilaktykl uzaleŻnień oľganizowanych przez

placówki oświatowe, zakup nagľód rzeczowych dla lauľeatów konkuľsów, podľóże służbowe

oraz szkolenia.

o dotacje na zadania bieżące _ 400.000,00 zł ( zgodnie z załącznikiem Nľ 7) dotyczyły

wydatków na doťtnansowanie realizacji pľogramów na tzecz mieszkańców ľealizowanych

przez organizacje pozarządowe:' w tym:

- program profilaktyczny skierowany do osőb uzaleŻnionych i ich ľodzin,

_ pľogľamy pľofilaktyczny skieľowany do dzięci i młodzieŻy z rodzin dysfunkcyjnych, oraz

doľosłych,

_ dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego z progtamem socjoteľapeutycznym dla dzieci

i młodzieŻy z r o dzin dysfunkcyj nych.

Zaplanowane środki na doÍinansowanie realizacji progľamu teľapeutycznego dla osób

uzależnionych od alkoholu wydatkowane będą zgodnie z Miejskim Pľogľamem Pľofilaktyki

i Rozwiązywania Pľoblemów Alkoholowych.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność 2.000.00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

_ wydatkĺ bieżące - 2.000'00 zł

Wydatki bieżące

Na wydatki bieŻące zbudŻetu państwa zaplanowano kwotę 2.000,00 zł
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Środki przęznaczono na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji

dla świadczeniobiorców innych niŻ ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zgodnie

z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sieľpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdľowotnej

finansowanych ze śľodków publicznych (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

DZIAŁ 852 PoMoC SPOŁECZNA - 8.l,16.404,26 z|

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieŻące:8.116.404,26 zł

Wydatki na pomoc społeczną finansowane są z dotacji celowej

Żyrardowa.

śľodków własnych Miasta

Rozdz. 85202 - Domv Pomocv Społecznei- 1.500.000"00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące : 1.500.000,00 zł

Ww plan zabezpieczy wydatki na pokrycie kosztów zapobyt pensjonariuszy w domach pomocy

społecznej.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdľowotne opłacane za osobv pobieľaiace niektóre

świadczenia z pomocv społecznei. niektóre Śwĺadczenia ľodzinne oľaz za osobv

uczestnĺczace w zaieciach w centľum integľacii społecznei - 233.500.00 zł

Plan 2018 ľoku obejmuje:

- wydatki bieŻące _ 233.500,00 zł

Składki dotyczą świadczeń pielęgnacyjnych, któľe przysługują z týułu rezygnacji z zatrudnienia

lub innej pracy zaľobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem lub osobą

legitym uj ąc ą się or zeczen i em o znaczny m stopn i u n i epełno spľawno śc i.

Zaplanowane wydatki dotycząrealizacji statutowych zadan, w tym:

- składki zdrowotne od świadczeń ľodzinnych (zlecone) 90.700,00 zł (zgodnie z załącznikiem

Nľ 4),

- składki od zasiłków stałych (dotacja celowa) 142.800,00 zł
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Rozdz. 85214 _ Zasiłki i pomoc w natuľze oľaz składki na ubezpieczenia emeľvtalne

ĺ ľentowe _ 627.000"00 zł

Plan 2018 roku obejmuje:

- wydatki bieŻące: 627.000,00 zł

Ww plan wydatków dotyczy świadczeń na rzecz osőb ťlzycznych. z tego:

- zasiłki okľesowe finansowane z dotacji na zadania własne gminy w kwocie _ 77 .000,00 zł,

- zasiłki celowe jako zadanie własne gminy -550.000'00 zł

Rozdz. 852 1 5 - Dodatki mĺeszkaniowe - 1.900.000'00

Plan na 2018 rok obejmuje:

_ wydatki bieżące - 1.900.000.'00 zł

W skład zaplanowanych wydatków wchodzą świadczenia na rzęcz osőb fizycznych któľe zostaną

przeznaczone na wypłatę dodatków m i eszkan i owych.

Rozdz. 8521'6 _ Zasiłki stałe _ 1.050.000'00 zł

Plan 2018 roku obejmuj e:

- wydatki bieŻące _ l.050.000,00 zł

W skład zaplanowanych wydatków wchodzą świadczenia na rZęcZ osób ťlzycznych

1.050.000,00 zł i przeznaczonę zostaną na wypłatę zasiłków stałych obligatoryjnych.

Rozdz. 852t9 _ ośľodki pomocY społecznei _ 2.109.480'00 zł

Plan ľoku 2018 obejmuje:

- wydatki bieŻące:2.109.480,00 zł

Wydatki dotyczą ľealizacji zadań z zaktesu pomocy społecznej przez Miejski ośľodek Pomocy

Społecznej, ztęgoi

. wynagrodzen|a i składki od nich naliczane -1.937 .357 ,00 zł,
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wydatki związane z realizacją statutowych zadan _ 164.Í23,00 zł, zpÍZeznaczeniem m.in.

na zaklpy mateľiałów biuľowych, śľodków czystości, energię, telefony, przesyłki listowe,

opłaty bankowe, inne wydatki niezbędne do utľzymania jednostki.

świadczenianarzecz osőb ťlzycznych _ 8.000,00 zł.

Rozdz. 85228 _ Usługi opiekuńcze ĺ specialistvczne usługi opiekuńcze - 514.424.2ó zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące _ 514.424,26 zł,w tym:

- wynagrodzeniai składki od nich naliczane _ 88.000,00 zł (załącznik nľ 4)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych _ 25.000,00 zł.

- dotacje celowe - 400.000,00 zł _ świadczenie usług opiekuńczych d|a osób starszych, choľych

lub niepełnospľawnych w miejscu zamieszkania (załącznik nľ 7)

- wydatki na pľogramy finansowane zudziałem środków zUE _ 1.424,26 zł

Potrzęba zabezpieczenia śľodków jest wynikiem podjęcia przez Ptadę Miasta Żyrardowa uchwały

wyrażającej zgodę na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardőw, a Miastem

stołecznym Warszawą dotyczącej realizacji pľojektu pn' 
',Budowa 

i wdľożenie zintegľowanego

systemu wspaľcia usług opiekuÍlczych opaľtego na narzędziach TIK na teľenie Waľszawskiego

ob szaru Funkcj onalnego (E-op i eka)''. _ zadanie wi ęloletni e

Rozdz. 85230 _ pomoc w zakľesie dożywianĺa _ 172.000.00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieŻące _ 172.000,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osőb ťlzycznych: 172.000,00 zł (82.000,00 zł - śľ. własne, 90.000,00 zł -

dotacja w Mazowieckiego Uľzędu Wojewódzkiego)

Rozdz. 85295 _ Pozostała działalność - 10.000.00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące _ 10.000'00 zł
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W ramach zaplanowanych śľodków uwzględniono wydatki na realizację miejskich progľamów

,,Karta Seniora i ,,Kaľta Dużej Rodziny'' zprzeznaczeniem na zakup mateľiałów i usług,

niezbędnych do realizacj i pľogľamów.

DZIAŁ 853 PoZOSTAŁE ZADANIA w ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -
79.570,88 zł

Plan na 2018 ľok obejmuje:

- wydatki bieŻące _ 79.570,88 zł

Rozdz. 85329 - Specialistvczne ośľodkĺ szkoleniowo _ ľehabĺlĺtacvine - 5.000.00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące - 5.000'00 zł

Ww wydatki zostały zaplanowanę na dofinansowanie zadania własnego gminy z zakresu

zapewnienia opieki nad ľodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym (zgodnie

zzałącznikiem Nľ 7.)

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność - 74.570.88 zł

Plan na 2018 ľok obejmuje:

_ wydatkĺ bieżące _74.570,88 zł

Zaplanowane wydatki związane są z utrzymaniem trwałości projektów ,, Likwidacja baľieľ

wykluczenia cyfľowego na obszarze Miasta Żyrardowa'' i ',Likwidacja barieľ wykluczenia

cyfľowego na obszarue Miasta Żyrardowa _ II etap'' Wydatki dotyczą opłat abonamentowych,

opłat seľwisowych komputeľów i monitoľów.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA wYCHowAwcZA _ l.886.442,()() zl

Plan na 2018 ľok obejmuje:

Wydatki bĺeżące _ l.671.542,00 zł



58

W ľamach tego działu finansowana będzie działalność, bieŻąca świetlic szkolnych (w sześciu

szkołach), Miejskiego ogľodu Jordanowskiego, pomoc materialna dla uczniów oraz

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki majątkowe - 214.900,00 zł - zgodnie z Zał. Nľ 8.

Rozdz. 85401 - Śwĺetlĺce szkolne - 1.139.267.00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

_ wydatki bieżące _ I.139.267,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych i obejmują:

- wynagľodzęnia i pochodnych od nich naliczone _ 1.090.981 ,00 zł

- wydatki związane zrealizacjązadań statutowych 48.286,00 zł

Rozdz.85407 _ Placówkĺ wvchowanĺa pozaszkolnego _ lĺi2.ĺ5Ł00J.l

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące _ 467.652,00 zł

Zaplanow ane wydatki obej muj ą:

- wynagľodzenia i pochodne _ 3 5l.3 5l,00 zł

- wydatki związane z ľealizacją zadan statutowych - l16.150,00 zł (m.in. zalup materiałów

biurowych, czystościowych, żywności, zakup eneľgii i gazu),

- świadczenia na ľzecz osőb fizycznych - 15|,00 zł.

- rr'1l1;or'<' nlająt|<orr'c - 214.900.0O il - z.gĺlc|llie r r'alt1cz'nil<ienl Nľ tj

l}uĺ'lo:ľĺł,ślĺ'icĺliĺ.'.t,ĺl,łiecĺlolĺ,ĺl.f llĺl ĺl.ś. I'c,śllĺl - eĺup ].

\Ąi ľĺllllach ztlclania 1lĺltł,sĺ'allic śtł,ic1licĺr ĺlsiccllorva gclzie clzieci i nlĺlclzicŻ bęc1ą ľozrviiać slłĺl.|c

za i nteľc sotł,atl ia, s1lędza.i ąc rvol Il5' czas.

Rozdz. 85415 - Pomoc mateľĺalna dla ucznĺów_ 62.500"00 zł

Plan 2018 ľoku obejmuje:

_ wydatki bieżące - 62.500'00 zł

Zaplanowane środki przeznaczane są na świadczenianarzecz osőb fizycznych, w tym:
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- wypłata stypendium socjalnych dla uczniów - 60.000,00 zł

- inne formypomocy dla uczniów _2.500,00 zł.

Rozdz. 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczvcĺelĺ - 2.123.00 zł

Plan roku 2018 obejmuje:

- wydatki bieżące _ 2.123,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na doskonalenie zawodowe nauczycieli Miejskiego

ogľodu Jordanowskiego.

DZIAŁ 855 RODZINA - 37.483.8ó0,00 zł,

Plan na 2018 rok obejmuje:

- wydatki bieżące _ 37 .483.860,00 zł

Zaplanow ane wydatki obej muj ą:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone _ 1.289.080,00 zł;

- wydatki związane z ĺealizacją statutowych zadan _ 7 93 .0l 5,00 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych _ 35.30l .765,00 zł;

- dotacj e na zadania bieŻące _ l 00. 000, 0 0 zł (zgodnie z załączni ki em nr 7)

Rozdz. 85501 - Świadczenia wvchowawcze - 24.129.000.00 zł

Zaplanowana kwota na 2018 r. przeznaczona zostanie na realizację ľządowego pľogľamu

,,Rodzina 500+".

Zadanię zlecone (zgodnie zzałącznikiem Nľ 4), w tym:

- wynagrod zenia i pochodne od wynagľo dzeil _ 282.320,00 zł.

- wydatki na realizację zadań bieŻący ch _ 7 9 .61 5,00 zł,

Wydatki dotyczą obsługi wypłat świadczeń wychowawczych

- świadczenia wychowawcze _ 23.7 67 .065,00 zł.

Rozdz. 85502 - Świadczenia ľodzinne. świadczenia z funduszu alĺmentacvinego oľaz

składki na ubeznieczenia emervtalne i ľentowe z lbezpieczenia społecznego

12.510.000.00 zł

Wydatki bieŻące: 1 2.5 l 0.000,00 zł
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Wydatki zaplanowane jako dotacja celowa przeznaczone zostaną na realizację świadczeń

rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wľaz z obsługą tych świadczen zprzeznaczeniem na:

- wynagľodzenia i pochodne od wynagľodzeń _ 93l.900,00 zł.

_ wydatki narealizację zadailbieŻących_ 43.400,00 zł,

- świadczenia ľodzinne i fundusz _ 1l.534.700,00 zł.

(zgodnie z załącznikiem Nľ 4)

Rozdz. 85504 - Wspieľanie rodzin - 74.860.00 zł

Wydatki bleŻące: 7 4.860,00 zł

Śľodki zaplanowane w rozdziale przeznaczone zostaną na wkład własny w ramach Resoľtowego

Progľamu wspierania ľodziny i systemu pieczy zastępczej oraz pokľycie kosztów umowy z|ecenia

dla czteľech asystentów rodziny _ 74.860,00 zł.

Rozdz. 85505 - Twoľzenĺe i funkcionowanĺe żłobków - 70.000.00 zł

_ wydatki bieżące _ 70.000o00 zł

Środki zaplanowane jako dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wydatków bieżących

związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat dla podmiotów pľowadzących

żłobki na teľenie Miasta Żyľardowa (zgodnie z załącznikiem nľ 7).

Rozdz. 85506 _ TwoľzenÍe ĺ funkcionowanĺe klubów dzieciecvch - 30.000.00 zł

_ wydatki bieżące _ 30.000'00 zł

Środki zaplanowane jaki dotacja celowa przęznaczona na doÍinansowanie wydatków bieżących

związanych z zapewnieniem opieki nad dzieómi w wieku do lat 3 dla podmiotów pľowadzących

kluby dziecięce na teľenie Miasta Żyrardowa (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Rozdz. 85508 - Rodzinv zastepcze - 670. 000.00 zł

Wydatki bieżące: 670.000,00 zł
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Zaplanowana kwota zostanie wykoľzystana na współfinansowanie pobýu dzieci w pieczy

zastępczej Zterenu Miasta Żyrardőw, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny isystemie pieczy

zastępczej.

DZIAŁ 900 GosPoDARKA KoMUNALNA I oCHRONA ŚnooowISKA
19.916.883,58 zł,

W dziale tym zaplanowano na 2018 ľ. wydatki związane z gospodaľką ściekową, ochľoną

śľodowiska, gospodaľki odpadami,oświetleniem uIic, utľzymaniem czystości i porządku

na dľogach i ulicach, utrzymaniem zieleni w mieście oraz działalnością pozostałą.

Wydatkĺ bieżące - 9.743.694,33 zł.

Wydatki majątkowe - 10.173.189,,25 zł,

W poszczególnych tozdziałach wydatki pľzedstawiają się następująco

Rozdz. 90001 Gospodarka ścĺekowa i ochľona wód - 8óĺ..000"00 zł

Plan na 2018 ľok obejmuje:

_ wydatki bieżące - 8ó1.000o00 zło

Realizacja wydatków dotyczyć, będzie konserwacji kanalizacji deszczowej, konseľwacji

pľzepompowni ścieków, utrzymania ľowów buľzowych ' czyszczenia sepaľatorów, ľealizację

obsługi systemu wodnego rzeki Pisi - Gągoliny orazzakupu energii do przepompowni oraztęŻni.

Rozdz. 90002 - Gospodaľka odpadamĺ - 4.925.088.00 zł

Plan na 2018 ľok obejmuje :

_ wydatki bieżące - 4.925.088,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatki przeznaczone zostaną na:

- wynagľod zenia i składki od nich naliczane _ 256.088,00 zł,

-wydatki związanezrealizacjąstatutowych zadań_4.669.000,00zł,wtymm.in.:

1) odbióľ i zagospodaľowanie odpadów komunalnych z nieľuchomości zamieszkałych na terenie

Miasta Żyrardowa.
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2) funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiőrki odpadów Komunalnych (PSZOK)

dla mieszkancőw Żyrardowa przy ul. Czystej 5.

Rozdz. 90003 - oczvszczanĺe mĺast ĺ wsi _ 1.340.000.00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje :

- wydatkĺ bieżące - 1.340.000.,00 zł

Zaplanowane wydatki ďotyczą utrzymania zimowego ulic i chodników, utrzymania czystości

Miasta, opľóżniania koszy ulicznych, omiatania ulic' utľzymania czystości p|aców miejskich.

Rozdz. 90004 _ Utľzvmanie zielenĺ w mĺastach ĺ emĺnach - 9.925.529.38 zł

Plan na 2018 ľok obejmuje:

_ wydatki bĺeżące - 780.308'33 zł

_ wydatki majątkowe - 9.145.221,05 zł

Wydatki bieżące

o Zaplanowane śľodki zostaną przęznaczone narealizację zadań statutowych, w tym:

- nazakup energii do fontann miejskich - 40.000,00 zł,

- na zakup mateľiałów ogľodniczych, krzewów, środków chwastobój czych- 20.000,00 zł,

- na konserwację teľenów zieleni miejskiej i paľku Dittricha, utľzymanie czystości terenów zieleni

miejskiej, utrzymanie zimowe ciągów pieszych i chodników przyległych do obiektów zieleni,

koszenie trawników, opľóżnianie koszy paľkowych, utzymanie drożności cieków wodnych

i przepustów w paľku Dittľicha, pľzycinkę dľzew przyulicznych, pielęgnację dľzewostanu

i uzupełnienie nasadzeń drzew i kľzewów ozdobnych _ 500.000,00 zł.

o Wydatki na pľogľamy finansowane z udziałem środków z UE - 220.308,33 zł - plan

dotyczy zadania wieloletniego pn. ,,Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój

terenów zieleni w mieście Żyrardów".

rilydatkĺ majątkowe
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Zadania wíeloletníe: 9. 1 4 5. 2 2 1,0 5 zł

,,Popľawa jakości 1vcią mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyľardowie "-

pląn ną 2018 rok _ 9.l45.221.05 zł

W dniu 29 marca 2Ol7 r. Miasto Żyrardőw podpisało umowę o dofinansowanie z Narodowym

Funduszem ochrony Środowiska iGospodaľki Wodnej w Waľszawie. Zadanie zaplanowano

do rea|izacji w latach 2017 -Ż020. Na realizację zadania w 2018 r. planuje się przeznaczyć kwotę

9.I45.22I,05 zł.

Rozdz.90005 _ ochľona nowĺetľza i klimatu _ 506.000.00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

_ wydatki bieżące _ 6.000,00 zł

_ wydatki majątkowe _ 500.000'00 zł

Wydatki bieżące

Zap|anowane środki wykoľzystane będą do dokonania analiz pľóbek popiołów z pľzydomowych

pieców na teľenie Miasta Żyrardowa

Wydatki majątkowe

Dotacje celowe 500,000,00 zł _ zgodníe z załqcznikíem Nľ 7 _ dofinansowanie kosztów wymiany

źrődeł ciepła w ľamach ogľaniczenia emisji na teľenie Miasta Żyrardowa

Rozdz. 900L3 _ Schľonĺska dla zwieľzat - 237.798.00 zł

Plan na 2018 ľok obejmuje :

_ wydatki bieżące - 237.798,00 zl

Zaplanowana na 2018ľ. kwota 237.798,00 zł zabezpieczy koszty pľowadzenia Schľoniska dla

ZwierząLi zostaĘ pÍZeznaczone na:

o wynagľodzenia i pochodne _ lzl.798,00 zł

o wydatki związane z rea|izacją zadan statutowych _ 116.000,00 zł - zakup mateľiałów

niezbędnych do funkcjonowania schľoniska (kaľma, materiały medyczne)' opłaty
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za energię elektryczną, wodę, ścieki, telefony, opiekę weteľynaryjną' naprawę boksów

i wiat dla zwierząt, naprawy ogľodzenia, wywoz odpadów niebezpiecznych (odpady

medyczne i weteľynaryjne).

Rozdz. 90015 _ ośwĺetlenie ulic. placów i dľóg - 1.429.968.20 zł

Plan na 2018 rok obejmuje :

_ wydatki bieżące - 952.000o00 zło

_ wydatkĺ majątkowe _ 477.968,20 zł

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących stanowi kwota 952.000,00 zł,

W/w środki zostaną wydatkowane na:

- zakup eneľgii na potľzeby Miasta - 800.000,00 zł,

- konseľwację oświetlenia ulicznego _ 140.000,00 zł,

- zakup pozostałych usług _ 12.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Zadanía iednoľoczne _ zgodnie zzałącznikiem Nr 8

Planowane śľodki zostaną przeznaczone na:

Pľoiekt i wykonąnie oświetlenią w pąrku przy ul' Piastowskiei - I00'000

Zadanie ma na celu poprawienie bezpieczeństwa na teľenie tzw. staľego paľku.

Na realizacj ę zadnia w 2018 ľoku planuje się przeznaczyó środki w wysokości 100.000,00 zł

Prąiekt oświetlenia na skwerze pľąv ul. Św. Jąną - 25.000,00 zł

W związku z pľojektem dotyczącym rewaloryzacji zieleni zostanie zapľojektowane ľównież

doświetlenie terenu, tak aby korzystanie z tej infrastľuktury byłobezpieczne.

Na ľealizacj ę zadniaw 2018 roku planuje się przeznaczyó śľodki w wysokości 25.000,00 zł.
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Zadania wieloletníe _ 352,968,20 zł

Budową oświetlenia w ul' ĺľitosa ną odc' od ul. Dolnej do ul. Ciepłej

Zađanie z zaktesu inicjatyw lokalnych. Realizacja w cyklu dwuletnim 201712018. Celem zadania

jest popľawabezpieczeństwa. W roku 20l8 planuje się na realizację zadaniaprzeznaczyó kwotę

26.287,65 zł

Budową oświetlenią w ul' Konąrskiego ną odc. od ul. Sosąbowskiego do ul' ŁuUckiej

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Realizacja w cyklu dwuletnim 201712018. Celem zadania

jest popľawabezpieczeństwa. W ľoku 20l8 planuje się na realizację zadaniaprzeznaczyó kwotę

15.200,00 zł

Budową oświetlenia w ul. Misąkawskieso

Zadanie z zahesĺl inicjatyw lokalnych. Realizacja w cyklu dwuletnim 2017l20l8. Celem zadania

jest poprawabezpieczeństwa. W roku 20l8 planuje się na ľealizację zadaniapÍzeznaczyć kwotę

26.028,00 zł

Budowa oświetlenia w ul. Mipdałowei

Zadanie z zakesu inicjatyw lokalnych. Realizacja w cyklu dwuletnim 201712018. Celem zadania

jest popľawabezpieczeństwa. W roku 2018 planuje się na realizację zadaniaprzeznaczyó kwotę

26.199,64 zł

Budową oświetlenia w ul. Podmieiskiej

Zadanie z zabesu inicjatyw lokalnych. Realizacja w cyklu dwuletnim 201712018. Celem zadania

jest popľawabezpieczeństwa. W ľoku 20l8 planuje się na realizację zadaniaprzeznaczyó kwotę

26.115,36 zł
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Budowa oświetlenia w ul. Staszica _ etap I

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Realizacja w cyklu dwuletnim 201712018. Celem zadania

jest poprawabezpieczeństwa. W ľoku 2018 planuje się na rea|izację zadania pÍZeznaczyó kwotę

16.824,41 zł

Budowa oświetlenia w ul. Stąszica - etąp II

Zadanię z zakresll inicjatyw lokalnych. Realizacja w cyklu dwuletnim 2017l20l8. Celem zadania

jest popľawabezpieczeństwa. W ľoku 2018 planuje się na realizację zadania przeznaczyó kwotę

14.097,30 zł

Budową oświetlenia w ul' Marcowe.i i Bątąlionów Chłopskich

Zadanie z zak'ľesu inicjatyw lokalnych. Realizacja w cyklu dwuletnim 20|7l20l8. Celem zadania

jest poprawabezpieczeństwa. W roku 20l8 planuje się na rea|izację zadania pÍZeznaczyó kwotę

25.784,35 zł

Budową oświetlenią ulicznego w ul. 'ĺľiątrącznej i Dąlekiej

Zadanie z zal<ľesu inicjatyw lokalnych. Realizacja w cyklu dwuletnim 2017l20l8. Celem zadania

jest popľawabezpieczeństwa. W ľoku 20l8 planuje się na realizację zadania przeznaczyć kwotę

25.126,62 zł

Budowa oświetlenią ulicznego w ul. Podmiejskiej

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Realizacja w cyklu dwuletnim 201712018. Celem zadania

jest poprawabezpieczeństwa. W roku 2018 planuje się na realizację zadania przeznaczyó kwotę

2l.940,37 zł

Budową oświetlenia w ul. ĺľitosa ną . uI'. Przvhv.sz do ul. Kuľniľiskieso

Zadanie z zakłesu inicjatyw lokalnych. Realizacja w cyklu dwuletnim 2017l20I8. Celem zadania

jest popľawabezpieczeństwa. W roku 2018 planuje się na realizację zadania przeznaczyć kwotę

25.000,00 zł
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Budową oświetlenia w ul. Witosa na odc. ul. ogińskiego do ul. Kurpińskiego

Zadanie z zahesu inicjatyw lokalnych. Realizacja w cyklu dwuletnim 201712018. Celem zadania

jest popľawabezpieczeństwa. W ľoku 2018 planuje się na realizację zadania prueznaczyć kwotę

25.000,00 zł

Budową oświetlenią w ul. Kurpińskiego - etap I
Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Realizacja w cyklu dwuletnim 201712018. Celem zadania

jest popľawabezpieczeństwa. W roku 20l8 planuje się na realizację zadania przeznaczyć kwotę

15.208,58 zł

Budową oświetlenia w ul. Kurpińskieso - etap II

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Realizacja w cyklu dwuletnim 201712018. Celem zadania

jest popľawabezpieczeństwa. W ľoku 20l8 planuje się na realizację zadania prueznaczyó kwotę

15.208,58 zł

Budową oświetlenią w ul. Horod}lskiego

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Realizacja w cyklu dwuletnim 201712018. Celem zadania

jest poprawabezpieczeństwa. W ľoku 2018 planuje się na realizację zadaniaprzeznaczyć kwotę

22.947,60 zł

Budową oświetlenią w ul. Lutosławskiego

Zadanie z zahesu inicjatyw lokalnych. Realizacja w cyklu dwuletnim 201712018. Celem zadania

jest popľawabezpieczeństwa. W ľoku 20l8 planuje się na realizację zadaniaprzęznaczyó kwotę

25.999,74 zł

Rozdz. 90019 _ Wpłvwv i wvdatki związane z gľomadzeniem Śľodków z opłat i kaľ

za koľzvstanĺe ze śľodowiska - 150.000.00 zł

Plan na 2018 ľok obejmuje :

_ wydatki bieżące _ 150.000'00 zł
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Zaplanowana kwota na wydatki bieŻące w 2018 zostanie przeznaczona na uiszczenie opłaty

dotyczącej odprowadzania do odbioľników wód opadowych i ľoztopowych z trwałych

nawieľzchni zanieczyszczonych, ujętych w systemy kanalizacyjne zgodnie z posiadanym

zezutoleniem.

Rozdz. 90095 _ Pozostała działalnoŚć - 541.500.00 zł

Plan na 2018 ľok obejmuje :

_ wydatki bieżące _ 491.500'00 zł

_ rvydatki majątkowe _ 50.000o00 zł

Wydatkĺ bĺeżące

W planie na2018 r. ptzeznaczy się śľodki na:

- wypłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy zlecenie za obsługę szaletu miejskiego

w Paľku Dittľicha _29.500,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań _ 462.000,00 zł, w tym: zakup eneľgii

dozasilania szaletu miejskiego w Parku Dittľicha, konseľwacje urządzeíl komunalnych, wiat

przystankowych, ławek, koszy, opłaty za pogotowie weterynaryjne, tľanspoľt i utylizację padliny,

steľyl izacj ę bezpań skich kotów.

Wydatki majątkowe

W planie na 2018 r.przeznaczy się śľodki na:

- ząkup 4 wiat przvstankowch _ 50.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nľ 8)

DZI^Ł 92l KULTURA I OCHRoNA DZIEDZICTWA NARoDowEGo
14,150.9a8,44 zl

Wydatki bieżące - ó.420.00(),00 zł

Wydatki majątkowe _ 7,'7 30.908,44 zl
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Rozdz. 92109 - Domv i ośľodki kulturv. Świetlice i klubv - 2.950.00().00 zl

Plan na 2018 ľok obejmuje :

_ wydatki bieżące - 2.950.000,00 zł

Planowana dotacja na 20l8r. zostanie przeznaczona na działalność bieŻącą Centrum Kultuľy

w Żyraľdowie (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Rozdz. 9211ó - Biblioteki - ľealizacia - 1.300.000.00 zł

Plan na 2018 ľok obejmuje :

- wydatki bieżące _ 1.300.00'00 zł

Planowana dotacja na 2018ľ. zostanie przęznaczona na działa|ność bieŻącą Miejskiej

i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Rozdz. 92118 - Muzea _ 550.000.00 zł

Plan na 2018 ľok obejmuje :

_ wydatkĺ bĺeżące - 550.000'00 zł

Planowana dotacja na 2018 r. zostanie pruęznaczona na działalnośébieŻącą Muzeum Lniaľstwa

im. Filipa de Giraľda w Żyľaľdowie (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Rozdz. 92120 - ochľona zabvtków i opĺeka nad zabvtkami - 30.000.00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje :

- wydatki bieżące _ 30.000'00 zł

Wydatki zaplanowane są na wykonanie prac konserwatorskich i ľęstauľatorskich oraz

specjalistycznych opinii, ekspeľtyz, dokumentacji historyczno-konseľwatorskich dotyczących

zabytkőw Żyrardowa

Rozdz, 92t95 - Pozostała lność - 9.320.908.44 zl

Plan na 2018 ľok obejmuje:

- rr'1'ĺlaÍlĺi llieżące - 1.590.000'()() zl
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Ww kwota zostanie pľzęZnaczona na:

- wynagľodzenia i składki od nich naliczane _ 204.900,00 zł, (w tym rea|izacja Miejskiego

Kalendar za Impr ez K u ltu ľal nych or az pozo stałych wy dar zen ku ltuľal nych),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych _ l..]()5' l()().(X) zl. w tym realizacja imprez

wynikających Miejskiego Kalendarua|mprez Kulturalnych, pozostałe wydarzenia kultuľalne.

- świadczenianarzecz osőb fizycznych _ 30.000,00 zł

- dotacja na zadaniabieŻące - 50.000,00 zł - działania w zakľesie upowszechniania kultury, sztuki

i ochľony dőbr dziedzictwa naľodowego (zgodnie z załącznikiem Nľ 7).

_ wydatki majątkowe - 7,730.9()tt..l4'l'l' w Ęm:

lJllĺlĺl:ľĺl ])ĺllllllikĺl.lózt'/il l'il's'lnl'skĺagĺl lr 71'l',ll'łl,nľit' - -]()().()()(),()() :l -:yĺlĺhlit, : 1lll' \ĺl'8
Zĺtĺlĺlllie zĺlstĺtlĺl tł'1'll'iltł':lĺl7ĺlllc'clcl l'cĺtlizac'ii rv c.\,kltl l'ĺlczll)'ll] \\i z.u'iązktl z tlc'lltr'ltlil l{tlĺl1 N4iastĺl

Ż1'I'ĺtl'ĺlĺltł,a Nl Xl-lX/352,/l] l ĺlnia 3().l ĺ'2()I7 l'tllĺtl. \\'' ľĺtlllĺtĺ'h zĺttlallitl zĺls1ĺtllic tł,\'[ltttltlrł,ĺtllt,

1lĺlll-ttlili .Itiz'cĺir l)ilstrcls|<iegĺl.

,,Zintegrowaąl pľo.iekt rewitalizac.ii centľum osądyÍabĘlcznej w Ż}lľardowie służqcv ąktvwizac.ii

społecznej i gospodarcząi" _pląn ną 20]8 rok: 7.080.908,44 zł

Pľzedmiotem projektu jest kompleksowa rewitalizacja centľum osady Fabrycznej w Żyraľdowie,

słuŻąca aktywizacji społecznej i gospodarczej. Głównym celem projektu jest ożywienie

społeczno-gospodaľcze zmatginalizowanego/kryzysowego obszaru Miasta Żyrardowa popÍzez

nadan ie mu nowych funkcj i społeczno-gospodaľczych.

W ľamach pľojektu pľzewiduje się przepľowadzenie następujących działan:

1. ,,Nowy Świat'' _ odnowa społeczna i gospodarcza teľenu dawnej fabryki lniarskiej- budowa

ulicy wraz z infľastruktuľą;

2. Zmiana sposobu użytkowania wspólnej przestrzeni miejskiej poprzez stworzenie teľenu zieleni

o funkcji społecznej i rekreacyjnej;

3. Remont zabykowej biblioteki fabrycznej (Íilia nľ 6 MiPBP ) wraz z dostosowaniem do potľzeb

osób niepełnospľawnych i zagospodarowaniem kwartału na potľzeby kultuľalno-edukacýne.
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,,od przem}lsłu do kultury _ ząchowąnie europejskiego dziedzictwą kuĺtuľalnego XIX _ wieczne.i

Osadv Fabrvcznei" - plen na 20lB rok: 350.000.00 zł

Celem głównym pľojektu jest ochľona, zachowanie i promocja dziedzictwa kultuľowego Miasta

Żyrardowa, jak ľównież poprawa dostępności do infrastruktuľy kultuľy poprzez ľestaurację

i rewaloľyzację obiektőw zloka|izowanych na teľenie Pomnika Histoľii ,,XIX _ wieczna osada

fabry czna w Żyľardowi e''.

Pľojekt obejmuje cztery zadania;

_ Remont zabytkowego budynku Centľum Kultury w Żyľaľdowie,połączony z teľmomodeľnizacją

obiektu.

_ Rewaloryzacja histoľycznego dziedzincapľzy Centrum Kultury w Żyľaľdowie zptzeznaczeniem

na cele kultuľalne _ scena letnia.

_ Pľzebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kantoru, z adaptacją pomieszczeÍt

na potľzeby utwoľzenia Multimedialnego ośľodka Tradycji i Edukacji Kultuľowej (MOTEK)'

wraz z zakupem niezbędnego wyposażen ia.

_ Roboty budowlane mające na celu wzmocnienie pinakli na wieżach kościoła Matki Bożej

Pocieszenia w Żyľaľdowie.

Pľojekt ma chaľakter paľtneľski. Wnioskodawcą i Paľtneľem wiodącym jest Miasto Żyrardőw'

Paľtneľem pľojektu jest Rzymskokatolicka Paraťla Matki Bożej Pocieszenia w Żyľardowie,

a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków w pľojekcie Centrum Kultury

w Żyľaľdowie.

Budżet zadania zabezpiecza wkład własny Miasta Żyrardowa. Paľtner oraz podmiot upoważniony

do ponoszenia wydatków w pĄekcie zabezpieczają swoje udziały z własnym budżetów.

DZIAŁ 926KULTURA FIZYCZNA _ 4.707.500'00 zł

Wydatki bieżące: 4.014.500,00 zł

Wydatki majątkowe :693.000'00 zł

Rozdz. 92601_ obĺektv spoľtowe - 3.649.000.00 zł

Plan na 20l8 ľok obejmuje:
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_ wydatki bieżące _ 2.956.000,00 zł

_ wydatki majątkowe _ ó93.000'00 zł

Wydatki bieżące

Plan ľoku 2018 ľ. stanowią śľodki:

- nabieżącądziałalność spółkiAQUA związanąz funkcjonowaniem obiektu _ 1.800.000,00 zł

Zadania wĺeloletnie

Remont hali sportowej przy ul' Stęfąną Jodłowskiego

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego obięktu poprzez wymianę stolaľki' punktów

oświetleniowych' modeľnizację sanitaľiatów, ľemont dachu itd. Zadanie ľealizowane W cyklu

dwuletnim 20|7l20l8. W ľoku 20l8 planuje się kwotę 1 .156.000'00 zł

Wydatki majątkowe

Zaplanowana kwota, tj. 693.000,00 zł dotyczy dopłaty do spółki miejskiej pľawa handlowego

AQUA Żyrardőw na wniesienie wkładów i podwyższenie kapitału (kwota zostanie wydatkowana

przez spőłkę na spłatę ľat kapitałowych kľedytu zaciągniętego na budowę basenu).

Rozdz. 92ó05 - Zadania w zakľesĺe kultuľv Íizvcznei - 1.000.000.00 zł

Plan na 2018 rok obejmuje:

_ wydatki bieżące - 1.000.000,00 zł

Planowana kwota 1.000.000,00 zł dotyczy dotacji na 2018 r. na zadania w zakľesie

upowszechniania kultury ťlzycznej.

Kwota zostanie pÍzeznaczona na wspaľcie realizacji zadan publicznych w zakresie

upowszechniania kultury fizycznej i spoľtu, ľealizowanych przez organizacje pozarządowe

(zgodne z załącznikiem Nľ 7)

Rozdz. 92ó95 _ Pozostała dzĺałalnoŚć - 58.500"00 zł

Plan roku 2018 obejmuje:
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- wydatki bieżące _ 58.500'00 zł

Plan na 2018 ľ. obejmuje wydatki bieŻące z przeznaczeniem na zadania w zakľesie kultuľy

fizycznej i pozostałej działalności, w tym:

- wynagľodzeniai składki od nich naliczane'_ 10.000,00 zł'

- wydatki związanie zrealizacjązadań statutowych - 33.500,00 zł,

- świadczenia na rzecz osőb ťlzycznych 15.000,00 zł (zakup puchaľów i nagród Pľezydenta

Miasta dla uczniów osiągających wysokie wyniki spoľtowe we współzawodnictwie kľajowym

lub międzynarodowym, zgodnie z |Jchwałą Nr XIII/83/I1 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 3l

sieľpnia 2011 r.).

lCZĄCY
RADY MI DOWA

Ma Rosiński



DocHoDY Załącznik Nľ í do Uchwały Budzetowej na 20í8 r.

Plan ogÓłemDział Nazwa

51 4
bieżące

245 000,00600 Transport i łącznoŚć

45 000,00

w tym z tytulu dotacji i środklw na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt2i3
Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowawart. 5 ust.1 pk. 3 pkt5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu Środklw
europejskich, z wyłączeniem dochodÓw
klasýikowanych w paragrafie 205

38 250,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art' 5 ust.1 pk. 3 pkt5 i 6 ustawy'
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem dochodów
klasýkowanych w paragrafie 205

6 750,00

Dotacje celowe otaymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
tnrufnrialnaao

200 000,00

Turystyka I 688,00630

W tym z tytulu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa W ań. 5 ust. 1

alłł)i2

I 688,00

9 688,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udzialem środków europejskich oraz środków, o
których mowa wart. 5 ust'1 pk. 3 pkt 5 i 6 ustawy'
lub płatności w ramach budżetu Środków
europejskich, z wyłączeniem dochodów
klasýikowanych w paragrafie 205

13 902 900,00700 Gospodarka mieszkaniowa

'1 17 900,00

w tym z tytulu dotacji i środków na finansowanie
wydatkÓw na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa W art. 5 ust' '|

nkł2i?
'ĺ 500 000'00Wpływy zopłatz tytułu użýkowania wieczystego

nieruchomości

11 985 000,00

Wpływy z najmu i dzierŻawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samoządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakteae

300 000,00Wpývy z usług

100 215,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa wart. 5 ust.1 pk. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich' z wyłączeniem dochodlw
klasýkowanych w paragrafie 205
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Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem Środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust.1 pk. 3 pkt 5 i 6 ustawy'
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich' z wylączeniem dochodÓw
klasýikowanych w paragrafie 205

17 685,00

710 DziałalnośĆ usługowa 68 397,00

Wp|ywy z usług 68 397,00

750 Administracja publiczna 1 427 357,40

W tym z tytułu dotacji i środkÓw na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków' o których mowa W art. 5 ust. 1

pkt2i3

1 100 098,40

Wpływy z opłatza koncesje i licencje 500,00

Dotacje celowe w ramach programów Íinansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków' o
których mowa wart. 5 ust.'l pk. 3 pkt 5 i 6 ustawy'
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich' z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205

19 628,94

Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskĺch oraz Środków, o
których mowa wart. 5 ust.1 pk. 3 pkt 5 i 6 ustawy'
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich' z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205

906 159,51

Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środkÓw, o
których mowa wart. 5 ust.1 pk. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budŹetu środków
europejskich' z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205

163 509,95

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieŹących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

326 759,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust.3 pk.5 lit.a i b ustawy' lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich'
realizowanych pzez jrdnpstki samorządu
terytorialnego.

9180,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust.3 pk.5 lit.a i b ustawy' lub
płatności w ramach budżetu ŚrodkÓW europejskich,
realizowanych przez jrdnpstki samorządu
terytorialnego.

I 620,00

751
Uzędy naczelnych organów władzy państwowej'
kontroli i ochrony pÍav,la oaz sądownictwa

7 8',t7,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

7 817,00

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

150 000,00
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W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środkÓw, o których mowa W art. 5 ust. 1

pkt2i3
0,00

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar
pieniężnych od osób fizycznych

150 000,00

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

62 785 872,00

Wpływy z podatku dochodowego od osÓb
fizycznych

41 ',t34 421,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób
prawnych

1 000 000,00

Wpłyv'ĺy z podatku od nieruchomości 15 600 000,00

Wpľywy z podatku rolnego 6 001,00

Wpľywy z podatku leśnego 2 450,00

Wpływy z podatku od środków transportowych 270 000,00

Wpłwvy z podatku od działalności gospodarczej
osób fizycznych, opłacanego w formie kańy
podatkowej

150 000,00

Wpływy z podatku od spadkóW i darowizn 400 000,00

Wpłyvýy z opłaty od posiadania psów 3 000,00

Wp|ywy z opłaty skarbowej 450 000,00

Wpływy z opłaty targowej 600 000,00

Wpływy zopłatza zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych

710 000,00

Wpływy z innych lokalnych oplat pobieranych przez
jednostki samorządu terýorialnego na podstawie
odrębnych ustaw

760 000,00

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 700 000,00

758 Różne rozliczenia 32 240 229,00

Subwencje ogÓlne z budżetu państwa 32 240 229,00

80'ĺ oświata iwychowanie 3 295 286,00

w tym z týułu dotacji i Środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa W art. 5 ust. 1

pkt2i3

146 696,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego

213 500,00

Wpływy z opłatza kozystanie z wyżywienia w

iednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania pzedszkolnego

'ĺ 417 680'00

Wpływy z najmu idzieżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze

65 000,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udzialem środków europejskich oraz środklw, o
których mowa wań. 5 ust.1 pk. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205

123 964,09
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Dotacje celowe w ramach programóW finansowych
z udzialem Środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust.1 pk. 3 pkt 5 i 6 ustawy'
lub płatności W ramach budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205

22 731,g',l,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieŻących gmin
(związków gm in, związków powiatowo-gm in nych)

1 331 310,00

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy
celowych n a rea l izację zad ań bieżących jed nostek
sektora finansów publicznych

'ĺ2'ĺ 100'00

85'ĺ Ochrona zdrowia 2 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
rea l izację zadań bieŻących z zakresu adm i n istracj i

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin' związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

2 000,00

852 Pomoc społeczna 2 145 239,4'.1

W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa W art. 5 ust. 'ĺ

nkł2i?

I 139,41

Wpltlwy z usług 't90 000,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowych
zudziałem Środków europejskich oraz środków' o
których mowa wart. 5 ust.'l pk. 3 pkt5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, z wylączeniem dochodów
klasýkowanych w paragrafie 205

1139,4'l

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieŻących z zakresu administracji
ządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

178 700,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację Własnych zadań bieŻących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

1 775 400,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 500,00

W tym z tytułu dotacji i środków na fĺnansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa W art. 5 ust' 1

pkt2i3

0,00

Wpływy z najmu i dzieľŻawy składników
majątkowych Skarbu Państwa' jednostek
samoządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakteze

500,00

Wpływy z usług 20 000,00

855 Rodzina 36 749 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków' o których mowa W art. 5 ust. 1

pkt2i3
0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
rea lizację zadań bieŻących z zakresu adm in istracj i

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

12 510 000,00
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (zwiąkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),

4ł,riązane z realĺzacją Świadczenia Wychowawczego
stanowiącego pomoc państvva w wychowywaniu dzieci

24 129 000,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizaĄą zadań z zakresu administracji
ządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1 10 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 462 350,08

W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków' o których mowa W art. 5 ust. 1

pkt2i3

187 262,08

Wp|ywy z innych lokalnych opłat pobieranych pzez
iednostki samoządu terytorialnego na podstawie

odrębnych ustaw
4 925 088,00

Wpływy z rÓżnych opłat 350 000,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem Środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust.3 pk'S lit.a i b ustawy' lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich'
realizowanych przez jrdnpstki samorządu
terytorialnego.

187 262,08

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 000,00

w tym z týułu dotacji i środków na finansowanie
wydatkÓw na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

okt2i3

0,00

Dotacje celowe otzymane z powiatu nazadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samoządu
lervtorialneoo

50 000,00

926 Kultura fizyczna s33 700,00

Dotacje celowe otzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami administracji
ządowej

533 700,00

bieżące razem: 't59 095 335,89

W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatklw na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa W ań. 5 ust. '|

pkt2i3
1 607 783,89

majątkowe
600 Transport i łączność 7 628 694,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
Wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa W art' 5 ust. 1

nVł)iQ'

6791328,87

Dotacje celowe w ramach pľogramów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w ań. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych pzez jednostki
samorządu terytorialnego

6791328,87

Dotacje celowe otzymane z powiatu na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
camaru adt l lanŕnrialnenn

837 365,13

700 Gospodarka mieszkaniowa 15 816 000,00
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W tym z tytulu dotacji i Środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środkótľ, o
których mowa wań. 5 ust' 1 pkt 2 i 3

45 000,00

Wpľywy z tytulu przekształcenia prawa użytkowania
Wieczystego przysługującego osobom fizycznym W prawo

Wĺasności

50 000,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa wlasności oraz
prawa użytkowania Wieczystego nieruchomości

15 000 000,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z
udziałem Środków europejskich oraz środkó\^/, o których
mowa w art' 5 ust.1 pk. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoŚci W

ramach budżetu środkóW europejskich, z Wyłączeniem
dochodów klasýikowanych W paragrafie 625

38 250,00

Dotacje celowe W ramach programów finansowych z
udziałem środkóW europejskich oraz środków, o których
mowa w art' 5 ust.1 pk. 3 pkt 5 i 6 ustawy' lub platności W

ramach budżetu Środków europejskĺch, z Wyłączeniem
dochodów klasýkowanych W paragrafie 625

6 750,00

Środki otzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansóW publicznych na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora ÍinansóW
publicznych

721 000,00

801 oświata iwychowanie I 326 009,47

w tym z Mułu dotacji i środkóW na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udzialem środkltľ' o
których mowa W art. 5 ust. 'ĺ pkt 2 i 3

1 326 009,47

Dotac.|e celowe w ramach programów finansowych z
udzialem środków europejskich oraz środkótľ, o których
mowa W art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uslawy, lub płatności w
Íamach budżetu środkóW europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego

1 326 009,47

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 187 789,62

W tym z $/tulu dotacji i środkó\iv na finansowanie WydatkóW

na realizację zadań finansowanych z udziałem śĺodkóľ, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt2 i 3

7 187 789,62

Dotacie celowe W ramach programów finansowych z
udzialem środkó\^/ europejskich oraz środkóW' o których
mowa W art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platności W
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samoÍządu terytorialnego

7 187 789,62

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 980 908,44

W tym z tytulu dotacji i środkó\ť na finansowanie WydatkÓvý

na realizację zadań Íinansowanych z udziałem środków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt2 i 3

5 980 908,44

Dotacje celowe w ramach programów íinansowych z
udzialem środkóW europejskich oraz środków' o których
mowa W art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnoścĺ W
ramach budżetu środkóW europejskich, realizowanych
pzez jednostki samoÍządu terytorialnego

4 984 090,37

Dotacie celowe W ramach programów Íinansowych z
udzialem środkóW europejskich oraz środkó\^l' o których
mowa W aft' 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platności w
ramach budżetu środków europejskich' realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego

996 818,07
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majątkowe razem: 37 939 40í 
'53

|w tym z tytułu dotacji i środków na Íinansowanie
Iwydatków na realizację zadań Íinansowanych z
|udziałem środków, o których mowa W art. 5 ust. '|

lpkt2is

21 331 036,40

ogółem 197 034737,42
|w Ęm z tytułu dotacji

Il śroorów na finansowanle wydatków na

Irealizację zadań finansowanych z udziałem
|środków, o których mowa w art, 5 ust. í pkt 2 i

lo

22938820,29
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alimentacy'nego oEz składki na ubezpieeenia
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kaz 2018

Dział Rozdzi
^l

Paragraf Treść Wartość

600 Transport i łącznośó 27 750 812,56

6001 4 Drogi publiczne powiatowe 1674730.27

6050 Wydatki inwestycyjne'jednostek budżetowych 1674730,27

600't6 Drogi publiczne gminne 25 935 542,29

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 541 214,64

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 595 462,12

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŻetowych 1 798 865,53

60095 Pozostała działalność '140 540,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 540,00

630 Turystyka 4 700 000,00

63095 Pozostała dzialalność 4 700 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŹetowych 4 700 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa ĺ5 í76 468'23

70004 RlŻne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 6 186 862,43

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 186 862,43

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami B 939 605,80

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 850 000,00

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 667 135,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŹetowych 622 470,80

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŹetowych 2 800 000,00

70095 Pozostala działalnoŚć 50 000,00

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 250,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1't 750,00

750 Adminlstracja publiczna 185 000,00

75023 Uzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 165 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 165 000,00

75075 Promocja jednostek samoząd u terytorialnego 20 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŻetowych 20 000,00

7il Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 000,00

75404 Komendy wojewódzkie Policji 20 000,00

6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub
/afinancarrlani a > ąAąń inrrracłrrnrtinrrnh

20 000,00

75416 straż gminna (miejska) 10 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych '10 000,00

80í oświata i wychowanie 3 5íí 660'90

80101 Szkoly podstawowe 728 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 128 000,00

80104 Przedszkola 2 783 660,90

BeSTia
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6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 000,00

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŹetowych 1 326 008,48

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 743 652,42

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŹetowych 14 000,00

854 EdukacyJna opleka wychowawcza 2í4 900'00

85407 Placówki Wychowania pozaszkolnego 214 900,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 214 900,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 í73 189'25

90004 Utzymanie zieleni w miastach i gminach I 145 221,05

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 187 789.62

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 957 431,43

90005 Ochrona powietaa atmosferycznego i klimatu 500 000,00

6230
Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych

rr-^^^1.,. -..Lti^-^.,^h

500 000,00

90015 oświetlenie ulic, placów idróg 477 968,20

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŹetowych 477 968,24

90095 Pozostała działalnośĆ 50 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŹetowych 50 000,00

s21 Kultura I ochrona dzledzlctwa narodowego 7 730 908,44

92't95 Pozostała działalność 7 730 908'4Ą

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŻetowych 650 000,00

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 999 999,99

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 080 908,45

926 Kultura fizyena 693 000,00

92601 Obiekty sportowe 693 000,00

601 0
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładÓw do spďek prawa

handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków
_l_4..^.'...^L : :__.'^L l^^4.,ł..^i: Íi_^^á^'.^'^h

693 000,00

70 165 939,38Razem

I'r'r ,,.,,1r\r\i

BeSTia
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Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 20í8 rok

Przychody i Rozchody Budżetu w 2018r.

3 11 2

197 034 737,421 Dochody
225 634 737,422 Wydatki

-28 600 000,003 Wynik budżetu

34 000 000,00Przychody ogółem

931 34 000 000,001 Papiery wartościowe ( obligacje)

5 400 000,00Rozchody ogółem

5 400 000,001 Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982

RADY
Y

DOWA
P

Ro ński



Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 20í8

Dochody i wydatki związane zrealizaĄą zada z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

RADY MI A

0,00

0,00

0,00

0,00

7

0,00

0,00

0,00

0,00

88 000,00

24129 000,00

12 510 000,00

371il276,00

6

326 759,00

7 817,O0

2 000,00

90 700,00

24129 000,00

12 510 000,00

37154276,00

7 817,OO

2 000,00

90 700,00

88 000,00

326 759,00

88 000,00

24',t29 000,00

12 510 000,00

37154276,00

4

326 759,00

7 817,00

2 000,00

90 700,00

opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby
pobieĘące niekt re świadczenia rodzinnej oraz zasiłek dla
opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środk w publicznych.

organizowanie i świadczenie usług opieku czych dla os b z
zaburzeniami.

Realizacja rządowego programu "Rodzina 500+"

Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spďecznego.

RAZEM

?

Realizacja zada z zakresu administracji rządowej prawo o
aktach stanu cywilnego, ewidencji ludnoŚci oraz ustawy o
dowodach osobistvch.

Prowadzenie Ęestru stałego spisu wyborciw

Koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorc w
in nych n iż u bezpieczen i,spďniających kryteriu m dochodowe,
zgodnie z ustawą oświadczeniach zdrowotnych
finansowanych ze środk w publicznych.

85213

85228

85501

85502

2

75011

75101

85195

852

855

855

1

750

751

851

852

Mc, n



Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na ľok 20í8

Dochody i wydatki zvtaązane z fealizacią zada realizowanych w drodze um w lub porozumietĺ między jednostkami samorządu
terytorialnego

RADY M

Ma s

Wsp lna realizacja zadania ze Starostwem w
Żyrardowie pn. 

"Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego'
(na podstawie art.í9 ust .4 ustawy o drogach oraz
art.216 ust.3 ustawy o finansach publicznych)

Bieżaca obsługa zada w sprawie powierzenia
Miejskiej Bibliotece Publicznej zada powiatowej
bibloteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego

I

BieŻące utrzymanie dr g powĺatowych na
podstawie porozumienia ze Starostwem
Powiatowym w Zyrardowie

7

0,00

837 365,13

0,00

837 365,13

6

200 000,00

0,00

50 000,00

250 000,00

50 000,00

250 000,00

5

200 000,00

0,00

4

200 000,00

837 365,13

50 000,00

í 087 365'í3

J

Drogi publiczne powiatowe

Drogi publiczne powiatowe

Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna im. Pawła Hulki
Laskowskieg w Żyrardowie

RAZEM

92116

2

60014

60014

1

600

600

921



Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2018

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

BADY MI

ński

Ę4

390 000,00801 01

75 000,00
Spďeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 STo

1

801
801 50

1 205 500,00801 80104
N ie p u bl icz ne pzed szkola pn'Ży r arf a,Pozytywka,
Dino,Żyrafa,Tęcza, Kraina RadoŚci 1i2 ,Tęcza
Gabilandia

2

110 000,003 801 801 10 Społeczne Gimnazjum STo

930 000,00
4

801 801 49 Niepubliczne przedszkole pn. Gabilandia

2 950 000,00Centrum Kultury w Żyrardowie
5

921 921 09

1 300 000,00
6

921 92116 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im.Pawła
H ulki_Laskowskiego w Żyrardowie

550 000,0092118 Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w
Żyrardowie7

921

7 510 500,00
RAZEM



Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na rok 20í8

Dotacje cetowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r

PRZEWODN
RADY MIASTA

5421

Nazwa zadania

500 000,00Jednostka zpoza sektora finansów pubIicznych

500 000,00DoÍinansowanie kosztÓw wymiany ŹrÓdeł ciepła w ramach
ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa900 900051

500 000,00Razem dotacje na wydatkl maJatkowe

26 000,00Działania proÍilaktyczne i samopomocowe w zakresie
ochrony zdrowia dla mieszkańcÓw851 851491

400 000,00
Działania na zecz mieszkańców uzależnionych i

współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich

rodzin
2 851 85'ĺ 54

400 000,00Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych
lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania3 852 85228

5 000,00Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i

dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym.4 853 85329

70 000,00Opieka nad dzieckiem do lat 3855 855055

30 000,0085506 Opieka nad dzieckiem6 855

50 000,00w zakľęsie upowszechniania ku|tury, sztuki i ochľony

dziędzictw a narodowego7 921 921 95

1 000 000,00Upowszechnianie kultury fizycznĄ, rekreacji ruchowej i

rystyczn o-kraj oznaw czĄ wś rÓd dzieci i młodzieżyI 926 92605

í 981 000'00
naRazem

2 48í 000'00oGÓŁEM

Marcin R



Jednostka
organizacyjna

wykonanie

zadania

10

Uzad Miasta
Żyrardowa
UÍząd Miasta
Żyrardowa
Uząd Miasta
ŻVrardowa

Uząd Miasta
Żyrardowa
Uząd Miasta
ŻYrardowa

Urzad Miasta
Zyrardowa
Urząd Miasta
Zyrardowa
Uząd Miasta
ŻYrardowa

Urząd Miasta
Żvrardowa
Urząd Miasta
Żyrardowa
Uząd Miasta
Zyrardowa

Uząd Miasta
Zyrardowa
Uząd Miasta
Żvrardowa
Uzad Miasta
Żyrardowa
Uząd Miasta
Zyrardowa

Uząd Miasta
Żyĺardowa

z tego źr dła finansowania

środki
wymienione

w art. 5 ust. í
pkt2i3u.f.p.

9

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

środki
pochodące

z innych
źr deľ

8

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

kredyrty,
pożyczki'
papiory

wartościowe

7

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

dochody
wlasne jst

6

1 400 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

600 000,00

'ĺ 500 000'00

1 200 000,00

1 500 000,00

1 900 000,00

850 000,00

3 000 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000.00

100 000,00

25 000,00

150 000.00

Plan na 20í8

5

1 400 000,00

1 500 000,00

1 500 000.00

600 000,00

1 500 000,00

1 200 000.00

1 500 000,00

1 900 000,00

850 000,00

3 000 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

100 000,00

25 000,00

'ĺ50 000'00

Nazwa zadania inwestycyjnego (ry tym w ramach
funduszu sďeckIego)

4

Budowa ul. Pomorskiej

Budowa ul. Władysława Dzikiewicza

Budowa uĺ. Ziołowej - etap l

Budowa ul. Kanałowej na odc. ul' opo|skiej do ul. P. Skargi

Budowa ul. J.Kilinskiego

Budowa ulic Spokojnej i Wspolnej

Budowa ul. lreny Przybysz

Budowa ul. Tadeusza Bora Komorowskiego

Budowa ul. Południowej na odc. od ul. J. Dabrowskiego do ul.

Olszowej

Pzebudowa ul. Srodkowej i F. de Girarda z bud. sygnalizacji

Budowa ul. RownolegĘ na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul
Olszowei
Budowa ul. l. Zieliĺiskiej (od ul. Salezjanskiej do ul. J
Skrowaczewskiego - stary ciąg)

Budowa ul. Cichej

Budowa chodnika w ul. Wiejskiej

Kładka pieszo-rowerowa w ul. Mostowej

Rozdz.

3

6001 6

600'ĺ 6

600'ĺ 6

600'16

6001 6

6001 6

6001 6

6001 6

6001 6

6001 6

6001 6

6001 6

6001 6

6001 6

6001 6

6001 6

Dziď

2

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

Lp.

1

1

2

J

4

Á

6

7

o

o

10

11

12

IJ

14

tc

'16

Załącznik Nr 8

Wykaz zadan inwestycyjnych do ralizacji w roku 2018 nieobiętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego pzejścia pod torami PKP
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Uząd Miasta
Zyrardowa

PGM Żyrardow

PGM Żyrard w

PGM Zyrard w

Uząd Miasta
Żvrardowa

Urząd Mĺasta
Żyrardowa

Uząd Mĺasta
Żyrardowa

Uząd Miasta
Żyrardowa

Straż Miejska

Uząd Miasta
Żyrardowa
Uząd Mĺasta
Żvrardowa
Jednostka
oświatowa
Jednostka
oświatowa

Jednostka
oświatowa

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

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

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

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

0,00

0,00

't7 02s 000,00

1 650 000,00

500 000,00

I 000 000,00

'150 000,00

2 800 000,00

4 450 000,00

165 000,00

60 000,00

40 000,00

10 000,00

55 000,00

20 000,00

20 000,00

í85 000'00

10 000,00

í0 000'00

100 000,00

s00 000,00

128 000,00

27 000,00

20 000,00

í7 025 000'00

1 650 000,00

500 000,00

I 000 000,00

150 000,00

2 800 000,00

4 450 000,00

165 000,00

60 000,00

40 000,00

10 000,00

55 000,00

20 000,00

20 000,00

í85 000'00

10 000,00

10 000,00

100 000,00

500 000,00

128 000,00

27 000,00

20 000,00

Razem Dziď 600

Zadania i nwestycyjne realizowane w zasobach kom unal nych,
w tym na zadanie:

Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy

Termomodemizacja budynk w gminnych

Szpitalna 3-pzebudowa pomieszcze jednoizbowych na lokale
mieszkalne I etap

Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta

Razem Dział 700

Zakupy inwestycyjne dla potrzeb administracji z
przeznaczeniem na:

Komputery wraz z oprogramowaniem

Serwer wraz z systemem opereacyjnym i licencje dostępowe
(cAL)

Monitorĺng wiĄny

Uządzenie wielofunkcyjne 2 sä.

Zakupy inwestycyne na potzeby promocji miasta

Zaku p aparatu fotograficznego w'az z opÍzyÍządowan iem

Razem dziď 750

Zakup komputera na drugie stanowisko monitoringu

Razem Dział 754

Budowa zaplec.za sanitamo-szatniowego przy SP Nr 1

Wymiana pokrycia dachowąo SP Nr 7

Zakupy inwesĘcyjne dla szkď:

SP 1 zakup kserokopiarki ispłzętu komuterowego

SP 2 Zakup spĺzętu informatycznego do pracowni
komputerowej

70004

70005

75023

75075

75416

80101

8010í

80í01

700

700

750

750

754

80í

801

801

17

18

19

20

21

22

23

24

Strona 2 z 3



Jednostka
oświatowa

Jednostka
oświatowa
Jednostka
oświatowa
Jednostka
oświatowa
Jednostka
oświatowa
Jednostka
oŚwiatowa
Jednostka
oświatowa

UÍząd Miasta
Żyrardowa
Uząd Miasta

Uząd Miasta
Żyrardowa
Uząd Miasta
Żvrardowa

Uząd Miasta
Żyrardowa

x

o,ool 0,00

o,ool 0,00

o,ool 0,00

o,ool 0,00

o,ool 0,00

o,ool 0,00

o,ool 0,00

o,ool 0,00

o,ool 0,00

o,ool 0,00

o,ool 0,00

o,ool 0,00

o,ool 0,00

o,ool 0,00

o,ool 0,00

o,ool 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

0,00

21 000,00

26 000,00

20 000,00

14 000,00

14 000,00

6 500,00

7 500,00

742 000,00

214 900,00

50 000,00

100 000,00

25 000,00

17s 000,00

300 000,00

300 000,00

23 10í 900'00

21 000,00

26 000,00

20 000,00

14 000,00

14 000,00

6 500,00

7 500,00

742 000,00

214 900,00

50 000,00

100 000,00

25 000,00

175 000,00

300 000,00

300 000,00

23't01 900,00

SP 3 Zakup sprzętu inÍormatycznego do pracowni
komputerowej

SP 4 zakup sprzętu komuterowego

SP 6 zakup komputer w do pracowni komputerowych

SP 7 zakup sprzętu komuterowego

Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli

MP nr 6 zakup zmywarki

MP nr 10 zakup wielofuncyjnej drukarki

Razem Dział801

Budowa świetlicy osiedlowej na oś. Leśna - etap l

Zakup 4 wiat przystankowych

Projekt iwykonanie oświetlenia W parku pzy ul. Piastowskiej

Projekt oświetlenia na skweŻe pzy ul. Św. Jana

Razem Dział 900

Budowa pomnika J zefa Piłsudskiego w Żyrardowie

Razem Dział 92í

og łem

80104

85407

90095

90015

90015

92195

801

854

900

900

900

921

25

26

27

28

29

30

RADY M

Iv ľl Rosí ski
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